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RESUMO 

 

O romance A Confissão da leoa (2012), de Mia Couto, discorre sobre ataques de leões que 

aterrorizam Kulumani, uma aldeia moçambicana, os quais têm vitimado, principalmente, 

mulheres. No entanto, a narrativa não é uma história de caçadas, uma vez que o autor utiliza os 

leões como metáfora para denunciar os discursos de poder que regem aquela sociedade e que 

se refletem, sobretudo, na vida das mulheres. Violência, amor, silêncio, resistência, submissão, 

luta, invisibilidade, subversão são alguns dos elementos que constituem as personagens 

femininas desta obra, personagens que nos levam a refletir sobre a realidade de muitas mulheres 

africanas. Muitas delas têm suas vidas marcadas pela opressão, pela violência inerente ao 

sistema patriarcal, responsável por uma série de mecanismos que inferiorizam as mulheres e 

violentam seus corpos. A partir dos pressupostos da crítica feminista e de obras como 

Dicionário de Crítica Feminista (2005), de Ana Gabriela Macedo e Ana Luísa Amaral, Um 

amor conquistado: o mito do amor materno (1984), de Elizabeth Badinter, Eu, mulher (2013), 

de Paulina Chiziane, Teoria Feminista e as Filosofias do Homem (1995), de Andrea Nye entre 

outros, este trabalho discute o patriarcalismo e a construção das personagens do romance e 

também como se configuram dentro desse sistema. A leitura, a partir de pressupostos teóricos 

da crítica literária feminista, possibilita a análise e a investigação do discurso patriarcal, cuja 

universalidade e perpetuação através dos tempos fazem com que este se imponha como natural. 

O romance de Mia Couto utiliza a história da caçada aos leões como alegoria para denunciar o 

verdadeiro assassino das mulheres de Kulumani: o patriarcalismo. 

 

Palavras-chave: Literatura Africana. Mia Couto. A confissão da leoa. Patriarcalismo. 

  



 

ABSTRACT 

 

Mia Couto’s novel A Confissão da leoa (2012) talks about lions’ attack that terrifies Kulumani, 

a mozambique village, animals that has decimated, mainly, women. However, the narrative is 

not about hauting, once the author uses the lions as a metaphor to denounces discourses of 

power which rules that society and is reflected, especially, in women’s living. Violence, love, 

silence, resistence, submission, fight, invisibility and subversion are some of the elements that 

constitutes female characters of this book, characters make us reflect about the Africans 

women’s reality. Many of them have their lives marked by oppression, by the violence inherent 

in the patriarchal system, the one responsible for making women lower and the violence they 

have to face in their bodies. Starting by the feminist critique and what it has to tell us, taking as 

theoretical support publications as Dicionário de Crítica Feminista (2005), by Ana Gabriela 

Macedo e Ana Luísa Amaral, Um amor conquistado: o mito do amor materno (1984), by 

Elizabeth Badinter, Eu, mulher (2013), by Paulina Chiziane, Teoria Feminista e as Filosofias 

do Homem (1995), by Andrea Nye, among others, this research develops a discussion about 

patriarchy and the characters’ construction in the novel as well as how they are represented 

inside this system. The reading, following the theoretical of feminist critique in literature, 

allows the analysis and investigation about patriarchal discourse which universality and 

perpetuation through the ages imposes itself as natural. Mia Couto’s novel uses the history 

about lions hauting as a allegory to denounce the real Kulumani’s women murderer: the 

patriarchy. 

 

Keywords: African Literature. Mia Couto. A confissão da leoa. Patriarchy.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

“Deus já foi mulher”. É com essa afirmação que se inicia o romance A confissão da 

leoa, um emaranhado de dor e de silêncios, onde as mulheres são as maiores vítimas. Mas se 

nos questionássemos se Deus já foi mulher? A resposta remeteria a um tempo longínquo antes 

do surgimento do patriarcado, quando os homens tomaram para si o poder e se assumiram como 

legítimos soberanos desde sempre. No final do século XIX, as teorias que defendiam a 

existência de um matriarcado primitivo ganharam força através de nomes como o do alemão 

Bachofen e do inglês Lewis Henry Morgan, cujas teses sobre a existência de famílias primitivas 

matriarcais, linhagens que reconheciam apenas a ascendência materna, tiveram bastante alcance 

(BADINTER, 1986). 

 

Essa teoria se apoiava no fato de que a filiação mãe/filho é indiscutível, 

enquanto a paternidade pode ser posta em dúvida, até mesmo ignorada. [...]. 

Somente muito mais tarde os povos primitivos teriam começado a conceber a 

noção de paternidade. Os homens teriam tomado posse do poder, dos bens e 

títulos adquiridos pelas mulheres como chefes de família e se teriam dado o 

lugar de patriarcas, e seus filhos manteriam ascendência patrilinear. [...]. A 

filiação materna aparece como natural... enquanto que a paternidade não passa 

de uma crença, uma presunção, uma ficção, uma obra do direito positivo. 

(BADINTER, 1986, p. 41).  
 

 

Elisabeth Badinter (1986) afirma que no século seguinte, com a derrubada das teorias 

evolucionistas, a teoria das sociedades matrilineares primitivas também foi atingida, o que a 

levou, até certo ponto, para o esquecimento. A autora defende ainda que as duas teorias – de 

um patriarcado universal e de um matriarcado primitivo – são questionáveis. Para a 

pesquisadora, é possível que “as primeiras sociedades também tenham prescindido de um ou 

de outro, e partilhado os poderes de uma forma diferente daquela observada na maior parte do 

mundo atual” (BADINTER, 1986, p. 44-45). Para tal afirmação, ela se apoia na constatação de 

que a derrocada do patriarcado nas sociedades mais desenvolvidas não tem como contrapartida 

o surgimento de um matriarcado (BADINTER, 1986).  

Essa teoria também é adotada por Cheikh Anta Diop. Este defende, diferentemente de 

Engels, que será revisitado adiante, ao invés de uma transição universal do sistema matriarcal 

para o patriarcal, a possibilidade de a humanidade ter se dividido entre dois grupos, distintos 

geograficamente, tendo um deles propiciado o desenvolvimento do matriarcado e outro do 

patriarcado. E completa: “esses dois sistemas se reencontraram e chegaram mesmo a disputar 

as diferentes sociedades humanas, que em determinadas localidades, estes se sobrepuseram ou 

justapuseram” (DIOP, 2014, p. 25). 
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Luce Irigaray (1992) é defensora da existência das sociedades matrilineares, as quais, 

segundo ela, “correspondem àquelas tradições que possuem uma ordem cultural feminina 

transmitida de mãe para filha” (IRIGARAY, 1992, p. 15. Tradução nossa). A afirmação de 

Irigaray faz eco à lenda contada no início do romance de Mia Couto, fazendo referência a um 

tempo em que “o atual Senhor do Universo parecia-se com todas as mães desse mundo” 

(COUTO, 2012, p. 13). Se, por um lado, muitos estudiosos não negam a existência de antigas 

sociedades matriarcais, por outro, muitos deles se apoiaram em suas partes frágeis para 

combatê-las, ou seja, “as teses matriarcais foram muitas vezes caricaturadas por seus 

adversários” (BADINTER, 1986, p. 42), que fizeram uso dessas caricaturas para banir a tese 

do meio acadêmico. No entanto, esse tema nos parece caro e merece ser refletido no nosso 

presente, um presente tão injusto, tão desigual e tão mesquinho para tantas mulheres. 

 

Así, amparándose en el oráculo, en la verdad, los dioses-hombres han 

separado esas cualidades de sus raíces terrestres e corporales. El cambio vino 

acompañado, además, de modificaciones en la relación con el derecho, la 

justicia y la argumentación. Surgió un nuevo orden lógico que censura la 

palabra de las mujeres, y poco a poco la hace inaudible (IRIGARAY, 1992, p. 

15). 
 

 

O desconhecimento, a má fé e o esquecimento das tradições patriarcais têm apagado ao 

longo da história as pegadas das sociedades matriarcais e, hoje, a maior parte dos cientistas 

pretende fazer crer que elas jamais existiram, que não passam de fruto da imaginação de cabeças 

férteis femininas ou feministas (IRIGARAY, 1992).  

Os deuses são homens. E a eles nos curvamos em obediência e também devemos fazê-

lo diante daqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. Michelle Perrot (2013, p. 83) 

afirma que “as grandes religiões monoteístas fizeram da diferença do sexo e da desigualdade 

de valor entre eles um de seus fundamentos”. Voltando-nos especificamente para o catolicismo, 

onde a supremacia do masculino sobre o feminino parece ter origem divina, no princípio 

somente os homens tinham acesso ao sacerdócio e ao latim. Por isso, eles eram os únicos 

detentores do conhecimento, do poder, do saber e do sagrado. Às mulheres, cabia a 

subordinação, por meio da devoção e da piedade (PERROT, 2013). É certo que transgressoras 

sempre houveram, mas constituem exceções que não anulam a regra.  

Consideremos o modelo feminino bíblico, a figura de Maria, ainda que, não seja um 

modelo aceito e venerado por todos os grupos cristãos, divididos entre católicos e protestantes, 

das mais variadas congregações, cada qual com seus dogmas. Venerada por uns, ignorada por 

outros, a figura de Maria, a virgem imaculada, concebeu por intercessão divina do Espírito 



11 
 

 

Santo e tem seu papel resumido à vida materna e familiar. É esposa de José, dá à luz o menino 

Jesus, cria-o, alimenta-o e educa-o. Uma vida de doação e devoção ao filho e obediência ao 

marido, uma missão divina designada pelo Pai. Uma figura cercada de homens que fizeram 

história, entre eles o Cristo, que sem a presença dela não teria vindo ao mundo, mas cujo papel 

é secundarizado.  

A história das mulheres é repleta de lacunas, vazios, relatos incompletos, silêncios que 

tem apagado da “grande história” da humanidade a participação e os feitos das mulheres. Para 

Perrot (2013) contar a história das mulheres é resgatá-las do silêncio no qual foram trancadas. 

Foi necessário o esforço de pioneiras para trazer o tema para a discussão e reescrever uma 

história da qual elas participassem, esforço que hoje rendeu muitos frutos, graças aos 

movimentos feministas pela libertação e emancipação das mulheres.  

 

A história das mulheres mudou. Em seus objetos, em seus pontos de vista. 

Partiu de uma história do corpo e dos papéis desempenhados na vida privada 

para chegar a uma história das mulheres num espaço público da cidade, da 

política, da guerra, da criação. Partiu de uma história das mulheres vítimas 

para chegar a uma história das mulheres ativas, nas múltiplas interações que 

provocam a mudança (PERROT, 2013, p. 15-16). 
 

 

Mas essas mudanças apontadas por Perrot não ocorreram na mesma velocidade para 

todas as mulheres. Muitas delas ainda são vítimas, ainda têm seu espaço confinado, reservado 

ao lar, de modo que “em muitas sociedades, a invisibilidade e o silêncio das mulheres fazem 

parte da ordem natural das coisas” (PERROT, 2013, p. 17). Essa afirmação nos remete 

diretamente à história das mulheres de Kulumani, a ser discutida ao longo desse trabalho, com 

foco na análise da construção das personagens femininas dessa obra de Mia Couto. Violência, 

amor, silêncio, resistência, submissão, luta, invisibilidade, subversão são alguns dos elementos 

que constituem mulheres ficcionais como Mariamar, Hanifa, Silência, Martina, Tandi, 

Naftalinda, as quais existem também na vida real, com outros nomes. 

Mulheres que, sejam reais ou ficcionais, são produtos de uma sociedade fundamentada 

em desigualdade de gênero, de raça e de classe social. Considerando que muitas vezes o sujeito 

feminino encontra-se envolvido dentro de sistemas de opressão diferentes, a mulher negra de 

classe social inferior está ainda mais imersa na obscuridade. 

A literatura tem dado a sua contribuição no sentido de trazer os discursos silenciados à 

tona e chamar a atenção para a desconstrução dos modelos hegemônicos que regem a sociedade. 

Nesse ponto, cabe a reflexão de Compagnon (2009) sobre a utilidade da literatura para a vida: 

apontar coisas que só ela pode transmitir a partir de seus meios específicos. Para o autor, a 
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leitura literária transmite-nos conhecimentos sobre nós mesmos e sobre a nossa natureza bem 

mais significativos do que os apresentados em consagrados tratados filosóficos, históricos e 

críticos devido à faculdade da literatura em deleitar ao mesmo tempo em que instrui. Além do 

prazer proporcionado pela leitura de um bom romance, a literatura liberta-nos das sujeições aos 

discursos de poder que nos rodeiam porque ela contesta tanto a submissão, quanto os sistemas 

alienadores e repressivos.  

Possivelmente devido ao caráter libertador da literatura, do conhecimento como um 

todo, é que por muito tempo o saber foi interditado às mulheres. Defendia-se a ideia de que o 

saber era contrário à feminilidade. Este, conforme Perrot (2013, p. 91), era “apanágio de Deus 

e do Homem, seu representante sobre a terra”. As religiões judaica, cristã e islâmica têm seus 

livros sagrados e suas interpretações confiadas aos homens. Eles são iniciados em lugares 

especiais, espaços de convivência masculina. A teologia, no catolicismo, é reservada aos 

clérigos que têm o domínio do latim, “língua do saber e da comunicação, língua do segredo 

também: coisas sábias e sexuais se dizem em latim para escapar aos fracos e ignorantes” (p. 

91). 

Na mesma linha de pensamento de Compagnon, Candido (1995) lembra ainda que a 

literatura possui uma realidade política e humanitária que pressupõe uma análise desse 

universo, tendo em vista que escritores assumem conscientemente uma determinada posição 

face aos problemas sociais do seu lugar e de sua geração. Logo, produzem uma escrita engajada, 

inspirada em “posições éticas, políticas e religiosas ou simplesmente humanísticas” (1995, p. 

181). 

Nesse ponto cabe inserir a literatura miacoutiana que, na voz de Dércio Braúna, 

corresponde a “uma obra que lida com o tempo presente, que lida com materiais do seu tempo, 

aí se constituindo o olhar do passado, os juízos sobre ele, os trabalhos da memória, enfim, uma 

obra emaranhada no viver intenso do nascer do seu país” (BRAÚNA, 2014, p. 72-73). Uma 

obra que traz em sua escrita visões diversas, e também olha o mundo de modo diverso, que nos 

leva a refletir, sobretudo nossa humanidade, ou amplamente, as humanidades do mundo. 

Com uma bibliografia considerável, mais de trinta livros publicados, Mia Couto tem se 

destacado como um dos grandes nomes da literatura africana de língua portuguesa na 

atualidade. Em 2012 publicou o romance A confissão da leoa, que será nosso objeto de 

discussão devido a sua temática que se volta para a condição da mulher. Deparamo-nos, ao ler 

esse romance, com uma escrita socialmente engajada, que denuncia os discursos de poder 

entranhados numa sociedade (a aldeia de Kulumani), em especial na vida (ou na não-vida) das 

mulheres desse lugar. A respeito do funcionamento do discurso, Foucault (2013, p. 08) afirma 
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que “em toda sociedade a produção do discurso é controlada, selecionada, organizada e 

redistribuída por certo número de procedimentos que tem por função conjurar seus poderes e 

perigos”.  

Contudo, mesmo dentro das esferas dos discursos de dominação, a resistência se faz 

presente, como por exemplo, nas sucessivas tentativas de fuga da personagem central do 

romance, Mariamar, além de sua resistência através da escrita e da palavra, já que é dela que 

parte a narração, de uma das versões (explicamos a seguir) dos fatos. A resistência por meio da 

língua aos discursos de dominação dá-se na própria forma das literaturas pós-coloniais, 

constituindo um mecanismo de subversão ao imperialismo cultural a partir do questionamento 

do modelo canônico aclamado pela metrópole. 

O romance é narrado em duas vozes, alternadamente. Cada capítulo é dividido em duas 

partes, cada qual narrado por um dos protagonistas. Partindo da “versão de Mariamar” e 

passando para o “diário do caçador”, as vozes desses dois personagens se entrelaçam para 

contar essa história que tem como tema principal a vida das mulheres de Kulumani. Essas 

histórias de vida vão sendo contadas por Mariamar e por Arcanjo Baleiro, sendo que nos 

interessará mais detalhadamente a versão dela, uma vez que, enquanto narradora, ela também 

constrói sua própria história. Mariamar não só tem consciência da sua condição de subjugada, 

como também faz do seu relato uma arma de denúncia de um modelo social opressor, tornando-

se agente de mudança em seu destino. No romance percebemos, ainda, a presença de elementos 

culturais híbridos, típicos de sociedades que passaram por processos conflituosos entre 

diferentes culturas.  

A história parte do relato dos ataques dos leões, da chegada do caçador e de sua luta 

para matá-los. Mas o escritor não reduziu seu livro a um relato de caçadas. Através da sua 

criatividade e de sua inventividade semântica e linguística, o autor construiu um romance no 

qual o “leão” é transformado em metáfora do patriarcalismo, um sistema injusto e opressor que 

vitima mulheres em todo o mundo. No livro, o mundo fictício se resume a Kulumani, lugar 

onde vive a família Mpepe, que compõem os personagens centrais do romance, sendo eles: o 

pai, Genito Mpepe, a mãe, Hanifa Assulua e as filhas, Silência e Mariamar.  

O romance é ambientado numa zona rural de Moçambique, a comunidade de Kulumani, 

onde se passam praticamente todas as ações do enredo, e tem sua trama baseada em fatos 

vivenciados de perto pelo escritor em 2008, apresentados aos leitores na “explicação inicial” 

do livro. Mia Couto conta que a história real por trás da obra começou quando um grupo de 

jovens enviados pela Impacto: Projetos e estudos ambientais (empresa na qual o escritor atua 

como biólogo) trabalhava como oficiais ambientais nas proximidades de Cabo Delgado, norte 
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de Moçambique. Nessa altura, começaram a ocorrer frequentes ataques de leões a pessoas e, 

trabalhando no mato, dormindo em tendas, os agentes ambientais se expunham ao perigo. 

Devido a esse fato, e também à necessidade de proteger os moradores da região, foram 

contratados dois caçadores que se descolaram de Maputo (capital de Moçambique) para o 

povoado de Palma (localidade onde se concentrou a maioria dos ataques). O fim da caçada aos 

leões se deu por volta de dois meses após a chegada dos caçadores, quando o número de vítimas 

fatais dos ataques já havia chegado a vinte e seis (COUTO, 2012). Um fato tocante sobre esses 

ataques é que a grande maioria de suas vítimas se compôs de mulheres, devido à tradição local 

que impunha a elas a prática de trabalhos como o cuidado com as lavouras e a coleta de água e 

lenha para a manutenção da casa, como demonstra uma passagem do romance: 

  

Os leões cercando a aldeia e os homens continuam a mandar as mulheres 

vigiarem as machambas1, continuam a mandar as filhas e esposas coletar lenha 

de madrugada. Quando é que dizemos não? Quando já não restar nenhuma de 

nós? (COUTO, 2012, p. 195). 
 

  

Tendo isso em vista, as mulheres eram alvo fácil para os leões famintos, por isso, ao 

final de quatro meses do primeiro ataque, vinte e quatro mulheres haviam sido devoradas. A 

violência dessa experiência, segundo Couto (2013),2 ter-lhe-ia marcado para sempre. Talvez, a 

inquietação provocada por essa vivência o tenha motivado a escrever esse romance que é 

considerado uma das suas melhores obras. Nessa narrativa, a ameaça constante dos ataques e a 

caçada aos leões tornam-se pano de fundo para uma trama denunciativa que busca culpar o 

verdadeiro “leão” em relação às mulheres de Kulumani. 

A leitura a partir de pressupostos teóricos da crítica feminista possibilita a análise e a 

investigação dos discursos de dominação que permeiam o romance, graças à utilização que este 

faz da alegoria, já citada, para denunciar a opressão e a desigualdade produzidas pelo sistema 

patriarcal. Os mecanismos de dominação se manifestam dentro dessa sociedade, e, sobretudo, 

se concretizam nas representações femininas. 

Conforme Macedo e Amaral (2005), a violência contra as mulheres ocorre em todos os 

lugares do mundo, e, mesmo que alguns países possuam uma legislação específica para tratar 

da violência doméstica (como a Lei Maria da Penha, no Brasil), ela continua a existir mesmo 

diante da conquista de muitos direitos pelas mulheres, das mudanças ocorridas nas últimas 

                                                           
1 Nome pelo qual são chamadas as lavouras em Moçambique. 
2 Em entrevista. Disponível em: http//entretenimento.uol.br/noticias/redacao/2012/11/05/no-livro-a-confissao-da-

leoa-mia-couto-retrata-o-drama-das-mulheres-rurais-de-mocambique.htm?mobile. Acesso em: 18 de junho de 

2015. 
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décadas, da emancipação e do maior acesso à educação. Ainda que a violência contra as 

mulheres seja constatada como uma realidade mundial, ela é ainda mais forte na Índia, em 

países árabes e nos países africanos. Grande parte dos casos de violência ocorre no âmbito 

familiar, onde as relações de poder são demarcadas e ainda mais toleradas pela sociedade 

machista. 

 

No relacionamento homem-mulher a violência contra a mulher assume vários 

aspectos e graus, desde o xingamento até a circuncisão feminina e o 

assassinato. Frequentemente o assassinato de mulheres supera o número de 

mortes por derrames ou AIDS. (BONNICI, 2007, p. 260). 
 

 

Segundo Bonnici (2009, p. 266), a mulher das sociedades pós-coloniais foi duplamente 

colonizada. O autor aponta uma estreita relação entre os estudos da crítica literária feminista e 

os estudos pós-coloniais devido à analogia entre “patriarcalismo/feminismo e 

metrópole/colônia ou colonizador/colonizado”. As forças políticas e ideológicas e o controle 

social estão embutidos no discurso e no texto. No discurso propagado pela ideologia 

colonialista, “gerações de europeus se convenciam de sua superioridade cultural e intelectual 

diante da nudez ameríndia” (BONNICI, 2009, p. 266), enquanto que, sob a ideologia patriarcal, 

gerações de homens, de qualquer origem, não discutiam a crença em sua superioridade em 

relação às mulheres.  

Os estudos pós-colonialistas associados aos estudos feministas também permitem o 

trabalho de revisionismo do cânone, uma vez que a produção literária das sociedades pós-

coloniais, bem como a literatura de autoria feminina, foi posta à margem pelo cânone literário 

(formado pelo homem branco, ocidental, de classe média). Ambas as vertentes críticas buscam 

trazer à tona essa produção e colocá-la como legítimo objeto de investigação acadêmica.  

Através de uma pesquisa de caráter exploratório, pois objetiva proporcionar maior 

familiaridade com a temática, este trabalho analisa o romance A confissão da leoa, investigando 

como o discurso patriarcal atua na construção dos personagens, tanto femininos, como 

masculinos, com base nos pressupostos da Crítica Feminista. Para tanto, discutimos os 

elementos iniciais da produção da literatura moçambicana, por meio de um percurso histórico 

e da apresentação dos elementos principais que constituem essas personagens. Discutimos 

alguns pressupostos da crítica pós-colonial e em seguida apresentamos um percurso da literatura 

e da história moçambicana. Percorrer esse trajeto se fez necessário, porque desse modo 

podemos compreender melhor os elementos e o contexto de produção dessa literatura de onde 

se origina nosso corpus, a supracitada obra do autor moçambicano. 
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 A pesquisa exploratória foi utilizada para realizar um levantamento bibliográfico que 

fundamentasse a pesquisa. Quanto à forma de abordagem, esta é descritiva, pois não são 

tratadas informações quantificáveis e a análise ocorre de modo indutivo, focada na interpretação 

dos dados. Na proposta de discussão do tema, entram autores como Stuart Hall, Dércio Braúna, 

José Luís Cabaço, Thomas Bonnici, Paulo Fagundes Visentini; nas discussões introdutórias e 

partindo para o segundo e terceiro capítulo, nos baseamos nos autores Frederick Engels, Cheich 

Anta Diop, Peter Stearns, Paulina Chiziane, Andrea Nye, Elisabeth Badinter, entre outros que 

contribuíram para a análise proposta. 

O primeiro capítulo da pesquisa parte da apresentação do conceito de literatura pós-

colonial e de outros conceitos que lhe são pertinentes, tais como “identidade” e 

“descolonização”, e faz um breve percurso histórico da construção da nação, das guerras, 

colonial e civil, em razão de essa temática estar muito presente na literatura moçambicana. 

Apresentamos o escritor e sua obra e discutimos elementos de sua escrita, que dialoga com o 

seu tempo e espaço, cultura, política e questões sociais. O segundo capítulo apresenta uma 

análise do patriarcado e dos personagens masculinos do romance buscando entender suas ações 

dentro do contexto patriarcal. Um percurso histórico busca apresentar a origem e a expansão 

do patriarcado e também como as relações de gênero se modificam nos encontros culturais. O 

terceiro capítulo analisa as personagens femininas do romance e discute a relação entre a 

realidade das mulheres, na África e no mundo, e a ficção de Mia Couto.  

A escolha dessa obra como objeto é permeada por questões pessoais e acadêmicas. Ao 

refletir sobre uma possível pesquisa, não hesitei em escolher estudar a literatura de Mia Couto, 

pela admiração que eu já alimentava pelo escritor, tanto pela sua obra quanto pela sua história. 

Couto, quando jovem, largou a faculdade de medicina para lutar numa guerra pela liberdade do 

seu país e mesmo nos momentos mais críticos, nunca cogitou deixar Moçambique, mesmo com 

a ameaça da guerra, da escassez de alimentos por ela provocada, mesmo diante da morte de 

pessoas próximas. Isso tudo me veio a conhecimento por meio de entrevistas que busquei e li 

avidamente. Além disso, Couto nasceu a 5 de julho de 1955, no mesmo dia em que o meu pai 

nascia a um continente e um oceano de distância. 

Ao conhecer o escritor em 2012, durante a primeira edição do Encontro de Escritores 

de Língua Portuguesa, promovida pela Prefeitura de Natal, fiquei ainda mais fascinada com sua 

figura, de fala tão mansa e calma, gestos lentos, como que ensonado, que ainda lembravam mais 

o meu pai – tão distantes em tudo. Um agricultor de poucas letras, e um renomado escritor, mas 

que compartilham, cada qual à sua maneira, de uma visão poética da vida, da capacidade de 

olhar e se admirar das coisas mais ínfimas, um conhecimento sobre a terra e o que ela dá, sobre 
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a vida para além de nós. Procurar conhecer mais sobre o autor, sobre sua obra, foi o próximo 

passo. 

O primeiro encontro com a literatura miacoutinana tinha sido em 2012, ainda na 

graduação. Em uma disciplina me foi sorteado para a apresentação de um seminário o romance 

O outro pé da sereia (2006), que elegi como livro de cabeceira após a sua primeira frase: “- 

Acabei de enterrar uma estrela!” (COUTO, 2006, p. 13). O encantamento pela sua escrita 

poética, pela sua inventividade linguística, e, sobretudo, pelo modo como são construídas as 

suas personagens femininas, emergiu já na leitura de seu primeiro romance. A princípio, pensei 

em analisá-lo, pela minha familiaridade com o seu texto e pelas possibilidades múltiplas de 

análise que o livro autoriza, como as imagens femininas, os encontros culturais, a memória 

histórica, a construção de identidade de uma sociedade pós-Guerra Civil, o realismo fantástico, 

entre outros possíveis objetos de análise intrigantes. 

Contudo, ao me deparar com o romance A confissão da leoa e seus relatos crus da 

dominação e da violência contra as mulheres, associei-os de imediato à verdadeira epidemia de 

violência que tem vitimado mulheres de todas as classes, de todo o mundo, noticiada em 

telejornais, revistas e meios eletrônicos nesses últimos tempos. Couto tem a capacidade de 

penetrar na sua alma e encontrar, dentro de si, seu lado feminino. Ao ler suas personagens, 

consigo ouvir vozes que conversam comigo, que conseguem me convencer de tal modo que me 

vejo nessas personagens. Em A confissão da leoa, me reconheci principalmente na protagonista. 

E, parafraseando Flaubert, “Mariamar sou eu”. Daí decorre tanto fascínio por essa personagem 

e também, uma imensa dificuldade em tratá-la como objeto, dissecá-la na mesa da teoria com 

as facas da crítica. 

Sobre o romance, no geral, A confissão da leoa (2012) retrata a subjugação da mulher 

relegada à marginalidade, ao serviço para o homem e ao silêncio. As personagens femininas da 

ficção miacoutiana configuram-se como um objeto de pesquisa que permite a aplicação dos 

pressupostos da crítica literária feminista, em razão de esta denunciar a subalternidade da 

mulher e as formas de dominação às quais elas são submetidas.  
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2 MOÇAMBIQUE: PERCURSO HISTÓRICO E LITERÁRIO 

 

“Os intelectuais devem estudar o passado não 

para nele se comprazer, mas para dele extrair 

lições ou, ainda, para se afastar dele como 

conhecimento de causa, caso seja necessário. Só 

um verdadeiro conhecimento do passado é 

passível de manter na consciência o sentimento de 

uma continuidade histórica, indispensável para a 

consolidação de um estado multinacional”. 

(Cheikh Anta Diop) 
 

A literatura como objeto da cultura permite transitar entre territórios diferentes e 

possibilita o contato com aspectos de povos distantes, sua história e sua construção identitária. 

Estudar as literaturas de origem africana pressupõe um posicionamento político por parte do 

pesquisador, visto que trazer para o debate acadêmico autores fora dos grandes centros literários 

é resgatar o que foi posto à margem pelo cânone ocidental e colocá-lo em evidência. O caso de 

Mia Couto é peculiar. Nascido na Beira, em Moçambique, é filho de emigrantes portugueses e 

cresceu entre duas nações, duas culturas – dentro de casa, a Europa e, ao cruzar a rua, a África 

com todo seu encantamento3. O espaço habitado pelo então menino Mia, já prenunciava o seu 

destino de habitante dos entre-lugares. Filho de portugueses, participou da luta pela libertação 

de Moçambique do domínio dos portugueses; como escritor, transitou entre vários gêneros da 

literatura, preferindo dar voz às mulheres, aos meninos e aos velhos para contar suas histórias 

e a da nação. 

 

2.1 A LITERATURA MOÇAMBICANA E A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE NO 

CONTEXTO COLONIAL 

 

Silviano Santiago (2000, apud, SOUZA, 2008, p. 16) entende que os escritores têm de 

se colocar no entre-lugar para desenvolver estratégias não limitadas simplesmente à aceitação 

ou à negação do modelo do colonizador, devendo-se pensar numa relação “de aprendizagem e 

de falsa obediência”. A escrita do entre-lugar aplica-se às literaturas pós-coloniais, porque estas 

se caracterizam pelo confronto entre o saber local (colônia) e o saber de fora (metrópole), 

misturando conhecimentos de diferentes culturas que, consequentemente, desconstroem o 

conceito de pureza. Nessas literaturas, vemos a presença de marcas culturais distintas que 

                                                           
3  Em entrevista. Disponível em http: //lolyplanet.blogspot.com.es/2013/07/mocambique-sonambulo-entrevista-

com-mia.html. Acesso em 24/07/2015 
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fortalecem, estrategicamente, elementos para a superação da dependência, ao dar espaço para a 

leitura imaginativa da metrópole pela colônia (SOUZA, 2008). 

O entre-lugar na escrita de Mia Couto também se revela pelo modo de ver a realidade. 

Moçambique se compõe de “diferentes tipos de culturas, misturadas, miscigenadas” e é dessa 

miscigenação que a nação se origina, formada a partir de “diferentes nações, culturas, 

sentimentos e sensibilidades”. Essa mistura fez com que “essa categoria chamada realidade” 

fosse olhada pelo escritor de outra maneira, sem fazer uma fricção concisa entre o certo ou não 

certo, nas palavras de Couto4.  

Bonnici (2009) define a literatura pós-colonial como toda a literatura inserida num 

contexto de cultura que passou por um processo imperial, do primeiro momento da colonização 

europeia até os dias atuais. A crítica pós-colonial engloba a cultura e a literatura, “ocupando-se 

de perscrutá-la durante e após a dominação imperial europeia de modo a desnudar seus efeitos 

sobre as literaturas contemporâneas” (BONNICI, 2009, p. 267). Para o autor, todas as literaturas 

provenientes de ex-colônias europeias nasceram da experiência da colonização e 

posteriormente reivindicaram seu lugar diante da tensão com o domínio colonial. 

O surgimento e o desenvolvimento da literatura pós-colonial dependem de dois fatores 

importantes: o crescimento gradativo da consciência nacional e a convicção de que sua escrita 

era diferente da literatura produzida na metrópole. Os escritores das sociedades africanas 

viviam até o período da independência entre duas realidades distintas, a sociedade africana e a 

sociedade colonial, e expressavam em sua escrita a tensão existente entre esses dois universos. 

A crítica pós-colonial, além de fazer emergir as produções literárias oriundas de países que 

passaram pelo processo de dominação imperial, procura realizar um trabalho de revisionismo 

do cânone, questionando sua formação. Sobre a presença desses autores no cânone, Bonnici 

questiona: 

 

Quais são os documentos históricos ou literários nos quais a voz do subalterno 

é transmitida? Como o colonizado se descreveu durante séculos de submissão? 

Como o europeu viu a presença do outro? No cânone literário o colonizado 

encontrou sua voz ou esta ficou relegada à ausência? (BONNICI, 2009, p. 269, 

grifos do autor). 
  

 

É inegável que negros e outros grupos marginalizados ao longo da história tenham 

produzindo literaturas e que estas começam a emergir e a serem inseridas como objeto de 

discussão. Mesmo que esses escritores ainda sejam exceções dentro do cânone, que ainda é 

                                                           
4 Mia Couto, em entrevista. Disponível em: <http://unmultimedia.org/radio/portugese/2013/06/entrevis-mia-

couto/>. Acesso em 18 de junho de 2015. 
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muito reduzido, fechado e formado a partir de valores estéticos estabelecidos pelas culturas de 

povos, política e economicamente, dominantes. Com base nesses fatores, era determinado o que 

era digno de ser lido ou não, e consequentemente excluía-se a produção literária que não se 

enquadrava na visão da cultura hegemônica. Segundo Bonnici (2009, p. 269), nos dias atuais 

um número crescente de textos está sendo revisitado e estudado, enquanto “representações da 

experiência e da cultura da mais variada gama de grupos de pessoas”. 

Atualmente, discute-se muito o cânone e sua formação. Enquanto Bloom (1995 apud 

BONNICI, 2009), insiste sobre “a autonomia do estético e deplora qualquer ideologia na crítica 

literária”, ou seja, defende que a ascensão de uma obra ao cânone independe de fatores externos, 

políticos ou ideológicos. Os críticos pós-modernos, por sua vez, “dilatam a abrangência do 

cânone”. Sabemos, porém, que o cânone se formou porque algumas obras literárias, em certos 

períodos históricos, a partir de interesses e propósitos culturais próprios, eram eleitas como 

modelo inegável e único padrão de investigação literária. Bonnici (2009, p. 269) afirma que é 

só nos últimos anos do século XX que há uma inserção considerável de autores vindos de 

culturas não hegemônicas e, a partir de então, o cânone literário começa a se abrir cada vez 

mais, permitindo a alguns autores africanos galgar seus espaços para além do continente.  

 Bonnici aponta o conceito de descolonização como de grande importância para as 

literaturas pós-coloniais, o que se refere a um processo de “desmascaramento e de demolição 

do poder colonial em todos os seus aspectos” (2009, p. 272). A declaração política de 

independência, ao contrário do que muitos creem, não produz por si um efeito descolonizador 

na mentalidade de um povo, assim como permanecem resquícios das inscrições coloniais na 

literatura e na história. Nesse ponto, a descolonização corresponde a um processo complexo e 

contínuo que busca se desvencilhar das forças culturais e institucionais mantenedoras do poder 

do colonizador. Em muitos casos, as forças que lutam contra a colonização, destituindo-a do 

poder, acabam por herdar o modelo político da metrópole. Embora rejeitem relutantemente a 

cultura que vem de fora, não conseguem escapar de uma intensa cumplicidade com os poderes 

dos colonizadores dos quais querem se libertar. 

 Em muitos casos a libertação desses modelos, político, econômico e cultural, não chega 

a ocorrer. A descolonização se dá pela prática de três princípios: 1) “contestação das 

interpretações eurocêntricas”; 2) “desafio à centralidade, à universalização e às forças 

hegemônicas”; 3) “instalação de um contradiscurso pela transgressão e dissolução das formas 

literárias europeias ou suas fronteiras” (BONNICI, 2009, p. 272). A primeira estratégia diz 

respeito a uma proposta de reescrita autorreflexiva da história do país colonizado, possibilitando 

perceber a influência da realidade do passado sobre o presente. A segunda proposta consiste em 
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usar a marginalidade como fonte de força criativa. Já a última, busca trazer elementos como a 

ironia e a paródia, que se colocam ao lado de discursos existentes, mas ao mesmo tempo 

contestam-no. 

  

A estratégia do poder colonial é deixar uma elite nativa que perpetua sua 

ideologia e seus paradigmas. Operando através do conceito de comprador, o 

neocolonialismo torna-se manifestação das operações da globalização do 

capitalismo ocidental e a estratégia para o controle global (BONNICI, 2009 p. 

272). 
 

 

 Esse parece ser o cenário instaurado em Moçambique, como é colocado no livro O 

último voo do flamingo, que denota, sobretudo, uma imensa insatisfação com a política do país, 

dada a sua inspiração no modelo colonial. O livro denuncia a elite moçambicana que assumiu 

o poder e continua a explorar o povo aos moldes portugueses. A obra retrata uma nação 

profundamente agredida durante os anos de ocupação portuguesa, depois pelas guerras 

(colonial e civil) e pelo domínio totalitário dos próprios governantes que esqueceram os ideais 

pelos quais lutaram e passaram a agir movidos pela própria ganância.  

 De acordo com Thomas Bonnici (2009), a globalização da economia mundial tem suas 

bases em três fatos. O primeiro diz respeito às mudanças do controle econômico e cultural ainda 

por ocorrer. O segundo está na crença convicta de que a construção de grupos dominantes 

comprometidos com nações hegemônicas estava fadada a se realizar por meio de 

“discriminações, lutas classistas e práticas educacionais” (BONNICI, 2009, p. 273). Além 

disso, em terceiro lugar, a ideologia eurocêntrica continuou a influenciar o pensamento das 

nações que se tornaram independentes, com seus modelos culturais, principalmente através de 

binarismos, como literatura/oralidade, línguas europeias/línguas nativas, cultura da 

Europa/cultura do Povo.  

 A ação descolonizadora é extremamente árdua conforme é percebido na África e na 

Índia. Outras nações que enfrentaram grande problema foram as feitas colônias de povoamento 

(como Austrália e Canadá), visto que, embora tenham se tornado independentes muito cedo em 

comparação a outros países, sua população majoritariamente branca sofreu de uma forte 

submissão cultural, o que os deixa, de certo modo, impotentes diante das propostas de 

descontruir o poder colonial presente em sua cultura. Até certo ponto, esse caso se assemelha 

ao do Brasil, pois embora seja constituído etnicamente por uma população mestiça, há uma 

predominância de uma classe branca, ou “embranquecida”, com fortes resquícios de padrões 

culturais europeus.  
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 Para fins de descolonização da mente, fazem-se necessárias algumas estratégias. São 

elas: “o fomento das línguas nativas; a relativização das línguas europeias; a democratização 

da cultura; a recuperação cultural e literária”. A tarefa dos escritores, no caso da literatura de 

sociedades pós-coloniais, consiste em “teorizar extensivamente a problemática do poder e do 

estado pós-independência” (BONNICI, 2009, p. 273). A literatura dentro da estratégia da 

descolonização passa a ser polifônica, híbrida e carnavalesca. Tem como característica uma 

narrativa fragmentada por incidentes duplicantes, pela presença de elementos metaficcionais, 

pela interrupção da cronologia, pela mistura de gêneros. Sobre outra tarefa do escritor pós-

colonial: 

   
O escritor da colônia deve usar o passado para abrir espaço ao futuro, como 

um convite à ação e como a base para a esperança. [...] A responsabilidade da 

pessoa culta não é apenas uma responsabilidade diante de uma cultura 

nacional, mas uma responsabilidade global referente à totalidade da nação, 

cuja cultura representa apenas um aspecto da nação (FANON, 1990, p. 187 

apud BONNICI 2009, p. 274). 
  

 

 Fanon chama o escritor para assumir uma responsabilidade que vai além da produção 

cultural, toca na própria construção da nação. Para Bonnici (2009), é a conscientização e a 

postura pós-colonial, assumida pela academia, que contribui para a descolonização da mente. 

O princípio de descolonizar não diz respeito apenas a se soltar das amarras do poder do império. 

Descolonizar a literatura e a crítica literária dará um entendimento acadêmico mais aprofundado 

e mais novo.  

Dentre as literaturas africanas em língua portuguesa, trataremos da produção de 

Moçambique. Segundo Nelson Saúte (2007), a segunda metade do século XX marca o 

surgimento de uma ficção notadamente moçambicana, composta por nomes como Noémia de 

Sousa, José Craveirinha, Fonseca Amaral, Rui Knopfli, entre outros. Antes desses, Campos de 

Oliveira e Rui de Noronha, cujas obras, mesmo percursoras, são tratadas como manifestações 

isoladas e localizadas. 

Outros autores como João Dias, Luís Bernardo Honwana, Orlando Mendes e Carneiro 

Gonçalves também merecem destaque ainda no período anterior à independência (1975) por 

produzirem manifestações únicas de uma prosa de ficção moçambicana. Na década de 1980, 

sob a tutela do projeto Charrua5, novos autores vão surgir, trazendo para a literatura 

moçambicana não só uma multiplicidade de “posturas estilísticas e de linguagens na ficção 

                                                           
5 Revista criada em 1984 pela Associação dos Escritores Moçambicanos.  
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como haveria de contribuir com a diversidade, o arrojo e a experimentação” (SAÚTE, 2007, p. 

14), bases do que se tem produzido de melhor em termos de literatura desse país. 

A literatura moçambicana tem seu início através da lírica e é permeada por ela em todo 

o seu percurso. Um país repleto de poetas, alguns de grande porte, mesmo se tratando de uma 

literatura tão jovem. Craveirinha e Knopfli são dois dos autores que mais contribuíram para a 

“tradição poética6” moçambicana. O primeiro “pela força telúrica dos seus versos, pelo fato de 

sondar o insondável, por traduzir na sua poética o devir moçambicano”, e o segundo “pelo 

ecletismo de sua poesia, pela modernidade e pelo complexo entendimento do destino de um 

país e do homem” (SAÚTE, 2007, p. 15). Leia-se este fragmento de Craveirinha:  

 

Eu sou carvão 

E tu arrancaste-me brutalmente do chão 

E fazes-me tua mina 

Patrão! 

[...] 

(CRAVEIRINHA, 2010, p. 15) 
 

 

A poesia de Craveirinha marca presença em praticamente todas as etapas da poesia 

moçambicana, a partir da década de 1940, abrangendo uma temática diversificada que vai da 

poesia realista, cultural, social e política, à poesia de afirmação da negritude e de denúncia da 

exploração colonial. Outra característica de sua poesia também é a presença da oralidade.  

 Nos idos de 1980, houve uma explosão de novos talentos que se confirmariam na 

década seguinte, como: Ungulani Ba Ka Khosa com a publicação de Ualalapi, Mia Couto com 

suas Vozes anoitecidas, Aldino Muianga, Lília Momplé e Paulina Chiziane, nomes que 

compõem uma geração de escritores que “se afirmam numa época dominada por uma forte 

inquietação produzida num contexto histórico, político, social e cultural moçambicano novo” 

(SAÚTE, 2007, p 18). 

Nesse contexto, a literatura se insere como um instrumento de questionamento ou 

“questionação” – como se refere Saúte (2007) – deste processo e nas bases da construção de 

uma identidade nacional. Aliás, é a temática da construção identitária que se estabelecerá como 

questão central da literatura, não só de Moçambique, mas de outros países africanos cujo 

processo de colonização foi similar. Isso se reflete não só na ficção, mas também na poesia e 

em outras áreas como o teatro. Além da busca pela identidade, Saúte (2007) afirma que estão 

presentes na escrita dos moçambicanos: 

                                                           
6 Nelson Saúte explica o uso do termo pela “falta de outro melhor”, posto que tratar de tradição poética em 

Moçambique seria demasiado prematuro considerando o surgimento de sua produção e até mesmo a idade que tem 

o país.  
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As contradições do quotidiano, os dilemas de uma sociedade amarrada a crises 

cíclicas e endêmicas, o imaginário dominado pela violência – violência de 

guerra ou violência social, todo tipo de violência! –, a luta pela emancipação, 

que parece cada vez mais perdida, quando vemos que a liberdade – 

paradoxalmente para alguns – atirou-nos para os mais inesperados caminhos 

ínvios que ainda hoje percorremos (SAÚTE, 2007, p. 18). 
   

 

Desse modo, a literatura não deixa de ser uma via de denúncia e de acusação dos 

problemas sociais e políticos vividos pelo país, desde o período colonial até os dias atuais, pois 

atua como eco das vozes dos que se encontram intranquilos e inconformados diante das 

incongruências dos que fazem o presente e o futuro do país. Enquanto a literatura do país se 

“inventava”, por assim dizer, o colonialismo ainda vivia seu auge, talvez por isso estejam 

presentes temáticas do período da revolução com suas lutas e contradições.  

  
Como se poderá facilmente atestar esta é uma literatura ainda está demarcada 

pelo território da História, uma literatura que não foge dos ditames da política. 

Uma literatura que testemunha, sobretudo. Mas também uma literatura 

embrenhada no imaginário profundo da condição de ser moçambicano 

(SAÚTE, 2007, p. 18).  
 

 

O embate entre tradição e modernidade que caracteriza o espaço de “conflitualidade 

identitária”, tanto num plano individual como coletivo, é marcado na escrita de muitos autores 

moçambicanos. Além das características mencionadas até aqui, devemos incluir a tradição oral 

como presença marcante nas produções literárias africanas como um todo, incluindo a de 

Moçambique. Segundo Ana Mafalda Leite (1998, p. 17 apud RIOS, 2007, p. 30), as teorias 

evolucionistas contribuíram para o mito de que a Europa equivaleria a um estado adulto de 

civilização, enquanto que a África se encontraria em estado de infância, por sua predominância 

oral. Leite (1998) afirma que o discurso oral na África é resultado de condições materiais e 

históricas, e não fruto de uma suposta natureza africana como muitos críticos ocidentais querem 

nos convencer.  

Já conforme Rios (2007, p. 32), é necessário compreender que, em se tratando do 

território africano, a oralidade “é dominância, mas não exclusividade”, ponto em que o 

pensamento de Couto (2005, p. 23) converge, avaliando-se que “a oralidade não é apenas um 

facto tipicamente africano, nem é uma característica exclusiva daquilo que se chama de povos 

indígenas”. Rosário (1989, p. 13 apud Rios, 2007, p. 32) afirma que a importância do discurso 

oral em Moçambique é tão grande que para entender o sentido da escrita nesse país é 



25 
 

 

imprescindível passar pela oralidade, ou seja, a escrita atual só adquire o seu sentido de 

“moçambicanidade” se não se ignorar essa realidade oral. 

Rios (2007) aponta como um problema dessas literaturas a procura de ideologias que 

suportem o status de independência, impondo consequentemente aos escritores esse dever de 

fabricar suas narrativas em função da afirmação da moçambicanidade. A intenção da teórica, 

nesse ponto, é alertar para o perigo de uma arte pautada num projeto político “perverso e 

temerário” (RIOS, 2007, p. 33). Perverso por tomá-la como veículo ideológico e temerário, pelo 

risco de impor o emblema de uma literatura social onde o adjetivo acaba por sufocar o 

substantivo. Em uma das suas falas, sobre uma pintura de Eugénio Lemos na ocasião, Mia 

Couto toca na questão em defesa da arte (inclusa a literatura) asseverando que “a arte se é 

verdadeira, dispensa tais arautos [um projeto político]. A única defesa da pintura é a sua própria 

condição de livre, o seu estatuto avesso à rotulação” (COUTO, 1998, p. 99 apud RIOS, 2007, 

p. 34). 

Chabal (1994, p. 23 apud RIOS, 2007, p. 35) esclarece que uma questão relevante para 

a literatura moçambicana é como conciliar uma tradição de cultura oral com a escrita em um 

idioma europeu. Ele defende que toda cultura é produto de uma constante fusão entre o 

tradicional e o moderno, por cruzamento de culturas, de modo que é um erro colocá-las no 

campo das dicotomias. Embora essa relação não se estabeleça necessariamente num campo 

dicotômico, o encontro entre a tradição e cultura sempre se dará no conflito e nunca de forma 

pacífica.  

Para García (2013) abordar as literaturas africanas lusófonas, como a moçambicana, é 

abordar literaturas pós-coloniais que servem como veículo de afirmação de expressões 

identitárias, que não buscaram seus modelos em metrópoles europeias, e sim em ex-colônias 

cuja literatura produzida se firmava no imaginário de origem local e conseguiram se firmar 

mundo afora, como o Brasil e outros países na América Latina. Passados os primeiros anos da 

guerra pela libertação, entre os autores de Angola e Moçambique começou a surgir uma atitude 

contra-hegemônica, principalmente entre aqueles que militaram durante a guerra (como foi o 

caso de Mia Couto), com o intuito de reunir traços de identidade a serem resgatados nas 

tradições ancestrais que subsidiassem uma busca por uma “unidade nacional possível”, muito 

embora, “como o próprio Mia Couto advertia, fosse impossível ‘autorizar’ a ancestralidade 

verdadeira das tradições africanas”(GARCÍA, 2013, p. 22).  

É comum a comparação entre a produção literária africana e a produção latino-

americana pela via do chamado “realismo fantástico”, para o qual Couto oferece uma 

diferenciação essencial. Entre o fantástico latino e o africano, ele explica que a diferença está, 
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sobretudo, na relação com os mortos: se tratando de África, eles “não só não morrem como 

estão presentes no comando da vida e no comando do mundo7”. Enquanto que, na América 

Latina, “o discurso é muito católico”. Há uma espécie de mediação entre os mortos e os vivos, 

mas, na África, “essa relação nem sequer é mediada por uma força divina ou outra, porque, 

esses mortos são os próprios deuses”. Não existe uma reza ou discurso codificado no envio de 

uma mensagem “para um rosto ou entidade que não conhecemos”. Couto conclui que na África 

“conversa-se com os mortos, ou seja, conversa-se com os deuses8”.  

Percorrendo as discussões desses autores, vemos como ponto de concordância principal 

entre eles a busca pela identidade como questão central das literaturas pós-coloniais de língua 

portuguesa. Sobre suas obras, Couto afirma que a procura de identidade é a principal linha de 

pensamento que as atravessam, “uma procura que na verdade, é sempre ilusória”9. Ele acredita 

que, a partir de um processo de busca que é seu – por ser membro de uma família que tinha o 

mesmo desafio de uma ruptura com o passado (emigração de Portugal), sem conhecer seus avós 

–, ele teve que inventar essa história para si. “Tenho que inventar meu passado”, diz, e essa 

busca familiar coincide com a busca de identidade de seu país, um país mais novo do que ele.  

Com um tom mais crítico, em um de seus textos publicados no livro Pensatempos 

(2005), Couto reflete sobre essa busca na atualidade e a problemática que envolve a mesma. 

Para o autor, que vê a sociedade moçambicana como “um espelho à procura de imagem” (p. 

13), se o passado do país foi entregue aos moçambicanos de forma deformada, o futuro lhes 

chegou incompleto. 

 

Alguns vivem isso como um drama. E parte da corrida nervosa à procura 

daquilo que chamamos a nossa identidade. Grande parte das vezes essa 

identidade é uma casa mobiliada por nós, mas a mobília e a própria casa foram 

construídas por outros (COUTO, 2005, p. 14). 
 

 

O autor tenta chamar a atenção para a construção dessa identidade por moldes 

estrangeiros, para a reprodução da linguagem “dos outros”, com o intuito de alertar os 

moçambicanos a não acabarem se tornando consumidores de pensamento, quando deveriam 

transformar-se em produtores.  

Outro perigo que o autor aponta é tomar África como “um lugar único, singular e 

homogêneo” (COUTO, 2011, p. 22). Ele afirma que o continente tem sido sujeito a sucessivos 

                                                           
7 Em entrevista à Paulo Hermuller. Disponível em: <brasileiros.com.br/2014/as-escutas-de-mia-

couto/#vGDpEfnF_T>. Acesso em: 18 de junho de 2015. 
8 Idem. 
9 Em entrevista. Disponível em: <http://afreaka.com.br/identidades-de-mia-couto/>. Acesso em 18 de junho de 

2015. 
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“processos de essencialização e folclorização” e grande parte do que é considerado como 

genuinamente africano, na verdade, é fruto de invenções produzidas fora da África. Por muito 

tempo os autores moçambicanos sofreram o que Couto chama de “prova de autenticidade”, que 

diz respeito a trazer para escrita aquilo que eles, os de fora do continente, entendiam como 

próprio da etnia à qual os autores pertenciam. Os escritores africanos não deveriam precisar 

dessa proclamação, e em parte os escritores jovens tem conseguido isso (COUTO, 2005). 

Couto defende que há tantas Áfricas quantos há escritores e que eles estão reinventando 

continentes dentro de si próprios. O problema de adequação linguística a uma teia de culturas 

tão diversa não é um problema exclusivo dos autores africanos, mas é concebido como se assim 

fosse. “Não existe um escritor no mundo que não tenha que procurar uma identidade própria 

entre identidades múltiplas e fugidias” (COUTO, 2005, p. 23). Couto afirma que existe uma 

ideia errônea de que só os autores africanos sofrem do que ele chama de “drama linguístico”. 

De fato, o processo de colonização deixou muitas cicatrizes, entre elas o “drama da identidade” 

e a alienação. No entanto, o que convém aqui apontar é que nenhum escritor, seja qual for sua 

origem, é detentor de uma língua acabada, sendo todos sujeitos à busca de uma que os revele 

“como seres únicos e irrepetíveis” (COUTO, 2005, p. 23). 

A questão da identidade é muito cara às literaturas pós-coloniais, fato confirmado pelos 

autores dessas literaturas e também discutido dentro da sociologia. Em A identidade cultural 

na pós-modernidade, Stuart Hall (2011) discute esse conceito e se propõe a avaliar o que ele 

chama de “crise da identidade” referente à parte de um processo de mudança mais amplo que 

desloca os processos e as estruturas centrais das sociedades contemporâneas e abala as 

referências antes mantenedoras do mundo social estável.  

O autor defende que o conceito de identidade é demasiadamente complexo, pouco 

desenvolvido e pouco compreendido na ciência social atual para ser posto à prova em definitivo. 

Em contraponto aos teóricos que creem que as “identidades modernas estão entrando em 

colapso”, postula-se a existência de um tipo diferente de mudança nas estruturas sociais 

transformando a sociedade do século XX. Essas mudanças estão fragmentando as cenas 

culturais de “classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade” (HALL, 2011, p. 09).  

O conceito de identidade tem sido amplamente discutido nos últimos anos, mas também 

tem sido alvo de uma severa crítica por parte de alguns teóricos. Hall, no livro Quem precisa 

de identidade? (2014, p. 103) identificou “uma complexa desconstrução das perspectivas 

identitárias” em vários campos de estudos os quais, em comum, “criticam a ideia de uma 

identidade integral, originária e unificada”. Na filosofia está se efetuando a “crítica do sujeito 

autossustentável”, enquanto que, na crítica feminista e naquelas que tem influência da 
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psicanálise, destacam-se “os processos inconscientes de formação da subjetividade”, o que 

coloca em questão a “concepção racionalista do sujeito”. Para Hall (2014, p. 103): 

 

As perspectivas que teorizam o pós-modernismo têm celebrado, por sua vez, 

a existência de um “eu” inevitavelmente performativo. Tem-se delineado, em 

suma, no contexto da crítica antiessencialista das concepções étnicas, raciais 

e nacionais da identidade cultural e da “política de localização”, algumas das 

concepções teóricas mais imaginativas e radicais sobre a questão da 

subjetividade e da identidade. 
 

 

Haveria, então, duas questões que asseveram a necessidade de se discutir o conceito de 

identidade. A primeira consiste na observação de que existe algo que diferencia a crítica 

desconstrutiva, à qual se têm submetido alguns conceitos essencialistas. De modo distinto 

daquelas formas críticas que tem por objetivo superar conceitos considerados “inadequados”, 

buscando substituí-los por outros “mais verdadeiros” ou que almejam à construção de um 

conhecimento positivista, a desconstrução procura colocar “certos conceitos-chave ‘sob 

rasura’”.  

 

O sinal de “rasura” (x) indica que eles não servem mais – não são mais “bons 

para pensar” – em sua forma original, não reconstruída. Mas uma vez que eles 

não foram dialeticamente superados e que não existem outros conceitos, 

inteiramente diferentes, que possam substituí-los, não existe nada a fazer 

senão continuar a pensar neles [...] (HALL, 2014, p. 104). 
  

 

Pensar o conceito de identidade não mais dentro do paradigma que ele foi originalmente 

constituído, mas abordá-lo em sua forma destotalizada e desconstruída, defende Hall (2014). 

Derrida (1981, p. 42 apud Hall, 2014) trata da rasura como um “pensamento limite”, como se 

“pensado no intervalo” fosse um tipo de escrita dupla, “precisamente estratificada, deslocada e 

deslocadora”. Por meio dessa escrita, também se deve marcar o intervalo “entre a inversão que 

torna baixo o que era alto” e o surgimento repentino de um novo conceito que “não se deixa 

mais – que jamais se deixou – substituir pelo regime anterior”. Hall aponta que conceito de 

identidade é complexo por atuar nesse espaço de rasura, no mínimo espaço entre a “inversão e 

a emergência” (HALL, 2014, p. 42): 

A segunda questão apontada por Hall que justifica a discussão está “na centralidade para 

a questão da agência e da política” (2014, p. 104). A política é entendida por Hall, tanto na sua 

importância para o contexto dos movimentos sociais quanto do “significante identidade” e de 

sua “relação com uma política de localização”, bem como as claras dificuldades e instabilidades 

que afetam todas “as formas contemporâneas da chamada política de identidade” (p. 105). 
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Como podemos ver a partir das proposições do autor no ensaio citado, apesar de o 

conceito vir sendo posto à prova em alguns campos de conhecimento ele ainda se faz 

imprescindível para discussões acerca da construção do sujeito pós-moderno uma vez que não 

há nenhum termo substituto que possa dar conta da amplitude das discussões da identidade. Por 

isso, voltaremos a discutir algumas proposições de A identidade cultural na pós-modernidade 

(2001).  

Partindo de três concepções distintas de identidade, sendo elas: sujeito do iluminismo, 

sujeito sociológico e sujeito pós-moderno, Hall (2011) pretende apontar a evolução dessa 

categoria, dentro da qual nos interessa a terceira concepção, a de sujeito pós-moderno, que trata 

dos sujeitos fragmentados compostos não de uma, mas de várias identidades. As identidades 

que formavam as paisagens sociais externas e asseguravam a nossa conformidade como sujeitos 

estão entrando em estado de “falência” como resultado das mudanças nas estruturas e 

instituições sociais. 

 

Esse processo produz o sujeito pós-moderno, conceptualizado como não tendo 

uma identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade torna-se uma 

“celebração móvel”: formada e transformada continuamente em relação às 

formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais 

que nos rodeiam (HALL, 1987 apud HALL, 2011, p. 13).  
  

 

A identidade define-se historicamente, e não biologicamente; os sujeitos assumem 

diferentes identidades em diferentes ocasiões e em diferentes espaços (HALL, 2011). “Poder 

ser vários, atravessar vidas e nascer em outras criaturas10” é um dos modos como o escritor 

moçambicano lida na sua escrita com as suas muitas identidades. “Sou muitos”, afirma. Em 

outro momento, Couto diz que a busca da identidade é uma miragem, em consonância com o 

discurso de Hall para quem a identidade plena, unificada, é uma ilusão. 

Contudo, mesmo essa busca sendo ilusória, “falsa e plural”, é ela quem motiva a escrita 

de Couto, conforme ele mesmo expõe e vai além: para ele, essa busca ajudou-o a criar um estilo 

próprio: “como ela procura aquilo que não está lá, eu não podia usar a linguagem comum, a 

língua enquanto edifício construído11”. Portanto, a busca da identidade está diretamente ligada 

à busca de uma nova palavra, por meio da reinvenção da língua. 

O pesquisador moçambicano José Luís Cabaço, para quem a questão da identidade 

também é objeto de discussão, reflete mais amiúde a identidade de seu país. Em Moçambique: 

                                                           
10 Em entrevista. Disponível em: http://afreaka.com.br/identidades-de-mia-couto/. Acesso em: 18 de junho de 

2015. 
11 Idem. 
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identidade colonialismo e libertação (2009), o autor aborda a relação entre cultura e poder, pois 

entende que “a política dá uma forma à cultura” e “define relações culturais” determinantes 

para o funcionamento da sociedade (p. 20). Além disso, o autor constrói um percurso da 

chegada dos portugueses ao território moçambicano até a guerra colonial, passando pelos 

contextos políticos e sociais que recobrem esses capítulos da formação da história do país e as 

consequências desse trajeto para a sua atual situação política. Sobre o conceito de identidade, o 

autor afirma:  

 

A constituição de uma identidade – fazendo-se também pela definição do que 

se lhe opõe, isto é, a da diferença – incorpora em sua bipolaridade suas 

dimensões política e social porque nela, como salienta Jacques Derrida (1991), 

um dos polos é necessariamente privilegiado em relação ao outro e, de 

consequência, expressão de uma relação de poder (CABAÇO, 2009, p. 19). 
 

 

Cabaço completa que a formação de uma identidade social é um ato de poder, “pois se 

uma identidade consegue se afirmar é somente por meio da repressão daquilo que a ameaça” 

(2009, p. 20). 

O surgimento da ideia de uma identidade de nação “normal” é fruto de um projeto 

identitário. Normalidade essa que define as políticas de identidade e busca torná-las legítimas 

por meio da releitura de tradições culturais já existentes, ou que, sendo inventadas e organizadas 

em torno de um ideário de narrativa fundante, tornam-se muitas vezes a narrativa fundante da 

Nação. Essa identidade “nacional normal”12 ordena, classifica, hierarquiza e identifica, sendo 

ela quem estabelece os critérios, caracterizando um exercício de poder. Cabaço (2009) associa 

a questão da identidade de nação normal aos sistemas simbólicos, já que, para Bourdieu, os 

sistemas simbólicos cumprem a função de instrumentos que impõem e legitimam uma forma 

de dominação.  

Desse modo, as políticas de identidade produzidas pelo contexto colonial objetivavam 

a legitimação de sua dominação. Como resultado, desconstruíram-se importantes aspectos do 

poder tradicional, o que, por outro lado, estimulou reações culturais que se pautavam em 

identidades de resistência por meio da apropriação de elementos da “modernidade” do 

colonialismo no patrimônio próprio dos conhecimentos e das vivências (CABAÇO, 2009). 

O caráter nacionalista da luta, a necessidade de induzir um confronto contra a dominação 

colonial, levou a FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique) a desenvolver um projeto 

de identidade em que as diversas manifestações culturais pudessem confluir. Entretanto, sendo 

                                                           
12 Expressão usada por Cabaço (2009).  
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a identidade construção e produção, e também ato performativo que se liga às representações, 

não corresponde, no momento do processo, em nenhum momento, a uma identificação em 

conformidade com esse projeto político (SILVA, 2000 apud CABAÇO, 2009).  

Dentre as políticas de identidade estudadas, Cabaço (2009, p. 21) vê algumas constantes: 

as políticas de identidade “são expressão de um desenho político subordinado a um poder que 

se pretende hegemônico”; são construções de elites que tem por objetivo moldar e manipular 

uma realidade que não lhes é comum; organizam-se dentro de sistemas simbólicos impregnados 

de elementos externos dos quais “as elites são portadoras” e levam a “sucessivas sínteses 

distintas das enunciações propostas”. A análise feita pelo pesquisador é pautada na dualidade 

essencial da situação colonial, uma dualidade antiética que se reflete na impossibilidade de 

qualquer solução reformista. Para o autor, “a resolução da contradição colonial só se resolve 

pela eliminação da relação de poder e a extinção dos seus dois termos, o colono e o colonizado. 

É essa polarização que condiciona a dinâmica de todo o processo” (CABAÇO, 2009, p. 21). 

As relações contidas nos processos de formação de identidade são intrínsecas a todos os 

eventos em que uma cultura, através de discursos de dominação, tenta impor seus valores, 

costumes e crenças ao outro. A história mostra que essas dinâmicas muitas vezes tornam a 

convivência entre grupos de diferentes etnias e língua nada harmoniosa, como ocorreu no 

continente africano e também em Moçambique. Marcelino Liphola (1995 apud CABAÇO, 

2009), identifica 24 grupos linguísticos, fator que o leva a considerar Moçambique uma nação 

multiétnica e multicultural, fato esse que explica a polarização enraizada no “tecido social” do 

país, que ainda ecoa na sociedade contemporânea, principalmente quando eclodem crises 

sociais e conflitos políticos. 

Para concretizar o processo de dominação da minoria ocupante portuguesa, o 

colonialismo viu a necessidade de estabelecer as diferenças culturais e territoriais entre as 

populações das colônias. O mapa étnico logo assume um caráter instrumental. Utilizado durante 

o período colonial para dividir e enfraquecer a resistência, no período da guerra da 

independência usam-no a fim de atacar a ideia de unidade nacional propagada pela FRELIMO. 

A instauração da economia colonialista e seus interesses políticos estiveram ao mesmo tempo 

na base de consolidação da nova formação social e política. Os grandes impérios e reinos 

moçambicanos derrotados pelos colonizadores foram divididos em diversas etnias, em alguns 

casos os elementos étnicos e históricos que podiam ser resgatados por essas sociedades 

fragmentadas eram forjados ou encorajados pelos portugueses de acordo com os seus interesses.  
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Desenhado o “mapa étnico”, se passou à promoção da ideia de que ele 

representava aquilo que sempre tinha sido a sociedade moçambicana. Na 

realidade, o colonialismo, enfraquecendo pela divisão das populações nativas, 

procurou assegurar que a estrutura bipolar que a dominação e a exploração 

instituíam não poria em discussão o poder, a vida, os bens e os projetos dos 

colonos (CABAÇO, 2009, p. 22, grifo do autor).  
 

 

Desde os seus primórdios as estruturas da ordem colonial foram fundadas a partir da 

dicotomia colonizador/colonizado cujas linhas de divisão passam primeiro pela instauração de 

uma relação de superioridade-inferioridade com bases claramente racistas imbricadas no 

próprio conceito de “missão evangelizadora”, que posteriormente, se converteu em “missão 

civilizadora”, título novo, mas não menos preconceituoso. A partir do século XIX, as elites 

mestiças assimiladas que haviam sido formadas, começam a entrar em decadência com a 

introdução do capitalismo no continente, acelerado depois que ocorreu a Conferência de 

Berlim13. Até o final do mesmo século, não havia projetos identitários, uma vez que a 

“assimilação unificadora” era parte fundamental de uma declaração de princípios documentada 

e expressa em textos oficiais e vias públicas (CABAÇO, 2009, p. 22). 

Para Cabaço (2009, p. 23), “a construção do estado colonial em Moçambique”, como 

fora concebida, considerando os fatores internos e externos que a consolidou, “acentua o 

dualismo da sociedade e define o poder disciplinar que vai caracterizar a ocupação estrangeira”. 

Embasados pelos ideais civilizatórios daquele período, os portugueses resgataram na sua 

própria história algo que justificasse seu “destino” imperial e é a aceitação desse destino que 

impregna o consciente da nação e sustenta a ideologia do colonizador. A tendência dualista da 

sociedade colonial se consolidava na divisão entre nativos e não nativos que se refletia tanto na 

divisão social, como na divisão do trabalho e na distribuição dos privilégios. 

Ao longo do seu trabalho, Cabaço (2009) também reflete sobre a relação entre as forças 

definidas durante o período da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), os ideais de liberdade 

daquele período e a abertura de espaços políticos que possibilitaram rapidamente o surgimento 

e o crescimento de movimentos de contestação do domínio colonial, os movimentos 

anticolonialistas que se espalham pelos países africanos. As potências do império passam a 

aceitar gradativamente o diálogo com as elites nacionalistas dos territórios africanos aderindo 

aos “paradigmas do pós-guerra” e logo depois da Guerra Fria. Com o crescimento das tensões 

e com a crise do regime colonial que tem seu ápice em 1961, devido ao crescente isolamento 

                                                           
13 A Conferência de Berlim foi realizada entre 15 de novembro de 1884 e 26 de fevereiro de 1885 e teve como 

objetivo organizar, por meio de regras, a ocupação da África pelas potências coloniais. Fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Confer%C3%AAncia_de_Berlim 
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no plano internacional, o Estado Novo português toma emprestado a filosofia lusotropical 

freyriana que teoriza a “especificidade” da ocupação portuguesa nas colônias. Essa ideologia 

foi colocada pelos portugueses a serviço da exploração. 

 

A “assimilação” toma de Freyre os conceitos de “integração” e “espaço 

cultural português” e incorpora a miscigenação como proposta de síntese do 

dualismo colonial. Nesse contexto, se analisam as relações entre colonialismo 

e religião, o papel da Igreja Católica na consolidação do sistema e a crise que 

essa colaboração ocasiona, assim como o questionamento suscitado por outras 

confissões religiosas, favorecendo dinâmicas identitárias que se tornarão 

subsidiárias do pensamento nacionalista moçambicano (CABAÇO, 2009, p. 

23-24). 
 

 

A guerra colonial que eclodiu nos primeiros anos da década de 1960 se estende até o 

ano de 1974. A guerrilha obriga os portugueses e seus exércitos a aderir a novas estratégias. 

Para conquistar a mente dos moçambicanos, era necessário inserir uma conquista emocional, o 

que implicava também numa preocupação social estendida ao combate às injustiças sociais, 

pela promoção de mais igualdade para os indivíduos marginalizados e com a promessa de um 

deslocamento para outra classe social (acima) transpondo a fronteira do binarismo colonial. 

Essa estratégia objetivava recrutar um contingente local no intuito de “moçambicanizar”, nas 

palavras de Cabaço, o combate. No entanto, essa estratégia, adotada pelo governo de Lisboa, 

conflitava-se com a resistência de procedimentos racistas adotados pelos administradores 

locais, colonos, militares e policiais.  

Esse impasse traduzia-se em atritos entre os militares da metrópole e os que estavam em 

solo colonial, pois para os colonos essas estratégias levariam à perda de sua autoridade diante 

dos nativos. Havia um poder hierárquico bem delimitado sendo ameaçado – na visão dos que 

detinham um “poder absoluto” no território moçambicano – pelo aumento dos custos, diretos e 

indiretos, da mão de obra local. O governo português, como forma de compensação, abriu a 

economia de Moçambique aos capitais estrangeiros e à burguesia composta do empresariado 

local, permitindo regimes fiscais e de crédito que favoreciam os colonos. 

A rápida expansão da economia capitalista, aliada ao fato de a luta de libertação (durante 

cinco anos) ter se confinado às regiões mais distantes dos grandes centros urbanos, levou a um 

desconhecimento por parte dos colonos da eminente situação de guerra. “Quando a luta 

nacionalista se começa a largar a outras áreas do território, aproximando-se dos centros 

económicos importantes” (CABAÇO, 2009, p. 24), os colonos são os primeiros a chamar o 

exército português de desinteressado e incompetente.  
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O nascimento de um nacionalismo moçambicano é marcado em todo o seu percurso por 

contradições e conflitos em torno de uma “identidade nacional”. A elaboração ideológica da 

FRELIMO estaria ligada aos condicionamentos da guerrilha, uma questão onde a unidade 

nacional é composta de uma “definição de inimigo determinante” (CABAÇO, 2009, p. 25). O 

autor analisa de forma crítica os conflitos culturais que envolvem a elaboração das políticas de 

identidade, sem deixar de buscar coerência nos propósitos: “militares, económicos, sociais 

culturais e revolucionários” e não deixa de discutir a escolha do projeto socialista da FRELIMO, 

que nasce como “resultado das circunstâncias e condicionalismos que marcaram o processo 

emancipador” (CABAÇO, 2009, p. 25). 

 

2.2 A GUERRA COLONIAL EM MOÇAMBIQUE 

 

Da presença portuguesa em seus territórios aos dias atuais, a história de Moçambique é 

marcada por conflitos. Paulo Fagundes Visentini, em As revoluções africanas (2012), discorre 

sobre as lutas pela independência dos países de Angola, Moçambique e Etiópia. Interessa-nos 

o capítulo em que o autor discorre sobre a revolução moçambicana, em razão de esta questão 

se fazer presente tanto na literatura como na construção da identidade do país, como se tem 

discutido. Conforme mencionamos anteriormente, a literatura de Moçambique – devido ao seu 

caráter testemunhal – não deixa de relatar os traumas causados pelos conflitos coloniais e civis 

que assolaram o país no século XX. 

Para discutir o colonialismo, é preciso voltar na linha do tempo e percorrer o trajeto 

histórico de Moçambique, da chegada dos portugueses aos seus territórios até os conflitos de 

independência ocorridos a partir da década de 1960. Conhecendo um pouco mais o país, 

geograficamente ele possui cerca de 800 km² de extensão e está situado na região sudoeste da 

África, às margens do Oceano Índico. O país é cortado por três grandes rios: o Zambeze, o 

Limpopo e o Rovuma. A população tem sua maioria formada por jovens e chegou a 23 milhões 

de habitantes em 2009. 

Segundo Visentini (2012), os primeiros povos a habitar o solo moçambicano eram 

catadores e coletores San, substituídos no início do milênio por grupos Bantu migrados do 

Norte. A chegada dos portugueses ocorre em 1498 dando início ao longo período da ocupação 

europeia na região. Os lusitanos ainda investiram numa expansão pelo interior do país em busca 

de ouro, mas não obtiveram êxito, pois não contavam com a resistência dos povos que 

habitavam as margens do Zimbábue. Com o insucesso dos portugueses no interior, outras 

formas de exploração precisaram ser inventadas, dando início ao tráfico de pessoas para a 
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escravidão. Visentini ressalta que, comparada com a exploração do comércio nas Índias, a 

exploração nesse território era considerada secundária.  

O tráfico de pessoas submetidas à escravidão foi proibido na metade do século XIX, e 

gradativamente, a mão de obra de Moçambique passa a ser usada no próprio solo africano, 

obrigando milhares de pessoas a deixar o país em direção a minas de ouro e plantações em 

territórios que compunham colônias inglesas correspondentes hoje ao território da Zâmbia e do 

Zimbábue (as antigas Rodésias) e África do Sul. A partir de 1946 o presidente português 

António de Oliveira Salazar designa as colônias em África como províncias ultramarinas, no 

intuito de evitar perder o domínio sobre Moçambique e outras colônias (VISENTINI, 2012). 

Incitando disputas entre povos de etnias diferentes, os portugueses tentavam combater a todo 

custo uma ideia de unicidade e nacionalismo moçambicano. À medida que iam surgindo, os 

grupos nacionalistas eram severamente combatidos e reprimidos. 

A economia moçambicana era relativamente diversificada na segunda metade do século 

XX com a produção e a exportação de produtos: algodão, arroz, chá, castanhas e cobre entre os 

principais; o “turismo e a migração para territórios vizinhos geravam divisas externas” 

(VISENTINI, 2012, p. 90). A migração da região sul do país era legalizada por meio de um 

acordo entre portugueses e ingleses para que os moçambicanos trabalhassem nas minas. 

Sistemas de transporte foram criados em parceria com países vizinhos, fazendo com que a 

ligação entre estes fosse mais forte do que a existente dentro de Moçambique. A parte mais 

desenvolvida da economia concentrava-se nos centros urbanos costeiros, áreas dos portos de 

onde partia a produção moçambicana, criando um setor de indústria de bens de consumo, capaz 

de originar uma classe de africanos que tinha acesso à educação e dividia essa região com os 

colonos brancos (VISENTINI, 2012). 

O período que sucede à Segunda Guerra Mundial tem grande importância para a 

formação dos ideais nacionalistas africanos. Os acontecimentos desse período foram 

responsáveis por levar os países africanos à independência, entre o fim dos anos de 1950 e fim 

da década seguinte, como foi o caso de Tanzânia, Malauí e Zâmbia, países que faziam fronteira 

com Moçambique. É nessa fronteira, onde habitavam trabalhadores vindos da Tanzânia, que 

começa a nascer o nacionalismo moçambicano. Foram eles, influenciados pelo presidente Julius 

Nyerere, que organizaram o movimento político que levaria o país à independência dos 

portugueses. 

A FRELIMO desempenhou um papel importante na guerra de libertação de 

Moçambique. Tendo como principal dirigente o ex-professor universitário nos Estados Unidos 

e funcionário das Nações Unidas Eduardo Mondlane, a FRELIMO nasce da junção entre três 



36 
 

 

movimentos nacionalistas: Udenamo (União Democrática Nacional Africana de Moçambique), 

Unami (União Nacional Africana de Moçambique Independente) e Unam (União Nacional 

Africana de Moçambique). 

 

Em seu primeiro congresso, a Frelimo definiu uma plataforma capaz de unir 

todos os moçambicanos, fixou como objetivo central a libertação nacional e 

determinou a estratégia e a tática para atingir esses objetivos. Definiu, ainda, 

o papel fundamental da unidade no processo de libertação nacional, pois a 

divisão era a causa maior do fracasso da resistência histórica ao colonialismo. 

(FRELIMO, 1977 apud VISENTINI, 2012, p. 91). 
 

 

A luta armada foi lançada pela FRELIMO em 1964, mas quatro anos depois seu 

principal líder, Modlane, foi assassinado por policiais portugueses da PIDE (Polícia 

Internacional e de Defesa do Estado), assumindo seu lugar Samora Machel que veio a conduzir 

a luta armado com sucesso, tornando-se o primeiro presidente depois da independência em 

1975. “Machel era considerado mais ‘radical’ que Modlane e representava a ala militar da 

FRELIMO” (VISENTINI, 2012, p. 91). O movimento pela libertação do país formulou 

discursos e estratégias contra o domínio colonial português dentro de um modelo que 

incorporava “questões específicas de identidade africana” com base em paradigmas marxistas.  

Os primeiros combatentes passavam por treinamentos na Argélia, norte do continente 

africano, onde recebiam suporte militar e tinham contato com as ideologias dos países que já 

haviam se tornado independentes através de lutas armadas. A FRELIMO iniciou suas operações 

em setembro de 1964, atacando diversos pontos administrativos e militares portugueses 

situados na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. Os combatentes mantinham um 

ponto estratégico de retaguarda na Argélia, que tinha a função de posto de treinamento, por eles 

chamado de Centro de Formação do homem Novo (PACHINUAPA, 2005 apud VISENTINI, 

p. 92).  

Apesar do contingente da FRELIMO estar em desvantagem em relação ao exército 

português, tanto em número e qualidade de combatentes quanto em recursos, os portugueses 

enfrentavam muitas adversidades, tais como: a hostilidade dos moçambicanos; o fato de o 

exército português ser composto em sua maioria por estrangeiros, vindos de fora de 

Moçambique, combatendo em solo desconhecido; a luta como um problema político interno 

para o governo português devido aos gastos excessivos. Em Lisboa o governo procurava 

minimizar a guerrilha tratando-a como uma simples questão de reestabelecimento de ordem.  

Havia uma dinâmica entre tempo e espaço para o conflito. Enquanto os portugueses 

precisavam às pressas mostrar resultado, a FRELIMO atacava, recuava e aproveitava a 
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passagem do tempo para convencer mais moçambicanos dos ideais nacionalistas. Desse modo, 

conforme coloca Visentini (2012, p. 93): 

 

A direção da Frelimo adotou a concepção chinesa de guerra prolongada que, 

além da vitória no espaço, consistia também em transmitir conhecimento e 

desenvolver a consciência dos camponeses, ganhando-os definitivamente para 

a luta armada (grifo do autor). 

 

Do lado português, os soldados que no início chegavam motivados pela “missão de 

debelar a insurreição” (VISENTINI, 2012, p. 93), mostravam-se mais interessados em cumprir 

o prazo da prestação de serviços de dois anos, exigido para voltar às suas vidas na metrópole. 

Quanto às estratégias adotadas pelo exército português, tinham ênfase na construção de aldeias 

no intuito de confinar e controlar a população sob a falsa prerrogativa de que isso protegeria os 

cidadãos moçambicanos. Essa ação se inspirava no modelo americano utilizado durante a 

guerra do Vietnã para remover a população das zonas de guerra a fim de evitar que aquela 

alimentasse os combatentes e houvesse a possibilidade de recrutamento. 

Após a morte de Mondlane, almejando acabar com a guerrilha, os portugueses iniciam 

uma operação de grande ofensa contra a FRELIMO que não obteve sucesso. Enquanto o 

movimento ia conquistando apoio do povo, novos espaços libertos iam sendo criados. Esse 

avanço acabou por conduzir a fissuras dentro do movimento que mais tarde se dividiu em linha 

revolucionária e linha reacionária. Os revolucionários conquistam espaço no centro da 

organização armada e lançam as bases da concepção política defendida pela FRELIMO. Por 

ser fruto de consolidações de grupos menores, o partido sempre enfrentou conflitos internos 

desde a sua fundação. Esses desentendimentos prejudicaram até certo ponto as atividades do 

grupo que foi reconstruído sob a liderança de Machel depois de conflitos internos violentos em 

1969 (VISENTINI, 2012).  

A guerrilha ganha contornos mais definidos quando os assimilados da capital, Lourenço 

Marques, se organizam em torno da causa. Os combatentes passam a receber treinamento na 

China, fortalecendo-se em relação às estratégias de guerra. O ambiente interno da política 

portuguesa também favoreceu sua derrota para a FRELIMO. A Revolução dos Cravos, em 

1974, desencadeou uma era de instabilidade política em Portugal. As autoridades portuguesas 

divergiam quanto ao posicionamento que deveria ser adotado em relação à disputa no território 

moçambicano. Enquanto que o presidente Spínola desejava uma transição lenta para a 

independência por meio da criação de partidos políticos que pudessem fazer oposição à 

FRELIMO, os dirigentes da MFA (Movimento das Forças Armadas) defendiam “uma solução 
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mais rápida”, no intuito de pôr fim à presença do exército português em solo moçambicano 

(VISENTINI, 2012, p. 96).  

A FRELIMO aproveita-se das divergências entre os portugueses para galgar mais 

território entre as cidades costeiras e consequentemente cria um vácuo de poder que permite ao 

grupo expor suas reivindicações para pôr fim ao conflito. O partido pedia a transferência 

imediata do poder político sem a mediação de um processo eleitoral. A FRELIMO tem suas 

reivindicações atendidas com a realização do Acordo de Lusaka e, em setembro de 1974, é 

instalado um governo moçambicano transitório, com o objetivo de “estabelecer um ambiente 

político e econômico propício para a independência”, datada para ocorrer em 1975, com Samora 

Machel assumindo a presidência do país (VISENTINI, 2012, p. 97).  

Essa fase de transição não correspondeu a um período tranquilo para Moçambique, pois 

o governo central não tinha poder sobre todo o território, e logo depois uma tentativa de golpe 

militar orquestrado pela direita veio a fragilizar ainda mais as bases para a independência. Esse 

período de transição, como lembra Couto (2011, p. 133), “era o primeiro de uma série 

interminável de períodos de transição”. Infelizmente, no período que se sucedeu à 

independência, o país passaria por uma guerra civil, até 1992, quando os seus protagonistas 

(RENAMO e FRELIMO) assinaram o Acordo Geral de Paz em Roma. 

A guerra é um tema frequente na obra de Mia Couto. Em A confissão da leoa, não 

poderia ser diferente – ainda que este não seja o tema da narrativa, ele surge de forma sucinta e 

é quem explica os ataques dos leões na fala do cego Raimundo. “A guerra é que explicava a 

tragédia de Kulumani” (COUTO, 2012, p. 109). O cego que é uma espécie sábio, aquele que 

não enxerga o mundo com os olhos, mas vê para além da realidade. 

 

Ser cego significa, para uns, ignorar a realidade das coisas, negar a evidência 

e, portanto, ser doido, lunático, irresponsável. Para outros, o cego é aquele que 

ignora as aparências enganadoras do mundo e, graças a isso, tem o privilégio 

de reconhecer sua realidade secreta, profunda, proibida ao comum dos 

mortais. O cego participa do divino, é o inspirado, o poeta, o taumaturgo, o 

vidente (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2015, p. 217).  
 

 

São vários os cegos que transitam na obra de Couto. O cego Andaré Tchuvisco, em 

Vinte e zinco, Maneca Mazembe, o pescador cego de Cada homem é uma raça, e o cego 

Estrelinho de Estórias abensonhadas são exemplos de personagens que carregam a deficiência 

da cegueira, mas que são compensados com uma sabedoria acima do normal. Assim o cego 

Raimundo descreve a causa dos ataques dos leões:  
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Eles nasceram do último conflito armado. Repetia-se, agora, a mesma 

desarrumação de todas as guerras: as pessoas tornaram-se animais e os 

animais tornaram-se gente. Durante as batalhas, cadáveres foram deixados no 

campo, nas estradas. Os leões comeram-nos. Naquele preciso momento, os 

bichos quebraram o tabu: começaram a olhar as pessoas como presas. 

(COUTO, 2012, p. 110).  
 

 

 

2.3 A ESCRITA DE MIA COUTO: UMA LITERATURA QUE CONVERSA COM SEU 

TEMPO 

 

A cinco de julho de 1955 nascia na Beira, Moçambique, o segundo filho (o mais velho, 

Fernando Amado, tinha dois anos e o caçula, Jorge, nasceria sete anos depois) do casal de 

portugueses Maria de Jesus e Fernando Couto. Ela, natural da vila de Armamar, distrito do 

Viseu, e ele, da região do Rio Tinto, distrito do Porto. O pai era jornalista e poeta e a mãe uma 

contadora de histórias, na fala de Mia Couto. Apenas o filho do meio herdou dele a “danação”. 

Chamaram-lhe de Antônio Emílio Leite Couto, mas ainda criança era tão afeiçoado aos gatos 

que acreditava ser um deles e pediu aos pais que seu nome fosse Mia, pedido estranhamente 

atendido e levado muito a sério. Já imaginava ser outros na infância e mais tarde escreveria: 

“quem imagina é porque não se conforma com o real estado da realidade” (COUTO, 2013, p. 

164).  

Nos dias atuais o moçambicano Mia Couto é considerado um dos maiores escritores 

contemporâneos, sendo apontado entre os mais importantes da literatura de língua portuguesa 

na atualidade. Coleciona várias premiações literárias importantes ao longo da carreira, entre 

elas o prêmio Virgílio Ferreira (1999), o Prêmio União Latina de literaturas Românicas (2007), 

o Prêmio Passo Fundo Zaffari & Bourbon de Literatura (2007) – pelo romance O outro pé da 

sereia –, Prêmio Eduardo Lourenço (2011), Prêmio Camões (2013) e o americano Neustadt de 

Literatura (2013). Com uma bibliografia que conta com mais de trinta títulos, o escritor é lido 

em mais de vinte e dois países e tem sua obra traduzida em diversos idiomas. Além da escrita, 

Couto atua como biólogo na empresa Impacto: Projetos e estudos ambientais, com sede em 

Maputo, capital de Moçambique. 

Publicou seu primeiro livro em 1983, Raiz de Orvalho e não imaginava que o mesmo 

teria a repercussão que alcançou. Rapidamente esgotado, o livro foi reeditado mais tarde, com 

a supressão de alguns poemas que “não resistiram ao tempo, outros adoeceram de serem tão 

íntimos” (COUTO, 2009, p. 07) e com o acréscimo de outros poemas inéditos, agora sob o 
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título de Raiz de orvalho e outros poemas (1999). Apesar de se considerar “um eterno poeta14” 

é na ficção que Mia Couto ganhou maior destaque e reconhecimento com o seu primeiro 

romance Terra Sonâmbula (1992), considerado um dos melhores romances africanos do século 

XX. 

Vale salientar que sua estreia nas veredas da prosa acorrera seis anos antes com a 

publicação dos contos de Vozes anoitecidas (1986). Com prefácios de José Craveirinha e Luís 

Carlos Patraquim, ganham destaque os habitantes das margens que se constituem como 

personagens centrais das narrativas. Durante esse período mais dois livros, sendo o primeiro 

uma coletânea dos textos publicados na impressa moçambicana, sob o título de Cronicando 

(1988), e Cada homem é uma raça, livro de contos de 1990, foram publicados.  

Com uma produção considerável em vários gêneros, tem publicados: Estórias 

abensonhadas – contos (1994), A varanda de frangipani – romance (1996), Contos do nascer 

da terra – contos (1997), Mar me quer – novela (1998), Na berma de nenhuma estrada – contos 

(1999), Vinte e Zinco – romance (1999), O último voo do flamingo – romance (2000), O gato e 

o escuro – livro infantil (2001), Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra – romance 

(2002), O país do queixa andar – crônicas (2003), O fio das missangas – contos (2003), A 

chuva pasmada – livro infanto-juvenil (2004), Pensatempos – textos de opinião (2005), O outro 

pé da sereia – romance (2006), O beijo da palavrinha – livro infantil (2006), Idades, cidades, 

divindades – poesia (2007), Venenos de Deus, remédios do Diabo – romance (2008), E se 

Obama fosse africano? – ensaios (2009), Jesusalém – romance, publicado no Brasil como Antes 

de nascer o mundo (2009), Pensageiro frequente – crônicas (2010), Tradutor de chuvas – 

poesia (2011), A confissão da leoa, – romance (2012), O menino do sapatinho – infantil (2013), 

Vagas e lumes – poemas (2014), Mulheres de Cinza (2015) – primeiro volume da trilogia As 

areias do Imperador, que o autor pretende finalizar até 2017.  

Transitoriedade e movência são ofícios do delicado exercício de escrever em 

Moçambique. A história narrada no tópico anterior da construção da nação com seus conflitos, 

a luta pela independência, a busca por uma identidade nacional, estão em constante diálogo com 

a literatura moçambicana. Dércio Braúna (2014, p. 36) traz uma reflexão proposta por Nicolau 

Sevcenko, para quem a ligação entre literatura e história é lugar de uma relação de tenso 

intercâmbio e também de confronto. Para Sevcenko (2003, p. 299 apud BRAÚNA, p. 36), a 

                                                           
14 Tive a oportunidade de conhecer o autor em 2012, durante o evento “I Encontro de escritores de língua 

portuguesa” realizado em Natal. Durante uma ligeira conversa sobre sua obra, teci elogios sobre sua prosa (mais 

especificamente sobre o livro O outro pé da sereia que eu acabara de ler) dizendo que o que me encantara em sua 

escrita era sua “forma poética de escrever” ao que o escritor respondeu dentro de um sorriso: “mas eu sou um 

eterno poeta”. Essa conversa me aguçou a conhecer a poesia do escritor que, até então, eu não tinha tido acesso. 
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literatura revela sua potência documental não apenas por propiciar a análise de relatos de 

acontecimentos históricos, mas também se revela como uma instância complexa que incorpora 

“a história em todos os seus aspectos, específicos ou gerais, formais ou temáticos, reprodutivos 

ou criativos”. 

Para Braúna (2014, p. 37), que busca articular esses dois temas tão complexos, o fio de 

ligação que possibilita esse diálogo é o autor, com sua liberdade e individualidade. O 

pesquisador busca traçar uma compreensão sobre a narrativa histórica onde o autor se insere e 

de seu “complexo processo de escrita” que ele chama de “delicada escrevência” da nação à qual 

Couto pertence. Essa “escrêvencia” engloba a experiência de viver seu tempo, a relação do 

indivíduo, cidadão e do escritor Mia Couto com o presente.  

 

O Moçambique que veio a ser, lido em contraponto ao Moçambique projetado 

nos tempos que escrevia, quando o atual hoje (passe a expressão) era um 

amanhã ainda distante, a ser construídos pelas mãos e pela vontade dos que, 

como ele, lutaram para ter uma sonhada bandeira (BRAÚNA, 2014, p. 38, 

grifo do autor). 

 

Para Braúna, a literatura moçambicana lida com uma escrita que se elabora numa 

“sintaxe transiente” na expressão de Sevcenko, pois é capaz de lidar num mesmo espaço de 

escrita com uma reflexão crítica sobre passado, presente e futuro. O autor aponta, ao longo de 

seu estudo, a necessidade de se pensar a literatura “como lugar de constituição e trato da 

temporalidade” (p. 38), pois é somente dentro da temporalidade que o ideário de nação pode 

ser colocado como uma problemática a partir da necessidade de “constituir nacionalidade” e 

“constituir identidade”, como aponta Pinto (1998 apud BRAÚNA, 2014). 

Sobre a produção literária miacoutiana, Braúna (2014) afirma que essa vem se firmando 

como uma literatura de repercussão, pois se trata de uma obra que está se fazendo durante o 

momento de nascença e crescimento do país. Um nascimento pelo qual o autor também lutou 

de “arma em punho” atuando dentro da FRELIMO como repórter e informante durante a guerra 

colonial. É uma literatura que se faz no presente, que lida com seu tempo, mas que não deixa 

de olhar para trás e analisar criticamente o passado.  

O passado da guerra e seus fantasmas, aliás, permeiam boa parte da obra miacoutiana. 

Em Terra sonâmbula, a trama se desenvolve numa “estrada morta” um não-lugar, por onde 

caminham um velho e um menino doente. O velho fatigado simboliza o passado de lutas, o 

menino é este futuro adoecido que se vislumbra por olhos “desanimistas”, termo utilizado por 

Braúna para designar um misto de decepção e desânimo presente em algumas obras de Couto. 
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Esses fantasmas e seus descendentes também perpassam os contos de Estórias abensonhadas.  

Já no prefácio da obra o escritor explica que: 

 
Estas estórias foram escritas depois da guerra. Por incontáveis anos as armas 

tinham vertido luto no chão de Moçambique. Estes textos me surgiram entre 

as margens da mágoa e da esperança. Depois da guerra, pensava eu, restavam 

apenas cinzas, destroços sem íntimo. Tudo pesando e sem reparo (COUTO, 

2012, p. 04). 
 

 

Esse desânimo de que fala Braúna (2014), que também pode ser lido na citação de 

Couto, diz respeito, em parte, aos rumos tomados pelo país e a uma morte do idealismo dos que 

assumiram o controle da nação depois da independência. “Não se pretendia substituir uma elite 

exploradora por outra, mesmo sendo de outra raça” (COUTO, 2005, p. 25). O escritor se refere 

à elite “endinheirada” a quem chama de “novos ricos” que vivem de esbanjar posses e riquezas 

em contraste com a pobreza da maioria da população moçambicana. Nesse texto intitulado de 

“Pobres dos nossos ricos”, o autor tece duras críticas ao afirmar que “a maior desgraça de uma 

nação pobre é que, em vez de produzir riquezas, produz ricos”, chamando atenção para a 

questão da má distribuição de renda no país. 

A leitura das literaturas africanas permite também um descortinamento do continente 

que estamos acostumados a ver nos noticiários que apenas procuram apresentar um ambiente 

que se reduz à miséria e a violência. Rita Chaves (2009) não nega a existência desses elementos, 

mas é importante dizer que não são exclusivos do continente africano nem tampouco se deve 

reduzi-lo a tais problemas. Nesse ponto, “as literaturas são chaves para penetrar os muitos 

mundos que o continente guarda, desvendando alguns de seus mistérios pela palavra15”.  

O retrato simplista e redutor pelo qual tem sido descrito e retratado o continente, 

“majoritariamente criado fora da África”, segundo Couto16, tem sido usado por algumas elites 

africanas que tiram vantagem de uma dimensão “folclórica, vitimista e falsamente homogênea”. 

Couto defende que o continente é um berço, o berço primeiro dos povos e culturas, o que faz 

dele o mais plural entre todos os continentes. O tom crítico é uma das principais marcas das 

falas de Couto em suas entrevistas e também de sua literatura. Sobre a visão ocidentalizada que 

se tem do continente africano, o autor aponta que “todas as culturas que se querem 

                                                           
15 Rita Chaves no texto “por um mar navegam as mesmas palavras” que introduz a antologia de contos africanos 

dos países de língua portugueses da coleção Para eu gostar de ler, organizada pela mesma autora. Editora Ática, 

São Paulo, 2009.  
16 Em entrevista a Maria João Leite. Disponível 

em:http://www.apagina.pt?aba=6&cat=566&doc=14447&mid=1. Acesso em: 18 de junho de 2015.  
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hegemônicas, têm a mesma arrogância17”. Para ele, a cultura ocidental se tornou hegemônica 

de tal modo que “não se pode pedir a essa outra cultura que tenha atenção”. 

Segundo o escritor, é necessário que a África conte sua história, reescreva sua narrativa 

com sua própria voz, ou seja, para ele não é preciso que se peça autorização a outra cultura para 

se narrar, mas impor isso de dentro para fora. Como exemplo, Couto resgata o africano Nelson 

Mandela, que “devolveu esperança ao mundo e resgatou a nobreza de fazer política”. Mandela 

se configura num caso único de fazer política no seu sentido mais nobre de servir ao povo, “no 

sentido de abdicação pessoal”18, o que faz dele um orgulho para o povo africano.  

Dividido entre a biologia e a literatura, Mia Couto reconhece na fronteira a matriz de 

sua formação cultural, “como cidadão de um tempo em construção”. A transitoriedade entre 

lugares, tempos e espaços diferentes dá os contornos de seu percurso literário, onde “se perde 

e se encontra a palavra apta a representar a pluralidade de espaços e experiências”. É desse 

lugar em trânsito constante que Couto enxerga África, Moçambique, o mundo, pois tudo requer 

o cuidado com que o seu olhar de biólogo também o examina (CAVACAS; CHAVES; 

MACEDO, 2005, p. 13).  

A introdução do livro de contos Vozes anoitecidas revela um pouco a natureza de seu 

trabalho como escritor: 

 
Estas estórias desadormeceram em mim sempre a partir de qualquer coisa 

acontecida de verdade, mas que me foi contada como se tivesse ocorrido na 

outra margem do mundo. Na travessia dessa fronteira de sombra escutei vozes 

que vazaram do sol. Outras foram asas no meu voo de escrever. A umas e 

outras dedico este desejo de contar e inventar (COUTO, 2013, p. 17). 
 

 

“Contar e inventar. Para um exercício coerente de um processo que se reitera a cada 

livro”, como apontam Cavacas, Chaves e Macedo (2005, p. 17), constituem os atos dominantes 

do processo criativo de Couto. Para o autor, que escreve poesias, romances e crônicas, a 

fronteira entre esses estilos lhe é pouco clara, pois em suas palavras: “começo sempre com um 

novelo que é tratado como uma sugestão poética”. No momento seguinte, por alguma razão 

desconhecida, ele se sente capaz de olhar para dentro dessa semente. “É como se uma certa 

transparência se revelasse”, diz. Então num momento não é mais capaz de distinguir se aquilo 

será poesia, conto ou romance. “Mas, no fundo é sempre poesia19”.  

                                                           
17 Em entrevista. Disponível em:http://zh.clicrbs.com.br/rn/noticias/proa/noticias/2014/09/mia-cou--o-grande-

crime-do-racismo-e-que-anula-em-nome-da-raca-o-individuo--4591914.html. Acesso em 18 de junho de 2015. 
18 Vide Nota anterior.  
19 Em entrevista a Maria João Leite. Disponível em: http://www.apagina.pt?aba=6&cat=566&doc=14447&mid=1. 

Acesso em 18 de junho de 2015.  
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A poesia é o fio de encantamento com que se costura a prosa de quem acredita que 

“provavelmente, a felicidade implica sempre uma poesia do mundo”. Couto diz não ver outra 

maneira de reconquistar um sentido pleno de felicidade a não ser restituindo um olhar poético. 

Ele diz que: “o olhar poético não é alguma coisa que não tem a ver com a poesia escrita ou 

como gênero literário, mas tem a ver com aceitarmos que essa linguagem dos sonhos é uma 

linguagem válida, que nos ajuda a ler o mundo20”. 

A poesia emerge na sua prosa, no seu caminhar, no seu proposital esquecimento, na sua 

mansidão, na sua fala do cotidiano, nas entrevistas, como se ele vivesse em constante estado de 

poesia. Um cidadão “sossegado demais”, que “fala macio”, compondo suas palavras “devagar 

e com esmero”, que observa os outros com “olhar sereno” e traz no rosto “um sorriso luminoso”. 

São algumas definições de pessoas que tiveram a oportunidade de entrevistar o autor que assim 

se define: “sou uma mestiçagem desses vários seres e criaturas que me habitam21”.  

Os vários habitantes a quem o escritor se refere são as figuras sociais que representa: o 

escritor reconhecido, o biólogo, o marido, o pai de três filhos e avô de dois netos, o militante 

político, o estudante de medicina, o jornalista e, também, os personagens que escreve. 

Perguntado sobre o modo como concilia as carreiras, de escritor e biólogo, ele afirma entre risos 

que não tem dificuldade nenhuma, “faço tudo mal”. Depois explica que a fronteira entre as duas 

áreas lhe escapa entre os dedos, pois para ele, a biologia cria uma história que é a história da 

vida. “A mais fascinante que conheço”, completa. Então seu olhar para a biologia é como se 

ela fosse “um prolongamento da escrita, da criação das narrativas, dessa busca que para nós é 

essencial22”. 

 A poesia lhe vem como herança do pai Fernando Couto, que não só era poeta, mas vivia 

em estado de poesia, como afirma Couto. O pai ensinou aos filhos a “olhar para as pequenas 

coisas, ao jeito das lições de Manoel de Barros, procurando brilho entre poeiras e cinzas no 

chão”. Em meio à violência da sociedade colonial, o pai conduzia os filhos a descobrir na vida 

por eles mesmos o que os livros depois revelariam. “Outra coisa: ele nos fez primeiro ouvir os 

poetas dizendo os próprios versos”. Gravações que atravessavam as noites em poesia, que 

também eram recitadas por Fernando Couto e outros amigos seus também. Aos meninos cabia 

                                                           
20 Em entrevista a Paulo Hermuller. Disponível em: brasileiros.com.br/2014/as-escutas-de-mia-

couto/#vGDpEfnF_T 
21 Em entrevista. Disponível em: http://www.afreaka.com.br/identidades-de-mia/. Acesso em 18 de junho de 

2015.  
22 Vide nota de rodapé 07.  
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a sedução de quem enxergava o embevecimento com a palavra, “como se fosse uma espécie de 

música23”. 

 Essa vivência se reflete na obra de Couto, nos quatro livros de poesia publicados. 

Curiosamente, nenhum desses livros foi editado no Brasil. Há um certo desleixo do mercado 

editorial com esse gênero. Couto trata esse fato como algo trágico que está acontecendo, porque 

“já não se publica poesia”. Só são publicados poetas de grande renome e que garantem um 

retorno financeiro às editoras, sem nenhuma chance de publicação para os novos poetas. Ao 

relegar a poesia a um posto secundário, “estamos abdicando de uma parte de nós”. Para o autor, 

não se trata só de um gênero literário; “a poesia é um saber, um olhar”24.  

 Até mesmo quando o autor se propõe a escrever romances, a poesia lhe invade, lhe 

“atropela”. Atualmente encontra-se em processo de escrita o romance ainda sem título sobre o 

imperador moçambicano que resistiu à chegada dos portugueses, o herói Gungunhana. Em meio 

a esse processo, nasceu o livro de poesia Vagas e lumes, publicado em outubro de 2014 em 

Moçambique e em Portugal. Ele diz que em vez de escrever o romance, começam a lhe surgir 

versos. “É um momento em que quase odeio a poesia... não queria”. Mas é assim que se 

desenvolve seu processo de escrita. “É como se a poesia me ajudasse a entender o que eu quero, 

o que é importante”. Depois admite que no fundo, pensa ser um poeta que tenta escrever prosa. 

“Mesmo quando escrevo prosa, estou fazendo poesia25”. 

 Em relação às influências poéticas, o autor cita os franceses surrealistas, Paul Élaurd e 

Jacques Prévert, os espanhóis García Lorca e Miguel Hernandez e destaca o poeta português 

Fernando Pessoa, considerando-o seu guia durante a adolescência. “Ele me ajudou a me 

resolver internamente, naquele momento que temos de nos confrontar com escolhas e criar uma 

identidade reconhecível, simples e única”. Para Couto, Fernando Pessoa é mais do que uma 

referência literária, é filosófica. “Ele me ensinou a ser múltiplo e plural. Ele é o verdadeiro livro 

de autoajuda26”. 

 Outra influência inegável para a obra miacoutiana é a do brasileiro Guimarães Rosa, 

pela sua faculdade em moldar e renovar a língua, algo que se fazia “intuitivamente em 

Moçambique, como deve ser quando incorporamos uma língua”, nas palavras de Couto. 

Precisava-se estabelecer uma relação de intimidade com a língua “namorar com ela e no chão 

                                                           
23 Em entrevista. Disponível em: http://www.saraivaconteudo.com.br/Entervistas/Post/45036. Acesso em 18 de 

junho de 2015.  
24 Em entrevista. Disponível em: http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/proa/noticiav2014/09/mia-couto-o-grande-

crime-do-racismo-e-que-anula-em-nome-da-raca-o-individuo-4591914.html. Acesso em: 18 de junho de 2015.  
25 Vide nota anterior.  
26 Disponível em: http: //epoca.globo.com/ideias/noticias/2014/04/bmia-coutob-o-portugues-do-brasil-vai-

dominar.html. Acesso em: 18 de junho de 2015.  
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criar um novo ser”. “O Rosa fazia parte de um contexto histórico em que havia a necessidade 

de criar o sertão, uma fronteira pura em que o mundo não chegava a contaminar27”. E para 

Couto, é a construção do território da palavra, que vai contra a lógica do tempo, a maior 

contribuição do brasileiro para a literatura. Ainda sobre essa relação, em Pensatempos, o 

escritor explica mais a miúde que: 

 
Sou moçambicano, filho de portugueses, vivi o sistema colonial, combati pela 

independência, vivi mudanças radicais do socialismo ao capitalismo, da 

revolução à guerra civil. Nasci num tempo de charneira, entre um mundo que 

nascia e outro que morria. Entre uma pátria que nunca houve e outra que ainda 

está nascendo. Essa condição de ser de fronteira marcou-me para sempre. As 

duas partes me exigiam um médium, um tradutor. A poesia veio em meu 

socorro para criar essa ponte entre dois mundos distantes. E foi a poesia que 

me deu o prosador João Guimarães Rosa (COUTO, 2005, p. 106-107). 
 

 

 Couto (2005) explica que, quando leu Rosa pela primeira vez, teve a mesma sensação 

que tinha ao ouvir os contadores de história da sua infância. O texto não lhe propiciava uma 

leitura, mas sim, a escuta de uma voz do passado, de seu tempo de menino. Os textos de Rosa 

atiravam-no para fora da escrita, e, para entrar naqueles textos, era preciso “fazer uso de outro 

ato que não é ler, mas que pede um verbo ainda sem nome” (p. 107). Além da invenção das 

palavras, seduzia na escrita de Rosa “a emergência de uma poesia”, que o fazia existir.  

 O autor destaca que aquela era uma “escrita em estado de transe” na qual se entrava em 

transe como os médiuns “das cerimônias mágicas e religiosas”. A literatura de Rosa provocava, 

para ele, um estado de embriaguez que dava uma autorização para que outras linguagens 

emergissem dessa. Para atingir essa relação com o exercício de escrever, era preciso “ser-se 

escritor”, mas também “ser-se um não escritor” no ato de mergulhar no mundo oral e fugir dos 

códigos da escrita, enquanto “sistema único de pensamento” (COUTO, 2005, p. 107). 

 A literatura brasileira desempenhou um papel importante para a formação da literatura 

moçambicana. Manuel Bandeira e Mário de Andrade são poetas em quem os escritores 

moçambicanos encontraram a possibilidade de escrever de outra forma. Segundo Couto (2005), 

aqueles escritores não faziam um simples exercício linguístico, mas se exercitavam em tomar 

posse da cultura brasileira, através da apropriação da oralidade, dos elementos da cultura 

popular que adentravam pela primeira vez num espaço que se chamava de “culto”. 

 Couto (2005) cita a fala de Mário de Andrade em que expressava pouco se importar se 

ele escrevia como se escreve em Portugal, pois, para o poeta, o que estava escrevendo era a 

                                                           
27 Vide nota anterior.  
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língua do seu país. A inserção dessa fala de Andrade serve para comparar o momento político 

das duas nações. Enquanto o Brasil vivia a independência como um presente já constituído, em 

Moçambique vivia-se em plena colonização portuguesa. 

 
Os brasileiros já se davam ao luxo do esquecimento. Mas essa desmemória 

não era possível no caso moçambicano. Moçambique era ainda uma colônia. 

Era preciso ser-se “contra”. Como encontrar na arte da escrita uma arma 

grávida de futuro? Pedia-se um novo encontro, um alimento para ganhar 

forças e esperança para mover a história (COUTO, 2005, p. 105). 
 

 

Moçambique buscou no Brasil autores que serviram de inspiração para a literatura do 

país, uma literatura que se inventava enquanto ainda vivia o domínio colonial. Autores como 

Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Carlos Drummond de Andrade, João 

Cabral de Melo Neto, atravessam o oceano e o continente africano para aportar às margens do 

Índico. Por muito tempo os poetas moçambicanos beberam nas raízes do outro continente, o 

que rendeu frutos. Grandes poetas como Craveirnha, Rui Knopfli e Luís Carlos Patraquim 

nunca negaram a influência que receberam do Brasil e como a literatura daqui colaborou para 

que eles encontrassem seus próprios caminhos na escrita (COUTO, 2005). 

O autor considera necessário mencionar que, para além da influência dos escritores, 

outros fenômenos estavam acontecendo. Ele se refere ao fato de, bem mais que compartilhar 

uma língua, os brasileiros e moçambicanos compartilharem aquilo que dentro da própria língua 

se distinguia do Português lusitano. “A realização da língua nos dois casos era marcada pela 

influência das línguas de matriz Bantu que introduziam afinidades entre a nossa e a variante 

brasileira”, diz Couto (2005, p. 105) e, mais profundamente, elaboravam marcas de cultura e 

religião. 

Couto afirma que a matriz cultural do Brasil é fortemente marcada pela contribuição dos 

povos africanos vindos para o país como escravos, e alerta para a tendência em reconhecer 

somente aspectos pontuais dessa influência – ela vai além e atinge os domínios da religiosidade. 

Essa relação com o divino “é o chão da nossa alma enquanto indivíduos e coletividades” (p. 

106). São inegáveis as diferenças entre a “África Oriental e a África Ocidental”, no entanto, 

além de partilharmos língua e cultura, “partilhamos deuses e uma mesma lógica do divino” 

(COUTO, 2005, p. 106). 

Essa frutífera troca literária entre Brasil e Moçambique, contudo, parece ter ficado 

adormecida pelos caminhos do passado. Nos dias de hoje, há uma certa inversão: o Brasil tem 

publicado vários autores moçambicanos, enquanto que nenhum autor brasileiro é estudado no 



48 
 

 

outro lado. Couto28 aponta que “a literatura brasileira não chega mais à África”, quando há mais 

trinta anos chegava com toda força. “Trocávamos mais literatura e música no tempo de nossas 

respectivas ditaduras do que fazemos agora”. O motivo seria o desinteresse do mercado nesses 

intercâmbios. O autor diz que o que ele conhece da literatura do Brasil de hoje é por via de seus 

próprios esforços.  

Sobre as relações entre as duas nações, em uma entrevista Mia Couto fala sobre o tema 

e coloca como ponto de semelhança o hibridismo cultural dos dois países. O escritor diz que 

“temos tipos de culturas misturadas, miscigenadas” tanto o Brasil, quanto Moçambique. São 

nações que são fruto da emergência e da sensibilidade de ver a realidade de forma diversa. 

Refletir nessa perspectiva deve suscitar questionamentos sobre o porquê de não haver uma 

maior aproximação e troca cultural entre os países. Parece-nos que há um controle silencioso e 

um interesse por parte das culturas hegemônicas no silenciamento desses diálogos. 

Mia Couto também se define como um “escutador”. É das falas das conversas cotidianas 

que nascem suas histórias. Esse processo de escuta se inicia em casa, na infância. “Havia ali 

essa tentação de escutar histórias”. Por serem imigrantes, os pais do escritor eram contadores 

de histórias “e sofriam do mal da saudade, então tinham que reinventar o país que deixaram”. 

As primeiras grandes viagens do menino escutador foram através dessas narrações, que 

acrescenta: “eu era o que ficava calado, [...] digamos que percebi que havia quase uma 

repartição de funções. Cabia a mim escutar, e isso foi uma grande escola29”. 

As escutas serviram mais tarde ao ofício de contar histórias através de sua escrita. A 

história que também é a história de seu tempo, de sua nação. Uma história onde o escritor 

participou como espectador e como sujeito agente, nos movimentos pela independência de 

Moçambique. Uma história composta por personagens célebres, mas também pelo cidadão 

comum, pelos cidadãos que vivam nas margens da sociedade. Os meninos, os velhos, os cegos, 

os loucos e as mulheres. 

Aliás, Couto afirma possuir uma dívida para com a escrita, em razão de ter sido através 

dela que ele se permitiu ser outros. “Quando comecei a escrever sobre mulheres, eu tive uma 

grande dificuldade, porque eu achava que estava sendo falso”. Começou por ouvi-las e 

perguntar-lhes como se sentiam, depois percebeu que elas também estavam dentro de si. “Se eu 

conseguir chegar lá, e fazer essa viagem ao meu lado feminino, para a mulher que também sou, 

                                                           
28 Em entrevista. Disponível em: http: //epoca.globo.com/ideias/noticias/2014/04/bmia-coutob-o--nos-

enganou.html. Acesso em 18 de junho de 2015.  
29 Em entrevista. Disponível em: brasileiros.com.br/2014/11/as-escutas-de-mia-couto/#.VGDpEfnF_T. Acesso 

em de junho de 2015.  
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aí sim fica verdadeiro”. Mia Couto acredita que não se pode falar sobre uma mulher, é preciso 

escrever como se fosse uma delas. “Eu sou essa mulher que eu escrevo”. E vai além: “eu sou 

esse chinês, esse velho, sou essa criança e sou todos os outros que vivem dentro de mim30”. E 

na escrita ele deixa que saiam todos, cada um com suas vivências e talvez seja isso que torne a 

construção das personagens de Mia Couto tão verdadeiras.  

Mia Couto, que afirma: “creio que continuo escrevendo sobre aqueles a quem a vida 

atirou para a margem31”, tem revelado sua posição de autor consciente da situação de muitas 

mulheres africanas, escrevendo ao longo de sua obra, em contos e romances, personagens 

femininas que sofrem com o estigma da opressão patriarcal e consequentemente com a 

violência doméstica, sobretudo no livro escolhido para este estudo. 

Em um dos seus contos, “A saia almarrotada”, do livro O fio das missangas, a 

personagem narradora tem sua vida marcada pelo silêncio e pela autonegação. “Miúda” como 

acostumaram a chamá-la os da família, visto que nunca lhe foi dado um nome, é órfã de mãe, a 

única que podia ter-lhe dado essa segunda luz, mas que tragicamente “se calou no seu primeiro 

choro, tragada no silêncio” (COUTO, 2009, p. 29). O mesmo silêncio acompanhou miúda por 

toda sua existência. Rodeada de homens que a criaram apenas para a serviência, a personagem 

tem sua vida marcada pela opressão e pela negação de si própria. Para Macedo e Amaral (2005), 

a cultura androcêntrica se refere a um sistema de pensamento constituído a partir de valores e 

identidade masculinos, onde a mulher é vista como um desvio ao padrão, posta à margem, 

tomando o masculino por referência. 

O autor se posiciona sobre a questão da opressão feminina também de modo 

extraliterário em entrevistas e em conferências nos eventos de que participa. “Algo me diz que 

ela [a mulher] não sofre dos mesmos receios sobre um futuro dominado pelo homem. Na 

realidade, ela está vivendo isso no presente” (COUTO, 2011, p 137). O escritor mostra que não 

é alheio à dominação à qual as mulheres são submetidas, dominação que, por vezes, é 

manifestada na forma de violência sobre elas: “Nós temos níveis altíssimos de violência 

doméstica, e em particular, de violência contra a mulher. Mas esse assunto parece ser 

preocupação de poucos” (COUTO, 2011, p. 141). Aqui, a fala do escritor assume um tom de 

denúncia quanto à baixa penalização dos crimes contra as mulheres, o que também é 

denunciado no seu romance quando algumas personagens femininas são expostas a situações 

                                                           
30 Em entrevista. Disponível em: http: //afreaka.com.br/identidades-de-mia/. Acesso em de junho de 2015.  
31 Em entrevista. Disponível em: http//entretenimento.uol.br/noticias/redacao/2012/11/05/no-livro-a-confissao-da-

leoa-mia-couto-retrata-o-drama-das-mulheres-rurais-de-mocambique.htm?mobile. Acesso em de junho de 2015. 
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de violência que acabam minimizadas pelo contexto ou mesmo toleradas pela sociedade devido 

à proximidade parental entre o agressor e a vítima. Sobre a proximidade entre a ficção e a 

realidade vivida pelas mulheres moçambicanas, reforçamos com a fala de Couto (2011, p. 138): 

 
A nossa sociedade vive em permanente e generalizado estado de violência 

contra a mulher. Essa violência é silenciosa (eu preferia dizer que é silenciada) 

por razões de um alargado compadrio machista. Os níveis de agressão 

doméstica são enormes, os casos de violação são inadmissíveis, a violência 

contra viúvas já foi reportada em livro, a violência contra mulheres idosas 

acusadas de feitiçaria e, por isso, punidas e estigmatizadas.  
 

 

Consciente desse problema, o escritor exibe em A confissão da leoa essa realidade hostil 

contra as mulheres, onde a violência sofrida por algumas personagens se revela como a 

expressão máxima da dominação a qual estão submetidas as mulheres de Kulumani, resignadas 

a obedecer (em sua maioria) os ditames de uma cultura patriarcal e opressora. Sobre o romance, 

Mia Couto afirma que “há muito que as mulheres rurais de Moçambique são devoradas por um 

sistema de patriarcado que as condena a uma situação marginal e de insuportável submissão”32. 

Segundo Rios (2007, p. 20) ele revela em sua escrita uma “dupla pertinência”: a da linguagem 

(na qual se pode avaliar o valor literário de sua obra) e a social, devido ao autor se revelar como 

um escritor comprometido com as percepções dos problemas do seu tempo e de seu lugar.  

Uma escrita que é transpassada pela história de um povo ainda contando sua história, a 

história de uma nação que ainda está nascendo, junto com seus cidadãos. É esse caráter que 

torna a escrita de Couto tão fascinante e nos provoca a transitar por outros indivíduos e outros 

universos.  

                                                           
32 Em entrevista. Disponível em: http//entretenimento.uol.br/noticias/redacao/2012/11/05/no-livro-a-confissao-da-

leoa-mia-couto-retrata-o-drama-das-mulheres-rurais-de-mocambique.htm?mobile. Acesso em de junho de 2015.  
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3 OS LEÕES DE KULUMANI 

 

 A confissão da leoa costura ficção e dados reais. Os ataques de leões a pessoas de uma 

aldeia, próximo à povoação de Vila de Palma localizada na província de Cabo Delgado, norte 

de Moçambique, dão o mote inicial ao que se pretende ser o relato da história de uma caçada 

em duas vozes. A primeira, da aldeã Mariamar, e a segunda, do caçador Arcanjo Baleiro. 

Ambos alternam a narração dos mesmos fatos em lugares diferentes. Protagonistas e 

observadores, os personagens vão dando conta do relato dos fatos desde a morte de Silência e 

o anúncio da chegada dos caçadores, ao fim da caçada com as mortes dos leões. Nesse interim, 

somos apresentados a personagens densas, complexas, fronteiriças, que nos transportarão ao 

longo do romance para um lugar onde nem tudo é o que parece ser; os homens se confundindo 

com feras e as feras se confundindo com homens. 

Elementos do realismo fantástico (fatos inseridos na narrativa que se situam na fronteira 

entre o real e o sobrenatural, como a sugestão do uso de feitiços para fabricar os leões) compõem 

a esfera de tensão, suspense e trama denunciativa em torno da caça aos culpados pela morte das 

mulheres de Kulumani. Personagens como Silência e Tandi, devoradas pelos leões, antes 

“mortas” pela opressão da cultura machista. “[...] ouvi dizer que os leões só matam mulheres” 

(COUTO, 2012, p. 71), afirma a personagem Naftalinda, que nos põe a conhecer os outros 

assassinos da aldeia. Silência, a irmã mais velha da protagonista e narradora, quando foi 

devorada pelos leões já se encontrava “morta pelo medo” (COUTO, 2012, p. 241). Nas palavras 

de Mariamar, “quando terminou de viver, já não houve falecimento” (COUTO, 2012, p. 241). 

A verdade é que Silência vivera sob os abusos do pai Genito Mpepe e, sem denunciá-lo, preferiu 

expor-se aos leões, cavando a própria sepultura. Enquanto Tandi, “depois de ser violada, [...] 

tinha-se convertido num vashilo33, um desses seres sonâmbulos que atravessam a noite. Assim, 

exposta e solitária, ela se entregou à voracidade dos leões” (COUTO, 2012, p. 175). 

Outra voz de denúncia dentro do romance é a de Hanifa Assulua, a matriarca do lar dos 

Mpepe, que em diversas falas culpa os homens pelo destino das mulheres de Kulumani: “nós 

todas, mulheres, há muito fomos enterradas. Seu pai me enterrou; sua avó, sua bisavó, todas 

foram sepultadas vivas” (COUTO, 2012, p. 43). Estar enterrada, nesse sentido, refere-se à 

opressão a que são submetidas as mulheres de Kulumani, uma vida de silêncio, medo e 

violência, sob os ditames da cultura patriarcal. Esse romance nos leva a refletir, não só sobre a 

                                                           
33 O vashilo seria uma espécie de fantasma para a cultura ocidental. 
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construção dessas personagens dentro de um sistema tirano, mas também sobre as formas de 

subversão e resistência aos mecanismos de dominação da cultura falocêntrica. 

Os denunciados não são estranhos, desconhecidos, os agentes da violência contra a 

mulher são, em sua maioria, o companheiro, o pai, parentes ou conhecidos. No romance, essa 

característica reflete um traço social preciso que sugere uma revisão no modo como a mulher é 

vista dentro das relações afetivas e familiares, seja em relações casuais ou uniões estáveis onde 

a violência sempre se faz presente.  

Em Kulumani, observa-se uma sociedade alicerçada num sistema de organização social 

onde aos homens são dados o poder e a autoridade, enquanto que se marginaliza e subvaloriza 

o sexo oposto. Esse sistema, como vimos anteriormente, é designado “patriarcado” – para a 

crítica feminista, o modo como os privilégios atribuídos aos homens significam a supressão 

desses mesmos privilégios a quem está do outro lado, ou seja, as mulheres (MACEDO; 

AMARAL, 2005). Nesse capítulo vamos analisar os principais personagens masculinos do 

romance, suas ações, e como elas são vistas dentro do sistema patriarcal. Adiante, vamos 

apresentar e discutir algumas teorias sobre o surgimento do patriarcado e a extinção do 

matriarcado segundo as concepções de Engels e Anta Diop. As análises dos autores apontam 

perspectivas que, embora reflitam o mesmo tema, divergem em muitos pontos, devido, 

principalmente, à historiografia abordada ao investigar a temática. Contudo, faz-se necessário 

o apontamento de ambas porque não é possível fazer uma crítica a um objeto não apresentado. 

Diop (2014) revisita as teorias de Morgan e de Bachofen, as quais servem de base para o 

pensamento de Engels, apontando algumas lacunas ignoradas pelos autores ou mesmo algumas 

interpretações consideradas distorcidas por Diop.  

 

3.1 ENTRE CAÇADORES E PRESAS: GENITO MPEPE, MALIQUETO PRÓPRIO, 

FLORINDO MAKUALA, GUSTAVO REGALO E OS IRMÃOS BALEIRO 

 

Em A Confissão da leoa, os personagens masculinos, em sua maioria, são 

representativos do discurso opressor patriarcal. Merece destaque nesse ponto a figura do pai, o 

patriarca da família Mpepe, Genito, pois ele governa a casa e a vida da esposa e das filhas com 

punhos de ferro, por vezes impondo a força física: “O homem agarrou-a pelos pulsos e 

empurrou-a de encontro ao velho armário, derrubando a lamparina. [...]. Ao me ver sair da 

penumbra, as fúrias redobraram em meu pai: ergueu o braço, pronto para impor seu reinado. – 

Vai me bater, pai?” (COUTO, 2012, p 25). A brutalidade do homem, que se manifesta em forma 

de violência, muitas vezes é despejada sobre mulher e filhas como se fosse natural. 
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3.1.1 Genito Mpepe 

 

O nome “Genito”, ao ser analisado, nos remete diretamente à palavra genitor, aquele 

que gera, o pai no sentido biológico. A figura do pai, segundo Chevalier e Gheerbrant (2015, p. 

678), é símbolo “da geração, da posse, da dominação, do valor”. E ainda, o pai equivale “a uma 

figura inibidora, e castradora”, de acordo com a terminologia da psicanálise. O pai representa a 

autoridade numa forma quase inquestionável, como um líder, um chefe, um deus. Um exemplo 

dessa autoridade que é exercida por Genito é quando ele ordena que a filha, Mariamar, não olhe 

nos seus olhos enquanto ele fala: “Vou dizer-lhe uma coisa, escute bem [...] não olhe para mim 

enquanto falo. Ou já perdeu o respeito?” (COUTO, 2012, p. 25). 

 
O papel paternal é concebido como desencorajador dos esforços de 

emancipação, exercendo uma influência que priva, limita, esteriliza, mantém 

dependência. Ele representa a consciência diante dos impulsos instintivos, dos 

desejos espontâneos, do inconsciente; é o mundo da autoridade tradicional 

diante das forças de mudanças. (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2015, p. 

678). 
 

 

Castração, limitação e dependência são marcas constantes na vida das mulheres que 

vivem em torno de Genito. À esposa, era interdito até mesmo chamar o marido pelo nome: 

“como todas as mulheres de Kulumani, chamava o marido de ntwangu. [...]. O homem 

chamava-se Genito Serafim Mpepe. Por razão de respeito, porém a mulher nunca se dirigia ao 

homem pelo nome” (COUTO, 2012, p. 16). Mariamar também estava sujeita às interdições do 

pai: “- Quero-a aqui fechada quando chegar esse caçador. Está a ouvir? - Sim.” (COUTO, 2012, 

p. 25, grifo nosso). O “sim” não se configura como afirmação, mas como abnegação de si 

mesma. Ao pai pertence o direito de escolher, castrando-lhe o direito de ir e vir, como se ela 

não fosse capaz de imprimir suas próprias escolhas: “- Pai, não me faça isso. Por amor de Deus, 

eu não quero. - Você não tem querer”. (COUTO, 2012, p. 213, grifo nosso). Em Kulumani, essa 

era a ordem natural das coisas. Conforme a lógica patriarcal, “ela [a mulher] precisa da proteção 

da família, da sombra da casa, da paz do lar. A mulher se confunde com seu sexo e se reduz a 

ele, que marca sua função na família e seu lugar na sociedade” (Perrot, 2006, p. 64). Portanto, 

a submissão feminina é entendida como “natural”, o destino inevitável da mulher – algo 

também percebido na fala da personagem Mariamar:  

 

Num instante, estava refeita a ordem do universo: nós, mulheres no chão; 

nosso pai passeando-se dentro e fora da cozinha, a exibir posse da casa inteira. 

De novo nos regíamos por essas leis que nem Deus ensina nem o homem 

explica. (COUTO, 2012, p. 26).  
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A “ordem do universo”, por muitas vezes, é mantida pelo uso da força e da violência 

que recai sobre a carne das mulheres: “não havia dúvida: eu estava impedida de ser mãe por 

causa da pancada que recebera do meu pai” (COUTO, 2012, p. 186). Violência que atingia não 

só a filha como também a esposa: “para as mulheres de Kulumani, mais vale um bêbado do que 

um marido. [...] A violência de Genito, quando sóbrio, acaba por doer mais do que a sua 

crueldade nos momentos de embriaguez” (COUTO, 2012, p. 176). Destino de violência 

compartilhado por tantas mulheres, tal como afirma Perrot (2006, p. 48), socialmente, “bater na 

mulher é uma prática tolerada, admitida, desde que não seja excessiva”. 

Aos olhos do forasteiro Arcanjo Baleiro, Genito não passa de um bruto: “os seus modos 

são bruscos, quase grosseiros. Conheço o tipo de pessoa. Rudes no trato, mas excelentes na arte 

da caça” (COUTO, 2012, p. 104), sujeito comum e de poucas palavras. Percebemos nessa fala 

que há uma espécie de cortesia entre os homens, no seu convívio cotidiano. Corteses uns com 

os outros, mas muitas vezes tiranos com as mulheres sob seu domínio, a ponto de Hanifa, a 

esposa, desejar a morte a um deles:  

 

Parece um bicho - comenta Hanifa. - Às vezes peço a Deus que não acorde nunca 

mais - confessa. [...] - Se ele não acordasse eu não teria que o matar. [...]. Esse homem 

me deu quatro filhas mas tirou-me todas elas. - Disseram que a mais velha foi morta 

pelos leões. - Foi Genito que a matou... (COUTO, 2012, p. 177). 
 

 

Segundo Hanifa, a filha fora atacada pelos leões quando fugia da tirania do pai. Que tipo 

de violência praticada por um pai leva uma jovem a se expor a leões famintos, culminando com 

o fim de sua vida? A constatação de que Silência se expusera por sua vontade aos leões nos 

leva a refletir sobre a vida infeliz e de sofrimento que levava, uma não-vida, de apagamento e 

de violência. A verdade revelada mais adiante é que, desde a infância, Silência e Mariamar 

sofreram abusos por parte do pai. A esse respeito cabe acrescentar que a violência sexual, 

infelizmente, ainda é uma das que mais atingem mulheres no mundo. Só no Brasil, de acordo 

com o Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada), em nota técnica divulgada em 2014, 

estima-se que o número anual de tentativas, ou casos consumados de estupro cheguem a 527 

mil, desses apenas 10% são levados às autoridades34.  

 A lista dos crimes cometidos por Genito não para por aí: “você não sabe o que fizeram 

a Tandi que andou a passear por onde não devia?” (COUTO, 2012, p. 59). Tandi era empregada 

no lar dos Makuala, na casa do administrador Florindo Makuala e sua esposa, Naftalinda 

                                                           
34 Disponível em: 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/140327_notatecnicadiest11.pdf. Acesso em: 07 

de fevereiro de 2016.  
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Makuala. Por ter inadvertidamente invadido um território sagrado, onde só homens poderiam 

entrar, Tandi, foi punida de modo severo: foi estuprada por vários homens e, sem socorro, 

vagando pela aldeia, encontrou morada na boca do leão. Genito estava entre os presentes. “Ela 

pensa que sou culpado de coisas terríveis” (COUTO, 2012, p. 141), diz Genito sobre sua esposa 

que mais tarde confirma que “o marido, Genito Mpepe, foi quem comandou o grupo de 

violadores” (COUTO, 2012, p. 200). 

 Talvez esses fatos aterradores expliquem o porquê de ela desejar-lhe a morte, chegando 

a traçar um plano que por pouco não conseguiu executar. Uma emboscada para acabar com a 

vida de Genito. Ela fizera o caçador crer que havia leões cercando a casa e ao mover-se um 

arbusto, ela vaticinou: “- Dispare, são os leões! Dispare!” (COUTO, 2012, p. 140). Mãos sobre 

a arma, o caçador vacila após ouvir a voz de Genito: “- Não dispare, sou eu, Genito!”. Ao que 

o escritor, que acompanhava o caçador, tenta explicar que a mulher lhes afirmara ter visto leões. 

“Hanifa sabia que era eu. Ela sabia que era eu que estava a chegar. [...] Hanifa quer matar-me”. 

(COUTO, 2012, p. 141), conclui Genito.  

 Para tamanhas violência e culpa, caberá arrependimento? Em determinado momento, 

antes de partir para sua última caçada, Genito parece ser acometido de remorsos e é a filha que 

o percebe. Não há pedido de perdão para a mulher a quem ele tanto espancou, Hanifa. Não há 

reparação pela morte de Silência, nem de Tandi, não há punição. “A morte das mulheres é tão 

discreta quanto suas vidas” (PERROT, 2013, p. 49). Silenciadas em vida e esquecidas na morte, 

apagam-se as mulheres como se suas vidas fossem tão poucas e insignificantes que não 

valessem ser contadas e lembradas. O pedido de perdão de Genito é apenas uma fagulha de 

culpa, diante dos olhos de Mariamar. Entre eles, ocorre apenas um gesto inesperado de um 

afago, que na verdade é um adeus: 

 

Em Kulumani os pais não dão atenção às filhas, e nunca lhes entregam carícia, 

muito menos em público. O carinho é tarefa da mãe. Por que motivo, então, 

Genito Mpepe me dedicava aquela súbita e inesperada atenção? Me ocorreu 

então: o que ali se passava não era apenas uma despedida. Era um pedido de 

desculpas. Ele se apresentava ali a pedir perdão. Pedia absolvição por não ter 

sido nunca meu pai. Ou mais grave: de apenas ter sido pai para não me deixar 

ser pessoa, livre e feliz. (COUTO, 2012, p. 162).  
 

 

As mortes de Silência e de Tandi não serão lembradas pelas autoridades, mas serão 

vingadas pelas garras da leoa, a mesma que encarou Mariamar na margem do rio, a mesma que 

a fere mais tarde junto a Naftalinda. Ao sair em busca do felino, Genito sabia que seria sua 

última caçada. Seu encontro com a leoa é fatal. “O seu pai avançou para a leoa. Sem arma, 

dizem que até falava com ela” (COUTO, 2012, p. 239). O homem matara a leoa, mas não 
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resistira ao combate. Um abraço voluntário na morte seria suficiente para redimi-lo do 

sofrimento que causou a todas essas mulheres? “O homem é representado e referenciado como 

o centro da organização social, da humanização, [...] uma espécie de hominização, da Lei, de 

Deus” (MACEDO; AMARAL, 2005, p. 03). Mas essa organização é apenas em benefício dos 

homens, uma humanização onde as mulheres são menos humanas, uma Lei injusta e desigual, 

de um Deus mesquinho. 

 

3.1.2 Maliqueto Próprio 

 

Maliqueto Próprio é um personagem que devia, por função, representar a ordem e a 

seguridade dos mais fragilizados. Porém, como também acontece fora da ficção, aquele que 

deveria garantir o bem-estar comum acaba por promover a desordem. Em Kulumani, os abusos 

de Maliqueto eram conhecidos por todos os habitantes do lugar. Em um encontro com 

Mariamar, quando esta tentava vender galinhas à beira da estrada, o guarda a abordou 

inquirindo sobre a procedência dos produtos oferecidos. “Apontou as galinhas como provas de 

um crime. Que as tinha roubado, acusou” (COUTO, 2012, p. 51). O crime sem prova e sem 

testemunhas era a desculpa para forçar a moça a curvar-se diante de seus desejos sórdidos: “E 

que o acompanhasse ordenou. - Para a esquadra? Perguntei estremecendo. – Bem sabe que 

não há esquadra em Kulumani. Eu tenho meus próprios calabouços”. (COUTO, 2012, p. 51, 

grifos do autor). Os abusos por parte de uma autoridade que deveria zelar pela proteção dos 

cidadãos representam, nesse sentido, a negligência e falta de amparo do Estado na ausência de 

políticas mais efetivas de combate a violência contra as mulheres.  

Comparando a nossa realidade, a situação das políticas brasileiras, nos adiantamos em 

elaborar uma das leis mais completas e complexas em se tratando de combate a violência contra 

a mulher, a lei Maria da Penha (Lei 11.340/06). Apesar disso, ainda figuramos nas posições 

mais altas dos rankings de feminicídio mundial. As leis são importantes, mas a falta de 

regulamentação, por exemplo, na mídia em geral e na propaganda – as quais objetificam e 

desumanizam a mulher – colabora para a manutenção e a perpetuação da cultura machista. 

Ainda, as delegacias da mulher não oferecem um suporte humanizado para as vítimas, que 

acabam sendo culpabilizadas pela violência sofrida. A violência institucionalizada do Estado é 

um forte mecanismo silenciador das mulheres.  

A impunidade dos crimes torna-os recorrentes. No livro, Maliqueto, sem ter desistido 

de agredir sexualmente Mariamar, faz sua última tentativa ao resgatá-la do rio:  
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A meio do caminho pousa os remos e encara-me fixamente até que a 

embarcação, abandonada, volta a descer o rio, ao sabor da corrente. - Você 

deve-me alguma coisa, Mariamar. Não se lembra? Aqui é um bom lugar para 

cobrar o que me deve. Vai libertando-se da roupa, enquanto se aproxima, 

rastejante e baboso. (COUTO, 2012, p. 57, grifo nosso) 
 

 

A recusa da moça, com agressividade, leva o policial a declarar que ela estaria louca. “- 

A cabeça da sua filha, camarada Mpepe, já não funcionava, mas agora dá medo” (COUTO, 

2012, p. 59). Recusar um homem, ter vontade própria, reagir e resistir a situações de violência 

é uma loucura necessária a muitas mulheres. É o vaticínio de uma autoridade sem lei e sem 

moral que faz uso do seu poder para subjugar ainda mais aqueles que são mais fragilizados, 

abusando, violentando ou usando de seu discurso para silenciar definitivamente a mulher, 

taxando-a como louca. 

 

3.1.3 Florindo Makuala 

 

O administrador, embora o cargo lhe recubra de muitas importâncias, não as sustenta 

dentro da narrativa. Caracterizado como um personagem plano estereótipo (JUNIOR, 2009), 

ele acumula signos que o ligam à sua categoria social, de político. Discursos vazios, 

preocupação excessiva com as aparências – “preciso que meu povo me veja, que me vejam 

trazendo o troféu de volta à aldeia” (COUTO, 2012, p. 74) – quase nenhuma com a prática, e 

subserviência aos “superiores”. Florindo é ridicularizado durante a narrativa, quando citado por 

Arcanjo Baleiro: “o administrador vai perorando sobre carros, marcas, modelos, países e anos 

de produção das suas viaturas de predileção. E como lhe fazia jeito um automóvel como esse 

que a companhia que nos contratou colocou à nossa disposição” (COUTO, 2012, p. 69). 

Um homem de poucas qualidades, superficial. Uma autoridade sem autoridade. Até sua 

esposa, Naftalinda, não lhe era obediente, como eram as outras mulheres da aldeia. Tinha 

mesmo o poder de fazer-lhe interdições e de afrontá-lo publicamente, algo inaceitável dentro 

da comunidade. Na frente dos visitantes, sem receio, vaticinou: “você, marido, não ouse tocar 

em mim. Não se esqueça que está interdito”. (COUTO, 2012, p. 70). Florindo Makuala é uma 

caricatura de administrador. Administra para as plateias, sem ter nunca que administrar algo de 

fato. Sua esposa completa: “tenho pena de Florindo. É um palhaço. Pensa que as pessoas o 

veneram. Ninguém o respeita, ninguém o ama” (COUTO, 2012, p. 219). 

 

3.1.4 Gustavo Regalo 
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Outro personagem a se mencionar é o escritor Gustavo Regalo. Seria o alter ego do 

escritor Mia Couto? Analisando suas falas em entrevistas e palestras, seu trabalho como 

biólogo, que lhe confere um olhar atento e observador, sua poesia, que compõe toda a sua 

literatura, presume-se que não. O escritor, como descreve Arcanjo Baleiro, é um homem 

“branco, baixo, de barba e de óculos” (COUTO, 2012, p. 63). Até esse ponto podemos enxergar 

semelhanças com o seu criador Mia Couto. Entretanto, a própria descrição do escritor, “com os 

seus ares de intelectual, o seu bloco de notas em riste, a incapacidade de ficar calado” (COUTO, 

2012, p. 64), faz cair por terra qualquer comparação possível entre o personagem e o autor. 

Couto é, e abro parênteses para uma descrição, um sujeito calmo, de poucas palavras, 

inclinado ao silêncio que possuem apenas os bons observadores. Somente em um momento 

autor e personagem se aproximam, quando na fala de Gustavo: “- Houve um tempo em que 

sonhava usar uma arma, que seria guerrilheiro. Dizíamos, nesse tempo, que a liberdade ia nascer 

no cano de um fuzil” (COUTO, 2012, p. 71). Essa fala nos recorda da atuação de Mia Couto na 

Frelimo durante a Guerra Colonial que culminou na independência de Moçambique em 1975. 

Do ponto de vista da narrativa, Gustavo é um personagem secundário, plano, que não contribui 

significativamente para o desenvolvimento da trama. 

Apesar de virem da mesma localidade, Maputo, o escritor e o caçador a quem 

acompanha são, em muitos pontos, opostos: “toda a minha palavra, todo o meu silêncio serve 

para acusar: ele é urbano, não sabe lidar sequer com o chão que pisa. A verdade é apenas uma: 

naquele universo, até para andar Gustavo precisava de me ter como seu mestre” (COUTO, 

2012, p. 151). O caçador é da estrada, do silêncio, o escritor é do asfalto. Nesse ponto, o caçador 

aproxima-se mais do autor, Mia Couto, do que o escritor personagem. Haverá ligação entre a 

caça e a escrita? O escritor acompanha o caçador, observa-o e, em parte do tempo, é observado 

por ele. Aquele também representa um olhar estrangeiro sobre uma cultura da qual não conhece 

absolutamente nada. Em outra passagem, é usado para fazer uma crítica à midiatização, pois ao 

se dedicar a registrar os fatos, ele se encarrega da função de repórter, representando o olhar da 

mídia. 

Através desse personagem, Couto critica o modo como a imprensa e a mídia em geral, 

principalmente a internacional, olha para o continente africano: “o escritor é uma ave de rapina: 

pede relatos da guerra. [...]. Pois o escritor é um necrófago. Embarcou nessa viagem para 

debicar desgraças, por entre os sobreviventes cujo luto é o silêncio” (COUTO, 2012, p. 108). 

No ponto de vista do sistema patriarcal, o personagem não nos fornece elementos que possam 

ser analisados mais densamente. Sua grande contribuição na narrativa, afinal, é configurar-se 

posteriormente como um dos denunciantes da negligência das autoridades no caso da violação 
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de Tandi: “ao que parece ele já se adiou na defesa de alguém: enviou um relatório para o 

governo central denunciando a inércia de Florindo perante a violação de Tandi” (COUTO, 

2012, p. 199). 

 

3.1.5 Arcanjo Baleiro e Rolando Baleiro 

 

Agora os irmãos Baleiro. Filhos de Martina e Henrique, Rolando e Arcanjo são 

personagens significantes na narrativa, principalmente Arcanjo, pois ele é o narrador de uma 

das versões da caçada e também se envolve num enlace amoroso com a protagonista Mariamar. 

Embora Rolando seja um personagem secundário, é preciso conhecê-lo para compreender 

melhor o seu irmão caçador. Vivendo no mesmo lar, mas olhando para direções diferentes: 

“Rolando era da casa. Eu era da rua” (COUTO, 2012, p. 67), afirma Arcanjo. O espaço privado, 

a casa, é comumente o espaço reservado e habitado pela mulher, ao passo que a rua, metáfora 

para o público, o mundo externo, era de domínio dos homens, logo, enquanto Arcanjo se 

espelhava no pai e seguia seus passos nas caçadas, Rolando se identificava mais com a mãe, 

cultivando o gosto pelas palavras, seguindo o labor de escrevedora de cartas, de Martina. 

Martina e Henrique vão sendo apresentados sob retalhos das memórias de Arcanjo. 

Alguns episódios nos vão sendo narrados para que conheçamos um pouco desses dois 

personagens. Faz-se importante dizer que os nomes dos personagens de Couto dizem muito 

sobre o que esperar de suas histórias. Martina, mulher martirizada a quem fizeram sofrer, como 

se verá mais adiante. Dos episódios recordados por Arcanjo, um deles é o ritual da escrita das 

cartas de Martina para Henrique. 

As cartas eram para Martina o único momento em que seu homem lhe “surgia manso, 

quase submisso, como se pedisse perdão” (COUTO, 2012, p. 66). Mas não se deve deixar 

enganar, pois a essa mulher foi negado o próprio pensamento e a voz. Durante a escritura das 

cartas, era Henrique Baleiro quem ditava o que lhe havia de ser remetido. Martina era apenas a 

mão à pena, vazia e oca, sem tinta de alma alguma. Mesmo assim “Martina Baleiro, minha mãe, 

fazia-se bonita para suas redações” (COUTO, 2012, p. 66) afirma Arcanjo. Contudo, ainda era 

um rosto triste, pois mesmo aos olhos do filho, “imóvel e dobrada sobre o papel, a mãe parecia 

uma tela envelhecida” (COUTO, 2012, p. 66). A postura de Henrique é de um marido ciumento 

e possessivo, até de sua imagem, pois levava consigo nas caçadas uma fotografia desfocada da 

sua mulher, ao que explicava: “- Está assim, sem foco, para os outros verem, mas não olharem 

demais”. (COUTO, 2012, p. 67). O que guardar ainda para uma vida que já é tão pouca? A 
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desconfiança. Mesmo sem voz e sem imagem, Henrique ainda se recusa a acreditar na 

obediência da mulher:  

 

- Não acredito que você obedeça ao que lhe mando escrever - disse ele, 

avançando resolutamente sobre a esposa. [...] Rolando, meu filho, venha cá. 

[...] leia alto o que está escrito. [...] O olhar de minha mãe era uma reza. 

Rolando fixou-me com espanto e terror. Depois inspirou fundo e nem o 

reconheci quando a sua voz pairou na sala: - Meu querido Henrique, meu 

amado marido. (COUTO, 2012, p. 106).  
 

 

Não sabemos, assim como Henrique, do verdadeiro conteúdo das missivas, mas a atitude 

de Rolando demonstra cumplicidade e empatia, como quem sabia ou via para além de papéis 

mal escritos; mais adiante, essa cumplicidade o levará a extremos. A Arcanjo só lhe é visível a 

infelicidade: “Fixei o rosto da minha mãe e vi a tristeza, a tristeza de toda a humanidade”. 

(COUTO, 2012, p. 107). Podemos perceber que a imagem do pai, para Arcanjo, é uma imagem 

idealizada, uma imagem que ele mira num espelho desbotado e cria um outro a partir do qual 

tenta construir uma imagem de si. “O meu velho pai deve estar orgulhoso de como, em mim, 

se prolongou a velha tradição da família. Foi essa tradição que nos afeiçoou o nome: nós somos 

os das balas, os Baleiros”. (COUTO, 2012, p. 31). 

A imagem da mãe lhe é um vulto distante, quase sem forma, partira muito cedo, antes 

mesmo da morte do pai, pois “uma estranha doença a consumiu num ápice” (COUTO, 2012, p. 

32). Ao menos assim imaginava Arcanjo, que percebe mais adiante que a problemática de sua 

relação com os pais, incluindo-se a ausência deles e a imagem criada sobre eles, ainda gera 

conflitos na construção de sua identidade: “Que maldição pesa sobre mim que, em vez de 

disparar, me ponho a encomendar a alma? Dentro de mim brigam o vaticínio da minha mãe e a 

herança do meu pai” (COUTO, 2012, p. 168). Também o que Arcanjo sabia sobre a morte do 

pai era um equívoco. Acreditava que o pai tinha sido vítima de um disparo acidental, que partiu 

das mãos de Rolando, enquanto ele limpava a arma.  

 

Na sala, encontrei o meu pai com o peito desfeito, os braços esgravatando em 

sangue, como se nadasse para uma margem que só ele visse. No meio desse 

desabar de mundo, o meu irmão Rolando permanecia sentado no seu quarto, 

a arma pousada no colo. (COUTO, 2012, p. 31, 32).  
 

 

Rolando Baleiro é declarado louco e, desde o “acidente” que causou a morte do pai, vive 

recluso num hospital psiquiátrico. Na verdade, a loucura de Rolando é mais que um refúgio, é 

sua defesa. O que de fato ocorreu é revelado por ele em uma carta endereçada ao irmão, no final 

da narrativa. Rolando não enlouqueceu, tampouco a morte do pai foi fruto de um disparo 
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acidental, assim como a doença que matou sua mãe não foi um acaso. Rolando sabia da tirania 

do pai e que este havia causado a morte de Martina. “Antes de emigrar para trabalhar há homens 

que costuram a vagina da mulher com agulha e linha. Muitas mulheres contraem infecções. No 

caso de Martina Baleiro, essa infecção foi fatal” (COUTO, 2012, p. 203). Martina foi vítima de 

um homem para quem seu corpo era sua propriedade e seu único e exclusivo uso era um direito 

inalienável. Rolando sabia disso, e matando o pai, vingou a morte da mãe. O ritual praticado 

em Martina, segundo o romance, era chamado de Kusungabanga, o que na língua de Manica, 

significa, “fechar à faca”. 

A prática nos lembra outra forma de mutilação genital feminina ainda praticada entre 

algumas tribos da África Subsaariana que consiste na extirpação, durante um ritual, do clitóris. 

Há casos também em que é removido “o lábio exterior ou interior da vagina e a ferida é selada, 

deixando apenas um pequeno orifício para a saída da urina e do sangue menstrual” (MACEDO; 

AMARAL, 2005, p. 138). Dados da Anistia Internacional estimam que a prática ocorre em mais 

de 28 países africanos e que cerca de 135 milhões de mulheres e crianças no mundo sofreram 

esse tipo de mutilação, já que o ritual é feito na maioria das vezes em meninas muito jovens, 

por membros da própria família. Daly (1989 apud MACEDO; AMARAL, 2005, p. 138) explica 

que a participação das mulheres no ritual é passivo e instrumental, “na medida em que só uma 

mulher mentalmente castrada pode participar da destruição de outras mulheres”.  

Assim como o ritual descrito no livro, a clitorectomia objetivava “a suspensão dos 

desejos e das atividades sexuais da esposa, garantia a fidelidade da mulher e a paternidade da 

prole” (BONNICI, 2007, p. 42). Segundo dados da Associação de Mulheres Africanas para a 

Pesquisa e o Desenvolvimento, os movimentos feministas de países onde a prática ainda 

persiste têm lutado e tido resultados no processo de garantir às mulheres o direito ao próprio 

corpo e de ser sensíveis, ao mesmo tempo, à preservação de culturas que valorizam a 

responsabilidade local (BONNICI, 2007).  

Saber que a morte de Martina não foi natural desperta em Arcanjo a seguinte memória: 

“A lembrança da minha mãe, suja de sangue, como se parisse pela segunda vez, ressurge em 

mim” (COUTO, 2012, p. 172). É provável que a mutilação tenha causado algum tipo de 

hemorragia, debilitando-a e permitindo que a infecção posteriormente a matasse. Mas causa 

estranheza o fato de que, ao lhe ser revelada a verdade, Arcanjo apenas demonstre indignação 

pela morte do pai por meio das mãos do irmão: “A raiva me inunda o peito: o meu irmão matara 

o meu pai!” (COUTO, 2012, p. 204). Parece que mais uma vez prevalece a solidariedade 

masculina e a indignação seletiva, pois não houve reação pelo fato de seu pai ter causado a 

morte de sua mãe, ainda que de maneira tão cruel, causando tanto sofrimento.  
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Rolando e Arcanjo elegeram diferentes espelhos em quem se refletir. Arcanjo escolhe 

como modelo a imagem do pai, ainda que uma imagem idealizada e distorcida, enquanto que 

Rolando tem empatia com a mãe. Na sua confissão este afirma: 

 

Depois daquele disparo deixei de ter medo, deixei de ter medo de quem fui. 

Já nenhum crime me espera. [...] Lembras-te como a mãe nos chamava? Meus 

anjos, era assim que ela dizia. [...]. Sim, fui eu que matei o nosso pai. Matei e 

voltarei a matá-lo sempre que ele volte a nascer. Obedeço a ordens. Essas 

ordens foram-me dadas sem palavras. Bastou o olhar triste da minha mãe. 

(COUTO, 2012, p. 206).  
 

 

Os olhos tristes de Martina são os olhos de todas as mulheres que viveram uma vida de 

violência e que deixaram o mundo em silêncio, o silêncio profundo dos oprimidos, dos 

massacrados. Rolando sente-se em paz, uma paz das que sentem apenas os que se sentem justos. 

Tirar a vida de seu pai, para ele, foi o único modo que encontrou de fazer justiça a Martina e 

não permitir que seu algoz continuasse a viver sem pesos e nem culpas pela violência por ele 

infringida a Martina.  

 

3.2 O PAI É A LEI 

 

Temos discutido sobre a construção dos personagens masculinos do romance e seu papel 

ativo na produção da violência e da opressão às mulheres dentro da cultura patriarcal. Mas onde 

isso começa? Quais as origens e causas desse sistema que se perpetua até hoje? Para falarmos 

sobre a origem do patriarcado, é preciso apresentar alguns dados acerca da família e da sua 

evolução. As investigações sobre essa temática começam, conforme aponta Engels ([19-]), com 

a publicação do livro o Direito Materno, de Bachofen. Na obra, este aponta algumas teses assim 

elencadas por Engels: 1 Há um primeiro momento onde os seres humanos vivem a 

promiscuidade sexual. 2 As relações excluíam a possiblidade de estabelecer a paternidade, 

sendo possível apenas determinar a filiação por uma linhagem feminina. 3 Devido ao direito 

materno, as mulheres gozavam de respeito e admiração como mães. Bachofen chega a apontar, 

inclusive, que durante esse período as mulheres usufruíram de pleno domínio. 4 A transição 

para a monogamia. (ENGELS, [19-]). 

A essas considerações de Bachofen, Diop (2014) analisa que, ao associar o matriarcado 

à barbárie e à promiscuidade, o autor atesta a esse período valores negativos e depreciativos. 

Para Diop (2014), a primeira fase consiste na promiscuidade sexual, quando era impossível 

determinar a filiação, senão da forma uterina. A segunda fase seria caracterizada pelo 

casamento e pela hegemonia feminina, correspondendo assim a um “verdadeiro matriarcado” 
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(DIOP, 2014 p. 13). Já a terceira fase, apresenta uma nova forma de casamento, onde o homem 

assume o lugar de chefe. Essas são as afirmações de Bachofen que para Diop consistem numa 

hierarquização do matriarcado e do patriarcado, considerando o primeiro inferior ao último: 

“Segundo a concepção evolucionista do autor, trata-se incontestavelmente de uma passagem de 

um estado inferior para um estado superior, uma verdadeira ascensão espiritual da humanidade 

abrangida no seu todo” (DIOP, 2014 p. 16).  

Não é essa a visão apresentada por Couto no romance em alusão a essa possível 

transição, contada por Martina, para ninar Arcanjo.  

 
Até que no rebanho do pastor, nasceu uma estrela com ganância de ser maior 

do que todas outras. Essa estrela chamava-se Sol e cedo se apropriou dos 

pastos celestiais, expulsando para longe as outras estrelas que começaram a 

definhar. [...] Ele, então, se intitulou patrão de todos os astros, assumindo 

arrogâncias de centro do Universo. Não tardou a proclamar que ele tinha 

criado Deus. O que sucedeu, na verdade, é que com o Sol, assim soberano, 

tinha nascido o Dia. [...] Com o Dia, os homens esqueceram-se do tempo em 

que todas as estrelas brilhavam de igual felicidade (COUTO, 2012, p. 30).  
 

 

A tomada do poder pelos homens é vista de modo negativo, como uma perda para a 

humanidade. Nessa lenda o “Sol”, masculino apodera-se dos “pastos celestiais” e expulsa as 

demais estrelas. Pastos que podem ser observados como os privilégios sociais. Assim como o 

“Sol” toma para si esse lugar, os homens também o fazem socialmente, ao se assumirem sujeitos 

e colocarem as mulheres no lugar do outro. O Dia torna-se metáfora do patriarcado, tanto pelo 

seu poder, durabilidade, quanto pela sua tendência a se estabelecer como natural. O tempo em 

que “todas as estrelas brilhavam de igual felicidade”, talvez remeta às antigas sociedades 

matriarcais, onde as mulheres gozavam de maior igualdade social. 

Voltando à discussão de Engels, as sociedades patriarcais têm origem na mudança da 

família de direito materno (heterismo) para a monogamia, processada particularmente entre os 

gregos, no período de transição entre a fase média e a fase superior da barbárie (ENGELS, [19-

]). Engels descreve a fase média da barbárie como aquela em que os povos primitivos 

 

já viviam em casas de adobe ou pedra em forma de fortalezas; cultivavam em 

plantações artificialmente irrigadas o milho e outros vegetais comestíveis, 

diferentes de acordo com o lugar e o clima, que eram a sua principal fonte de 

alimentação; e tinham até domesticado alguns animais. (ENGELS, [19-], p. 

23). 
 

 

A fase superior da barbárie inicia-se “com a fundição do minério de ferro, e passa à fase 

da civilização com a invenção da escrita alfabética e seu emprego para registros literários” 
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(ENGELS, [19-], p. 22). O direto materno consistia na transmissão de bens pela descendência 

da mãe. Com os matrimônios grupais, não havia como determinar o pai. A transmissão da 

descendência de mãe para filho não evitava a desigualdade, mas agregava à maternidade uma 

maior importância cultural. A monogamia é instituída para que a descendência seja de pai para 

filho a partir de então, e não mais de mãe para filho, ou seja, essa forma de união procura 

assegurar a fidelidade da mulher e, consequentemente, a paternidade dos filhos. 

Quanto à mulher, o autor acrescenta: “aquela é entregue, sem reservas, ao poder do 

homem: quando este a mata, não faz mais do que exercer o seu direito”. (ENGELS, [19-], p. 

48). Assim, com a derrocada do direito materno, a mulher perde espaço e poder, configurando-

se “a grande derrota do sexo feminino”, pois a partir daí o homem passa a governar também a 

família, degradando a mulher e convertendo-a em servidora, “em escrava de luxúria, em simples 

instrumento de reprodução” (ENGELS [19-], p. 48). A baixa condição feminina é manifestada 

principalmente entre os gregos, no período heroico e também entre os períodos clássicos, sendo 

disseminada até os dias de hoje, disfarçada ao longo do tempo, mas nunca eliminada.  

Diop (2014) questiona essa suposta passagem universal de um sistema para o outro, 

defendendo que houve uma divisão geográfica, onde um e outro sistema se desenvolveram mais 

enfaticamente. Isso explicaria acontecimentos que são característicos de algumas sociedades e 

não de outras. Nas regiões indo-europeias, por exemplo, a predominância do nomadismo não 

favorecia uma cultura matrilinear, enquanto que, em sociedades meridionais, com 

desenvolvimento da cultura agrícola, as mulheres eram consideradas importantes, prova disso 

são as inúmeras divindades femininas associadas à terra e à fertilidade. Nessas sociedades, 

“tudo aquilo que concerne a mãe é sagrado; a sua autoridade é, por assim dizer, ilimitada. Esta 

pode escolher um cônjuge para seu filho sem consultar antecipadamente o interessado” (DIOP, 

2014 p. 35). O autor conclui que devido ao caráter sagrado associado à mulher nas sociedades 

sedentárias, agrícolas e matriarcais, vincular o matriarcado a uma promiscuidade primitiva 

parece não fazer tanto sentido. 

Paulina Chiziane, no romance Balada do amor ao vento (2003), traz algumas passagens 

que confirmam o elencado por Engels acerca da submissão feminina. A protagonista e narradora 

Sarnau, ao casar-se com um homem poderoso, espera viver feliz como uma rainha, mas amarga 

uma vida de resignação, solidão e maus tratos. Das mais velhas, ouve conselhos: “o lar é um 

pilão e a mulher o cereal. Como o milho serás amassada, triturada, torturada, para fazer a 

felicidade da família. Como o milho suporta tudo, pois é o preço da tua honra” (CHIZIANE, 

2003, p. 46). Eis o papel reservado para a mulher dentro da família patriarcal.  
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Assim como Engels, Stearns (2013, p. 32) afirma que um dos fatores presentes na 

origem do patriarcalismo consiste na necessidade de garantir a descendência dos filhos. Para o 

autor, essa é uma das principais justificativas para o surgimento desse sistema, pois “os homens 

sentiam necessidade de controlar a herança de gerações futuras” (STEARNS, 2013, p. 32), 

começando pelo controle da sexualidade das mulheres. O modelo patriarcal realçava a 

fragilidade e a inferioridade da mulher, insistindo nos deveres do lar e também restringindo seu 

direito de aparecer em público. “O alcance do patriarcalismo foi poderoso e extenso” 

(STEARNS, 2013, p. 33). A fragilidade feminina era defendida em oposição à exaltação da 

força e da superioridade do homem, a quem ela deveria ser submissa: “[...] o homem é o Deus 

da terra, teu marido, teu soberano, teu senhor, e tu serás a serva obediente, escrava dócil, sua 

mãe, sua rainha” (CHIZIANE, 2003, p. 43).  

Stearns (2013) agrega outro fator a essa mudança. Para o autor, as desigualdades entre 

os gêneros têm estreita relação com a mudança das atividades econômicas de caça e de coleta 

para a agricultura. No momento em que as civilizações agrícolas se tornam mais bem-sucedidas, 

a divisão de papéis entre homens e mulheres se acentua, dando mais poder e domínio aos 

homens. As mulheres são empurradas cada vez mais para as cozinhas, sendo confinadas à esfera 

doméstica. Elas se tornam cada vez mais dependentes da família e têm cada vez menos direitos. 

As sociedades agrícolas desenvolvem novas formas de desigualdades entre os sexos, acabando 

gradualmente com um sistema considerável de igualdade em que, na caça e na coleta, “ambos 

os sexos, trabalhando separados, contribuíam com bens econômicos importantes” (STEARNS, 

2013 p.31). Enquanto a agricultura se estabelecia e se fortalecia, também beneficiava o domínio 

masculino. Nas palavras do autor:  

 

Os homens agora eram responsáveis, em geral, pela plantação; a assistência 

feminina era vital, mas cabia aos homens suprir a maior parte dos alimentos. 

A taxa de natalidade subiu, em parte porque os suprimentos de alimentos se 

tornaram um pouco mais seguros, em parte porque havia mais condições de 

aproveitar o trabalho das crianças. Essa foi provavelmente a razão principal 

de os homens assumirem a maior parte das funções agrícolas, já que a 

maternidade consumia muito tempo. Dessa forma as vidas das mulheres 

passaram a ser definidas mais em termos de gravidez e cuidados de crianças. 

(STEARNS, 2013, p. 32). 
 

 

A monogamia tem rápido desenvolvimento com o fim do matriarcado, mas ainda 

subsistem outras formas de relação. A poligamia, embora negada por essa nova ordem, é 

largamente praticada pelos homens, a quem é permitida a infidelidade conjugal, ao menos de 

modo velado, tolerada socialmente pelos costumes. Assim ecoa nas paredes da tradição: “...o 
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homem, Sarnau, não foi feito só para uma mulher” (CHIZIANE, 2003, p. 43). No caso das 

mulheres, essa conduta foi combatida severamente, sendo permitido ao homem romper com a 

esposa infiel e repudiá-la. Além disso, caso a mulher recordasse as antigas condutas (a 

poliandria), seria severamente castigada como em nenhuma outra época (ENGELS, [19-]). À 

esposa, era designado que a tudo suportasse e por outro lado se guardasse casta e fiel. O autor 

ainda assinala que o patriarcalismo “imprime desde a origem um caráter específico à 

monogamia que é monogamia só para a mulher, e não para o homem. E, na atualidade, 

conserva-se esse caráter” (ENGELS, [19-], p 63). Contudo, para Chiziane (2003, p. 137) em 

ambos os casos, a mulher tem sempre desvantagens: “Com a poligamia, com a monogamia ou 

mesmo solitária, a vida da mulher é sempre dura”. 

Em suma, a monogamia não surge de modo algum como uma reconciliação entre macho 

e fêmea, tampouco como exaltação do matrimônio segundo o conhecemos. Mas surge 

sobretudo como uma forma de “escravização de um sexo pelo outro, como proclamação de um 

conflito entre os sexos, ignorado, até então, na pré-história” (ENGELS, [19-], p. 65). Ainda nas 

palavras de Marx, citado por Engels ([19-], p. 65), “a primeira divisão do trabalho é a que se 

fez entre o homem e a mulher para a procriação dos filhos”. Conclui-se que a primeira divisão 

social que surgiu na história acontece junto com a divisão dos papéis de gênero, nas relações 

monogâmicas e o primeiro sistema de opressão constituído com a opressão das mulheres pelos 

homens. 

A monogamia foi um grande progresso histórico, mas ao mesmo tempo iniciou, 

juntamente com a escravidão e o acúmulo de bens privados, um período que perdura até os dias 

atuais, quando progredimos em muitos aspectos, ao passo que retrocedemos em outros, tendo 

em vista que o bem-estar de um grupo é garantido pela exploração e opressão de outro. “É a 

forma celular da sociedade civilizada, na qual já podemos estudar a natureza das contradições 

e dos antagonismos que atingem seu pleno desenvolvimento nessa sociedade (ENGELS, [19-], 

p. 65). 

Apesar de indícios históricos, a filosofia no século XVIII insistia em transmitir a ideia 

de que na “origem da sociedade a mulher foi escrava do homem” (ENGELS, [19-], p. 68). 

Como afirma Engels ([19-]), entre as tribos selvagens e em períodos anteriores a elas, as 

mulheres não só eram livres, como também estimadas. Esse estudo remete-nos à lenda com a 

qual se inicia o romance, o período em que “Deus já foi mulher”, ou mesmo à outra lenda 

apresentada pelo caçador, em que a noite reinava soberana (elemento feminino) até a chegada 

e domínio do sol (elemento masculino).  
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De acordo com Stearns (2013, p. 34), “os sistemas patriarcais variaram muito, os 

sistemas de fato nunca foram universais”. A cargo de exemplificação, ele aponta o caso das 

primeiras civilizações dos vales (nas proximidades do Egito e da Mesopotâmia), que mostram 

a dimensão das diferenças dentro do sistema patriarcal. Na Mesopotâmia, era realçada a 

sujeição das mulheres ao domínio dos homens e a sua inferioridade. Em contrapartida, os 

egípcios davam-lhes mais importância, pelo menos dentro das esferas sociais mais altas, 

vivenciando a experiência de rainhas poderosas como Nefertiti e Cleópatra. No Egito, “tanto as 

mulheres como os homens podiam se tornar estrelas do corpo da deusa celeste Nut”, um dos 

modos pelos quais a vida após a morte era manifestada (STEARNS, 2013, p. 36). 

Determinadas religiões louvavam deusas que exerciam papéis importantes, e outras 

faziam prevalecer valores essencialmente masculinos. Ainda exemplificando, tomemos o caso 

da China, que instaurou um modelo patriarcal mais completo, enfatizado na hierarquia e na 

ordem, de Confúcio. O homem desempenhava na família o papel do imperador na sociedade, 

como um governante, ao passo que às mulheres cabia serem submissas e competentes na 

realização do trabalho doméstico. Já na Índia, eram consideradas seres inferiores. Os 

pensadores da época discutiam se elas teriam de reencarnar como homens para serem aceitas 

no céu, se tivessem tido uma vida digna e honrada, ou se poderiam “prosseguir diretamente 

para um domínio mais elevado” (STEARNS, 2013, p. 37). 

A expansão islâmica desempenhou uma grande influência na divisão dos papéis de 

gênero na África Subsaariana. A força da religião consistia na pregação de que ajudaria o 

indivíduo a chegar no céu, dando ênfase na adoração e obediência a Alá. Em alguns séculos os 

islâmicos já haviam adentrado em territórios, não só do Oriente Médio, mas também “no Sul 

da Europa, Índia, África Subsaariana, África Central e sudoeste da Ásia” (STEARNS, 2013, p. 

73). O islamismo se destacava por possuir, entre outros traços, ideias bem delimitadas sobre os 

papéis de homens e de mulheres.  

No território africano ocorre o mesmo que na maioria dos choques de culturas, a cultura 

dominante é imposta, mas aquele que a assimila ainda preserva traços da cultura dominada. No 

caso do islamismo não foi diferente; alguns dos aspectos das culturas nativas foram 

conservados, fato que desagradava aos viajantes islâmicos. O papel das mulheres era 

considerado inapropriado pelos viajantes islâmicos, graças, por exemplo, à não adoção do uso 

do véu. Com o passar do tempo, a cultura islâmica influenciou outras mudanças, que pioraram 

a condição de vida das mulheres. Em termos de comparação, pior até mesmo do que no Oriente 

Médio. Maomé, o profeta que levou a religião ao Oriente Médio, pensava estar levando 
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melhorias para as mulheres, no entanto, o islamismo acabava por confirmar de várias formas 

relações patriarcais fortemente opressoras (STEARNS, 2013).  

Não distinta de outras religiões conhecidas, como o catolicismo, o hinduísmo ou o 

budismo, o islamismo preservava uma estrutura de poder nitidamente patriarcal. Pode-se ler no 

Corão que “Os homens têm autoridade sobre as mulheres pelo o que ele concedeu a eles e não 

a elas” (apud STERANS, 2013, p. 75) e, ainda, as mulheres não participavam do culto no 

mesmo espaço que os homens, sendo-lhes reservado outro espaço. Quanto aos direitos no lar, 

os deles eram superiores aos delas. Poderes que se refletem no jugo e na punição das 

transgressões sexuais masculinas: aos homens, sempre cabiam penas mais leves.  

 Como o islamismo é muito presente em boa parte do território africano e divide espaço 

com outras culturas e religiões, isso também é evidenciado no romance de Couto (2012, p. 14), 

logo no início da narrativa, nas palavras da narradora Mariamar: “No chão sagrado do nosso 

cemitério figurava mais uma cruz a mostrar que éramos distintos, entre mulçumanos e pagãos”. 

Sobre o papel reservado para elas, restringe-se basicamente ao lar, aos cuidados da família e 

dos filhos. Em Chiziane (2003, p. 63) a personagem afirma que a mulher que passa pelo lobolo, 

ritual cujas ações se iniciam em presentear a família da noiva com bens de valor, a futura esposa 

“tem obrigação de trabalhar para o marido e os pais deste. Deve parir filhos, de preferência 

varões para engrandecer o nome da família”.  

Stearns (2013) escreve que socialmente as esposas tinham o compromisso de cuidar da 

casa, do marido e dos filhos, os quais, por outro lado, eram autorizados a usar de violência 

“quando necessário” para mantê-las sob controle, confirmando a fala de Chiziane. Assim o faz 

o marido da personagem Sarnau: “Arremessou-me um violento pontapé no traseiro que me 

deixou estatelada no chão. Minutos depois voltei à posição inicial. Enviou-me uma bofetada 

impiedosa que me fez saltar um dente” (CHIZIANE, 2003, p. 56). Cuidar e ser submissa a quem 

a espanca é um destino pouco convidativo para as mulheres. 

Voltando ao islamismo, no que diz respeito à igualdade espiritual, esta era condicionada 

por uma profunda crença de que as mulheres eram por natureza mais pecadoras do que os 

homens” (STEARNS, 2003, p. 75), o que se aproxima do mito bíblico de Eva, culpada por se 

deixar seduzir pela serpente e comer o fruto proibido, cometendo o primeiro pecado. Por esse 

motivo, parte da doutrina islâmica acredita que o inferno é povoado em sua maioria por 

mulheres. No que concerne à sexualidade feminina, o cristianismo acreditava, ou queria fazer 

acreditar, que as mulheres não possuíam a capacidade de sentir prazer sexual, fato que não 

ocorre entre os mulçumanos. A aceitação de que as mulheres podem, sim, sentir prazer, não 
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constitui para as mulheres mulçumanas um benefício, porque é a partir dessa constatação que a 

reclusão das mulheres é defendida.  

A religião tem forte presença no continente africano, principalmente na região 

subsaariana. Stearns (2013, p. 78) explica que a expansão se deu basicamente por duas vias. Na 

região oeste do continente, os contatos ocorreram nos reinos sudaneses em expansão, com o 

desenvolvimento de linhas comerciais com a África do norte mulçumana através do Saara. Em 

Gana, seu rei empregava mulçumanos árabes e fazia uso de suas habilidades com a escrita e a 

burocracia, o que também acontecia no Mali, onde muitos nativos acabaram se convertendo. 

Mesmo os novos convertidos mantiveram muitos costumes da tradição, “como a crença na 

divindade do rei e rejeição a punições mulçumanas”. Os africanos consideraram muitas das 

punições desumanas, “como a de cortar as mãos dos ladrões”, não adotando sua prática.  

Uma outra via do islamismo levado pelos comerciantes Árabes percorreu a costa leste 

africana. Em consequência, formaram-se ao longo da costa cidades árabes-africanas onde se 

misturavam os dois idiomas e se promovia a religião. Hoje, a “África Subsaariana é 40% 

mulçumana, com especial concentração a partir do Saara, atravessando a África Ocidental, 

Central, e África do Leste” (STEARNS, 2013, p. 79). 

Conforme Stearns (2013, p. 83) devido à lenta e seletiva expansão do islamismo na 

África Subsaariana, seus impactos sobre os costumes de gênero não foram significativos por 

muitos séculos. Em cidades mistas da costa leste, “as mulheres africanas geralmente gozavam 

de muito status” e chegaram a desempenhar “importantes papéis em assuntos públicos nessas 

cidades”. No continente, e particularmente na África Oriental, esse status do qual elas gozavam 

foi se arruinando no decorrer dos séculos. A partir do século XV, os relatos sobre os papéis 

públicos femininos tornaram-se escassos e praticamente inexistentes.  

 Na parte nordeste da África, a prática da clitorectomia, constantemente associada à 

religião, já existia antes da chegada do islamismo. Embora Stearns se refira à prática como 

“circuncisão feminina”, optamos por não utilizar essa expressão, em virtude de esta não se 

comparar com a circuncisão masculina, nem por suas consequências, nem por sua motivação. 

Enquanto a circuncisão masculina equivale apenas a um corte para retirada da pele do prepúcio, 

sem maiores danos à saúde masculina, a clitorectomia equivale a uma mutilação da genitália 

feminina, um processo bem mais violento, como já explicado. O autor afirma ainda que “a 

prática era vista como essencial para a honra de famílias de domínio masculino” (STEARNS, 

2013, p. 85). É importante citar que: 
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O islamismo atacou essa prática, pois não coincidia com a visão oficial dos 

direitos da mulher e da sua sexualidade. No entanto, nessa região da África a 

prática se disseminou com o islamismo. A visão mulçumana da inferioridade 

das mulheres e sua reclusão parece ter encorajado a incorporação de ideias. 

(STEARNS, 2013, p. 85). 
 

 

A presença do islamismo em África teve consequências diversas para os costumes e 

para a divisão dos papéis de gênero. Da parte dos africanos, havia pressões no intuito de que 

houvesse maior independência e direitos para as mulheres, gerando uma nova versão do 

islamismo naquele lugar. Em outros casos, no encontro e na troca entre diferentes religiões, 

prevaleceram valores patriarcais preexistentes que limitavam sobretudo a experiência sexual 

das mulheres. O que fica evidente é que o islamismo, conforme afirma Stearns (2013, p. 85), 

“apresentou um modelo complexo de relacionamento entre homens e mulheres”. O mais 

extraordinário, ao se analisar todas as combinações geradas a partir das trocas entre culturas, é 

que, em todos os casos, até o presente século, prevaleceu o ponto de vista da ideologia 

patriarcal. Mesmo que de outras formas, em outras regiões como na Índia e no nordeste da 

África, tenham prevalecido combinações que prejudicavam ainda mais as mulheres “ainda mais 

que aquelas prevalecentes tanto na cultura original quanto no próprio Oriente Médio” 

(STEARNS, 2013 p. 86). Sobre esse elemento, Diop (2014, p 64) vem afirmar que a partir da 

islamização do continente africano, iniciada no século X, “a religião tradicional desvaneceu 

gradualmente sob a influência islâmica, bem como os costumes e as tradições”.  

Outro fator crucial para a determinação no tocante às relações de gênero no continente 

até os dias de hoje, foi a expansão europeia. A arrogância europeia chega à África trajando 

definições bem formadas do que considerava certo e errado em relação a gênero e não se poupa 

de julgar e apontar o que deveria ser modificado. Desde o princípio a expansão europeia esteve 

acompanhada de tentativas de imposição de sua cultura nos termos europeus. Sempre seguros 

de si, lidando com os povos a quem costumaram chamar de “nativos”, os europeus eram 

sistematicamente intolerantes com as diferenças (STEARNS, 2013).  

 

As atividades missionárias cristãs em particular se alinharam com as 

atividades missionárias conduzidas anteriormente por outras religiões, com 

alguns tipos semelhantes de implicações nos relacionamentos homem-mulher. 

As contradições do cristianismo também afetaram as interações com povos 

não-cristãos, e isso incluía algumas das mesmas tensões entre crenças na 

igualdade espiritual e ênfase na autoridade masculina [...]. Como em outras 

religiões, as tensões próprias do cristianismo acabavam na prática acentuando 

o patriarcado. (STEARNS, 2013, p. 104).  
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A incursão e o contato com a cultura europeia e cristã deram novos subsídios à 

perpetuação de práticas machistas. De acordo com Perrot (2013, p. 84), “o catolicismo é, em 

princípio, clerical e macho, à imagem da sociedade de seu tempo”. Excluía as mulheres do 

sacerdócio e privava do conhecimento das escrituras. Além disso, as ideias cristãs sobre práticas 

sexuais apropriadas e o domínio do homem no casamento eram bem enfatizadas. (STEARNS, 

2013).  

Os colonizadores europeus apresentaram diversas definições de modelos ideais de 

masculino e feminino, os homens deveriam ser “trabalhadores e figuras públicas”, as mulheres 

tinham responsabilidades “prioritariamente domésticas”. O tema se repete, obviamente, agora 

com adornos de uma nova religião (STEARNS, 2013, p. 105). A resistência à cultura imposta 

pelos europeus se tornava ainda mais frágil, posto que a superioridade dos europeus se tornasse 

mais difícil de questionar, por se impor sobretudo pela força das armas.  

Durante o século XX, as atividades missionárias e a presença dos colonos continuaram 

no território africano. Antes desse período, grande parte da história dos contatos entre culturas 

que afetavam também as relações de gênero dizia respeito ao papel dos sistemas impostos por 

ordem religiosa ou por vertentes filosóficas. Grande parte dos modelos propagados por esses 

sistemas eram reflexo da estrutura patriarcal, com diferentes ênfases. Perpetuam-se até o século 

XX, quando surgem três novos modelos, o mais explícito e representativo foi o feminismo. 

Apesar das variações dentro do movimento feminista, todas buscavam em comum mudanças 

nas estruturas do sistema patriarcal que culminavam na desigualdade extrema entre os sexos. 

(STEARNS, 2013).  

Merece destaque também o nacionalismo, que durante o século XX representou, 

segundo Stearns (2013, p. 225) “uma faca de dois gumes no que diz respeito às mulheres”. Elas 

estiveram presentes nos movimentos nacionalistas, acreditando que a independência da nação 

levasse também a mudanças no que diz respeito às relações de gênero. Foram às marchas, aos 

protestos e buscaram sensibilizar os que estavam no poder a libertar presos políticos 

nacionalistas. Nas mulheres urbanas e com acesso à instrução, desenvolveu-se uma nova 

consciência política. Por um lado, muitos líderes nacionalistas assumiram em seus discursos 

pautas que se opunham à poligamia e que pretendiam estender a elas o direito ao voto, por 

exemplo.  

 

No entanto, a maioria dos líderes nacionalistas eram homens. Como estabilizar 

uma nação recém-independente era tarefa hercúlea, as questões ligadas à 

mulher poderiam ser postergadas. [...] além do mais, como todos os 

nacionalismos, o nacionalismo africano incluía um forte elemento de 

tradicionalismo, e costumes de gênero, no entender dos líderes, deviam ser 
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preservados como símbolo da identidade nacional e masculina. (STEARNS, 

2013, p. 225).  
 

 

A cargo de exemplificação, na Costa do Marfim, nos anos de 1960, “uma combinação 

de forças surgiu depois da independência” (STEARNS, 2013, p. 225). O governo proclamou 

uma constituição que garantia direitos iguais a todos os cidadãos, homens e mulheres. Porém, 

no ano de 1964 decretou um estatuto da família que podia ser considerado muito mais patriarcal 

do que antes. O homem era declarado como o “indiscutível cabeça da casa”, por outro lado, “os 

direitos de propriedade das viúvas ficavam restritos à metade da herança total”. Os homens 

conseguiram muito poder sobre a administração da propriedade da família, inclusive “o trabalho 

e o ganho da esposa” (STEARNS, 2013, p. 225). 

Em síntese, nos anos de 1970 as relações de gênero na África eram demasiado 

complexas e apresentavam grandes paradoxos. Não conservaram alguns aspectos da tradição, 

mas não evoluíram de forma sólida e constante. Foi nesse período que as organizações 

internacionais voltaram sua atenção para o continente africano. Tratados elaborados em 

conferências pelo mundo reforçavam a ideia de coibir a discriminação contra as mulheres em 

todas as esferas da sociedade, “a maioria das nações (incluindo a África) ratificaram esses 

tratados” (STEARNS, 2013, p. 227). Os países africanos inevitavelmente foram afetados pelo 

surgimento de novos padrões discutidos internacionalmente. Em 1981, a Organização da 

Unidade Africana adotou a “Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos”, que 

recomendava entre outras coisas “padrões internacionais de aplicação geral destinados a 

proteção dos direitos das mulheres”, estabelecida por uma conferência em 1979 (STEARNS, 

2012, p. 229). 

 Na carta lê-se: “Cabe ao Estado assegurar a eliminação de qualquer discriminação contra 

as mulheres e também garantir a proteção dos direitos da mulher e da criança como estipulado 

nas declarações e convenções internacionais”. (STERNS, 2013, p 229). O documento chama a 

atenção para progresso no padrão dos direitos humanos no mundo e na crescente intolerância à 

sujeição das mulheres. A carta expõe ainda que no continente “a subordinação das mulheres 

aos homens se apoia em certas práticas tradicionais que não podem permanecer ignoradas pelos 

modelos de direitos humanos” (STERNS, 2013, p 229).  

Em conclusão, as declarações internacionais, as incursões dos movimentos feministas e 

a difusão da educação para as mulheres têm persuadido cada vez mais as mulheres africanas a 

exigir mudanças essenciais. Nos anos de 1970 e 1980, mulheres africanas se manifestaram pelo 

direito a escolaridade e a favor de políticas de controle de natalidade. Atualmente, são muitas 
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as vozes femininas que ecoam para além do continente, vozes que pedem por igualdade e uma 

sociedade mais justa para as mulheres.  

Atualmente, muitas africanas têm contribuído nas discussões em torno das questões de 

gênero, seja através da escrita, da arte ou da política. Na literatura, merecem destaque escritoras 

como Paulina Chiziane (Moçambique), já mencionada anteriormente, que em sua literatura tem 

tratado da temática feminina e também discutido o tema em eventos de que participa. Outra 

africana que tem merecido bastante atenção é a nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, que 

ficou bastante conhecida pela sua conferência no TEDxEuston em 2012, adaptada e publicada 

pela editora Companhia das Letras sob o título Sejamos todos feministas. Para a escritora, que 

tem publicadas no Brasil as obras Hibisco Roxo (2011), Meio sol amarelo (2008) e Americanah 

(2014), “a questão de gênero é importante em qualquer canto do mundo”. Acredita ser 

importante “que comecemos a planejar e sonhar um mundo diferente. Um mundo mais justo” 

(ADICHIE, 2015, p. 28).  

Já Chiziane, no testemunho Eu, mulher... por uma nova visão de mundo, escrito em 

1992 e publicado dois anos depois por iniciativa da Unesco, relata um pouco de sua experiência 

como primeira mulher a publicar um romance em Moçambique. Ela aponta a relação direta 

entre a cultura patriarcal e a própria visão da criação do mundo, da mitologia, que se encarrega 

de explicar a origem da existência humana.  

  

Os problemas da mulher surgem desde o princípio da vida, de acordo com as 

diversas mitologias sobre a criação do mundo. Na mitologia Bantu, depois da 

criação do homem e da mulher, não houve maldição nem pecado original. Mas 

foi o homem que surgiu primeiro, ganhando, deste modo, uma posição 

hierarquicamente superior, que lhe permite ser governador dos destinos da 

mulher. Isto significa que a difícil situação da mulher foi criada por Deus e 

aceita pelos homens no princípio do mundo. (CHIZIANE, 2013, p. 05) 
 

 

A autora explica que as diferentes mitologias são, na verdade, ideologias impostas pelo 

poder disfarçadas de “criação divina” (CHIZIANE, 2013, p. 05). Com esses recursos, a 

ideologia patriarcal tem se travestido de verdade, poder divino, para se perpetuar e se afirmar 

ao longo dos séculos. São necessárias muitas vozes de todos os continentes para que possamos 

questionar e modificar esse sistema a fim de promover mudanças significativas na vida das 

mulheres. Ainda há, como sabemos, um longo caminho a ser percorrido, mas a literatura tem 

dado sua contribuição para trazer essa temática para o campo reflexivo. Seguindo nossa 

pesquisa, no próximo capítulo veremos como a ideologia patriarcal opera na vida das mulheres 

de Kulumani, ao analisarmos as personagens femininas do romance miacoutiano. 
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4 AS LEOAS DE KULUMANI  

 

“O silêncio é o modo 

como o marido habita a casa”. 

(Mia Couto)  

 

No sistema patriarcal, a mulher tem ocupado o lugar do “outro”, aquele a quem se 

reconhece um status inferior. O conceito de alteridade está intimamente ligado ao de diferença, 

que para Macedo e Amaral (2005, p. 36), “aplicada aos seres humanos”, corresponde a uma 

“categoria que traduz a polaridade entre homens e mulheres”. A diferença pode ser vista numa 

ótica positiva e outra negativa. Na primeira, a diferença deve ser entendida a partir do 

reconhecimento de que as mulheres têm diferentes vozes e vivências, e devem ser valorizadas 

a seu modo. Por outro lado, a visão negativa afirma que é na diferença entre homens e mulheres 

que residem os mecanismos de opressão para elas, o que se traduz na discriminação de gênero 

(MACEDO; AMARAL, 2005). As personagens dos livros de Mia Couto carregam a marca da 

diferença: a mãe/esposa agredida, a filha violentada, a mulher abusada. 

Desde cedo, as meninas são ensinadas à submissão e disciplinadas para a vida 

doméstica. Chiziane (2013, p. 05), em sua realidade de mulher moçambicana, afirma: “nós, 

mulheres, somos oprimidas pela condição humana de nosso sexo, pelo meio social, pelas ideias 

fatalistas que regem as áreas mais conservadoras da sociedade”. Ser mulher é uma tarefa 

aprendida desde cedo pelas meninas, imitando suas mães, aprendendo a desejar ser mãe. A 

castração começa durante à infância, pelas brincadeiras. 

 

Na infância, a rapariga brinca à mamã ou a cozinheira, imitando as tarefas da 

mãe. São momentos muito felizes, os mais felizes da vida da mulher tsonga 

[etnia da qual Chiziane faz parte]. Mal vê a primeira menstruação, é entregue 

a marido por vezes velho, polígamo e desdentado. À mulher não são 

permitidos sonhos nem desejos. A única carreira que lhe é destinada é casar e 

ter filhos. (CHIZIANE, 2013, p. 08).  
 

 

Chiziane chama a atenção para a falta de uma linha divisória entre a infância e a vida 

adulta. As meninas são retiradas dos seus lares e expostas a uma nova vida para a qual elas não 

foram preparadas. Sendo posse da família, é “entregue” aos novos donos: o marido e sua 

família. São educadas para obedecer. As fábulas, as histórias contadas para as crianças são 

responsáveis pela transmissão dos valores vigentes. Ensinam o que deve e o que não deve fazer 

a “boa mulher”. 
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Nas histórias onde havia mulheres, elas eram de dois tipos: uma com boas 

qualidades, bondosa, submissa, obediente, não feiticeira. Outra era má, 

feiticeira, rebelde, desobediente, preguiçosa. A primeira era recompensada 

com um casamento feliz e cheio de filhos; a última era repudiada pelo marido, 

ou ficava estéril e solteirona (CHIZIANE, 2013, p. 09). 
 

 

Para Nye (1995, p. 143), “a personalidade feminina é formada na família, para melhor 

ou pior”. E devido a essa formação, ela, a mulher, “pode cair logo na dependência, na 

vulnerabilidade, na deferência para com os homens, na insegurança para a qual sua formação 

como fêmea a preparou” (NYE, 1995, p. 143). “Eu estava a ser educada para ser uma boa mãe 

e esposa” afirma Chiziane (2013, p. 10), explicando o motivo de ela ter sido impedida de 

realizar seu desejo de ser pintora. A família, a escola, a sociedade a impediram porque “pintura 

é arte e o artista é marginal”; “não é bom para uma mulher” (CHIZIANE, 2013, p. 10). A 

escritora explica que não o fizeram por mal. Ao castrar seu sonho, estavam apenas preocupados 

com o seu destino, um destino mesquinho que lhe reservava muita amargura, como o destino 

de tantas outras mulheres, africanas ou de qualquer lugar do mundo.  

 

 

4.1 SILÊNCIA: A SEM VOZ 

 

 Silência é a filha mais velha das quatro filhas dos Mpepe e a primeira das mulheres de 

quem tomamos conhecimento no romance. Sua presença no enredo é tão breve quanto sua 

existência, pois sua vida minguara pelas garras de um leão. Segundo o relato de Mariamar: “a 

minha irmã, Silência, foi a última vítima dos leões que, desde há algumas semanas, atormentam 

a nossa povoação” (COUTO, 2012 p. 14). Silência, como o nome sugere, representa a sujeição 

ao poder masculino, e sua ausência de voz ao longo da narrativa é o seu traço mais evidente. 

Um silêncio pesado e grosso que incomoda ao atento leitor, pois que sua vida de tão sufocada 

não lhe permitia gritar. 

De sua morte repentina, restavam dúvidas e questionamentos: “como acontecera aquela 

tragédia? A filha teria saído de casa a meio da noite? E se assim acontecera, ela teria a intenção 

de pôr cobro à própria vida? ” (COUTO, 2012, p. 18), refletia o pai insone na noite seguinte à 

morte da filha. Ao pai assombrava a imagem do “ensanguentado saco contendo os restos da 

filha” COUTO, 2012, p. 16). Hanifa, decidindo ir ao mato pegar os restos da filha, é impedida 

pelo marido. Um corpo desfeito, dilacerado, incompleto é uma forte imagem que remete a uma 

violência brutal. A destruição do corpo também remete, num plano simbólico, à destruição da 

mulher, pois dentro do dualismo mente/corpo, macho/fêmea, a desvalorização do corpo 
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(matéria pecaminosa) em oposição à alma (sagrada, dada por Deus) sempre foi um grande 

aliado da opressão feminina (XAVIER, 2007). Grosz (2000, p. 67 apud XAVIER, 2007 p. 18) 

explica que o pensamento misógino justifica a posição secundária da mulher ao contê-las dentro 

de seus corpos representados ou construídos “como frágeis, imperfeitos, desregrados, não 

confiáveis, sujeitos a várias intrusões que estão fora do controle consciente”. 

Logo, concluímos que a destruição do corpo de Silência é sobretudo a imagem de uma 

borboleta esmagada no seu casulo, sem chance de se libertar e de se desenvolver. A crítica 

feminista, como aponta Xavier (2007, p 20), tem trabalhado para retirar o corpo desse lugar e 

trazê-lo “para o centro da ação política e da produção teórica”. Feministas como Nancy 

Chodorow e Julia Kristeva procuram ver o corpo feminino de forma positiva: “elas buscam a 

transformação de atitudes, crenças e valores, uma vez que o corpo é uma construção social, uma 

representação ideológica” (XAVIER, 2007, p. 21). 

À mãe, preocupava também saber quais as partes da filha enterradas. “O coração? [...]. 

Enterramos o coração?” (COUTO, 2012, p. 17). Sentia-se torturada por não saber se enterrara 

o coração da filha, se fora comido pela fera, ou se ainda repousava no meio da savana junto a 

restos do corpo. O coração é o “órgão central do indivíduo, corresponde de maneira muito geral, 

à noção de centro. [...]. A sede dos sentimentos, centro da vida, da vontade e da inteligência” 

(CHEVALEIR, GHEERBRANT, 2015, p. 280, 281). De Silência, fora arrancado o seu coração 

e tudo que ele simboliza, mas de que servia um coração que não podia amar e escolher? Depois 

de tudo que ela vivera, ainda lhe restara um coração? 

No intuito de entender essas perguntas, é preciso saber que a vida da personagem é 

marcada pela violência e por um apagamento tão profundo que quase não a deixa existir. 

Silência é introduzida na narrativa por outra voz, pela fala da irmã, enquanto sua voz permanece 

em silêncio. Mesmo nas memórias da irmã, ela permanece quase invisível.  “Obedeça a tudo, 

menos ao amor, assim me dizia Silência, a minha pobre irmã” (COUTO, 2012, p. 49). Assim 

aconselhava aquela a quem nunca foi permitido amar. Que sabia ela sobre amor, se viveu 

enclausurada no lar e maltratada por quem a devia proteger? “- Não queira crescer, mana, não 

queira ser mulher, advertiu Silência” (COUTO, 2012, p. 125). De que estaria tentando proteger 

sua irmã? 

“Durante anos, meu pai, Genito Mpepe, abusou das filhas. Primeiro aconteceu com 

Silência. Minha irmã sofreu calada, sem partilhar esse terrível segredo” (COUTO 2012, p. 87). 

Ser mulher, para Silência, era o que a tornava suscetível aos abusos do pai. Soa absurdo pensar 

que o fato de ser mulher determine um perigo real na sociedade de sofrer determinada violência, 

mas basta analisar um pouco mais amiúde para perceber que tal afirmação é tão verdadeira 
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quanto cruel. A Organização das Nações Unidas (ONU) publicou uma pesquisa cujas 

estimativas apontam que sete em cada dez mulheres no mundo sofrerão algum tipo de violência. 

Elas poderão ser espancadas, estupradas, mutiladas, abusadas ao longo de suas vidas.35 

Mesmo considerando a diversidade das culturas, cada qual com suas peculiaridades, 

Badinter (1986, p 24) confirma a “universalidade da proibição do incesto”. Couto afirma que 

em Moçambique o incesto “também é interdito. Mas em certas circunstâncias, muito raras, um 

feiticeiro pode recomendar que um pai faça amor com a filha36”. A afirmação de Couto nos 

causa certo incômodo pelo modo como ele a constrói. “Fazer amor” sugere um envolvimento 

amoroso entre duas pessoas, e é difícil imaginar ser esse o caso de um homem adulto que, 

recomendado por um outro, tenha relações sexuais com sua filha. A isto deve-se chamar 

estupro, violação, violência sexual. Isso nos leva a tomar o ato de Genito como inaceitável. 

A violação incestuosa era de conhecimento da mãe que, nas palavras de Mariamar: 

“sempre fez de conta que nada sabia. Que era invenção dos vizinhos, delírios de quem queria 

esconder as próprias mazelas” (COUTO 2012, p. 87). O silêncio das mulheres em geral tem 

sido grande aliado da cultura machista opressora, mas é preciso entender as causas desse 

silêncio. Nye (1995, p 142) explica que “quando relações masculino/feminino são analisadas 

apenas como relações de força entre consequências, a realidade psicológica concreta na qual as 

mulheres vivem é ignorada”. 

É preciso lembrar que as mulheres são educadas para a dependência, são ensinadas a 

servir e a se sentir culpadas pelos maus tratos que vierem a sofrer. Ademais, “as mulheres não 

lutam contra um anônimo outro masculino, mas contra pais, irmãos, mães, maridos” (NYE, 

1995, p. 142), logo, os laços parentais e afetivos se convertem em algemas, impedem-nas de 

agir em defesa própria. Ir contra o homem é ir contra a sociedade da qual ele é representante, 

seria uma afronta.  

A necessidade de aceitação pelo outro, por vezes, leva o oprimido a reproduzir o 

discurso do opressor. Hanifa é um desses casos, uma vez que, não só silenciava a filha, como 

também se tornava reprodutora da violência praticada em seu lar. O discurso patriarcal se 

manifesta, além disso, sob forma de poder simbólico; como explica Bourdieu (1989, p. 07-08), 

“o poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a 

cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem”. 

                                                           
35 Disponível em: https://nacoesunidas.org/no-dia-internacional-da-mulher-onu-pede-fim-de-todos-os-tipos-de-

violencia-de-genero/ Acesso em: 12/06/2016 
36 ENTREVISTA: Uma conversa com Mia Couto 04/09/2013 Por Anabela Mota Ribeiro 

http://desacato.info/uma-conversa-com-mia-couto/ 
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A presença de Silência manifesta-se num plano fantástico, pós-morte, em aparições à 

sua irmã. Em uma das suas visitações, Silência surge no quintal do lar dos Mpepe, enquanto 

Mariamar depenava uma galinha: “De súbito, vejo Silência, em contraluz, recolhendo em suas 

mãos as flutuantes plumas. - Veja, mana: este é meu coração. Os leões não o levaram. Você 

sabe a quem entregar” (COUTO 2012, p. 82). Esse coração alado, a quem teria pertencido, 

durante tão curta vida? A promessa do amor, que nunca veio, foi retirada dos sonhos da irmã. 

Assim como Mariamar, Silência também se apaixonou pelo caçador. “Ela era minha irmã, 

minha amiga. Mais do que isso, ela era a minha outra pessoa” (COUTO, 2012, p. 241). 

Mariamar acusa-a de inveja, de ciúmes, “porque ela não tinha alma para, em si, inventar uma 

outra vida” (COUTO, 2012, p. 241). Mais uma vez, evidencia-se outra face da ideologia 

patriarcal: a ideia de que as mulheres são inimigas, que devem viver em constante disputa. Em 

contraponto a essa ideia, as feministas contemporâneas adotaram o conceito de sororidade.  

 

A sororidade é uma dimensão ética, política e prática do feminismo 

contemporâneo. É uma experiência subjetiva das mulheres que conduz a uma 

busca de relações positivas e a uma aliança existencial e política corpo a corpo, 

subjetividade a subjetividade com outras mulheres, para contribuir com a 

eliminação social de todas as formas de opressão e com apoio mútuo para 

alcançar o poder genérico de todo empoderamento vital de cada mulher. 

(LAGARDE DE LOS RÍOS, 2012, p. 543 apud BECKER, 2011, p. 4. 

Tradução nossa). 
 

 

O termo sororidade tem sido bastante usado entre as feministas contemporâneas, embora 

não exista oficialmente na língua portuguesa. A palavra que mais se aproxima de seu sentido é 

“fraternidade”, porém é descrita como “solidariedade entre irmãos ou então como harmonia 

entre os homens”. As duas palavras têm origem no latim: “frater” vem de irmão, ao passo que 

“soror” corresponde a irmã. Permaneceu em uso a palavra masculina, reflexo da crença de que 

apenas as relações entre homens se concretizam de modo harmonioso. Parte daí a necessidade 

de resgatar a palavra sororidade e trazer seu significado para o campo da vivência das mulheres 

(BECKER, 2011). 

Apesar da efêmera disputa pelo parceiro, após a morte de Silência, as irmãs voltam a se 

reunir, agora em diferentes corpos. Em corpo de leoa, Silência ressurgirá e reencontrará sua 

igual. O leão é o animal que simboliza o poder, a sabedoria e a justiça (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2015). É revestida dessa felina imagem, a leoa, que as irmãs se unirão 

novamente, durante a travessia do rio: “E, de súbito, ela ali está: a leoa! [...] Como se há muito 

me esperasse, ergue a cabeça e crava-me fundo o seu inquisitivo olhar”. Mariamar reconhece 

no olhar de leoa sua apartada irmã. “Não há tensão no eu porte. [...] Mais do que isso: a leoa 



79 
 

 

saúda-me com respeito de irmã” (COUTO, 2012, p. 55). O curso das águas do rio é o seguir da 

própria vida e assim reconhece Mariamar: “O rio não me levou ao destino. Mas a viagem 

conduziu-me a quem de mim estava apartada: a leoa, minha esperada irmã” (COUTO, 2012, p. 

59). Esse regresso, através do rio, remete ao regresso a “soror”, sentimento de irmandade para 

além dos laços sanguíneos.  

Mesmo com o silêncio pesando no nome, remetendo a submissão, seu fim, em verdade, 

foi seu grito de libertação. Silência não fora morta pelos leões acidentalmente, portanto. 

“Naquela fatídica madrugada, Silência estava escapando de Kulumani, fugindo do regime 

despótico de Genito Mpepe” (COUTO, 2012, p. 177). A morte é um fim absoluto? Que tipo de 

violência leva uma jovem a preferir a morte a continuar vivendo em tal regime? Para Chevalier 

e Gheerbrant (2015, p. 621) a morte “designa o fim absoluto de qualquer coisa de positivo”, 

dos seres humanos, animais, plantas, ou de figuras abstratas como uma amizade, ou a paz. Por 

outro lado, “é também introdutora aos mundos desconhecidos” assim, ela é “revelação e 

introdução”. Por isso, podemos pensar a morte de Silência como passagem para um plano de 

liberdade metafórica fora da sujeição em que vivia. 

 

 

4.2 HANIFA ASSULUA: MÃE, ESPOSA, MULHER  

 

Hanifa Assulua é uma personagem complexa, que intriga e conquista. Ela é a junção da 

representação de três papéis complementares: a mulher, como indivíduo social e subjetivo; a 

esposa, papel desempenhado na relação homem/mulher; a mãe, representação da relação com 

as filhas. Hanifa é distinta em Kulumani por ser “assimilada e filha de assimilados” (COUTO, 

2012, p. 15), modo como eram chamados os africanos convertidos ao catolicismo. Das quatro 

filhas que tivera, perdera três: Silência e as gêmeas Uminha e Igualita. “Ninguém pede mais 

atenção do que um filho morto” (COUTO, 2012, 15), dirá sua única filha sobrevivente. As 

marcas no coração de Hanifa refletem-se no aprofundamento de seu silêncio: “Sempre foi 

contida, guardada na sombra. Depois de morrerem as gêmeas, ela deixou de pronunciar palavra” 

(COUTO, 2012, p. 20). 

O luto e o silêncio depois da morte das filhas evidenciam o amor materno de Hanifa. O 

amor materno é exaltado como um valor natural e social, simultaneamente, uma vez que 

favorece o bem da espécie e da sociedade. São muitos os que creem que o “amor da mãe pelo 

filho é tão forte e quase geral que provavelmente deve alguma coisinha à natureza” 

(BADINTER, 1985, p. 20). O argumento biológico tem sido usado a longo prazo para aprisionar 
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as mulheres em seus corpos. O que Badinter questiona com certa ironia a princípio até que 

ponto o amor materno seria “um instinto natural” ou construção social de um valor determinado 

para as mulheres, com certos interesses.  

A maternidade conforme Perrot (2013. p. 68) “é uma fonte de identidade, o fundamento 

da diferença reconhecida, mesmo quando não é vivida”. Essa ideia quer fazer entender que ser 

mãe configura, mais que o destino da mulher, o sonho de sua realização. O amor materno então 

é colocado como um sentimento natural manifestado em toda mulher que concebeu um filho. 

Com o advento do cristianismo, passa-se a cultuar a imagem de Maria, o modelo ideal de mãe, 

de doação e devoção. “Aos nossos olhos, toda mulher, ao se tornar mãe, encontra em si mesma 

todas as respostas à sua nova condição” (BADINTER, 1985, p. 19). O amor materno parece 

algo pertencente à natureza feminina, logo, inquestionável.  

 

O amor materno é apenas um sentimento humano. E como todo sentimento, é 

incerto, frágil e imperfeito. Contrariamente aos preconceitos, ele talvez não 

esteja profundamente inscrito na natureza feminina. Observando-se a 

evolução das atitudes maternas, constata-se que o interesse e a dedicação à 

criança se manifestam ou não se manifestam (BADINTER, 1985, p. 21) 
 

 

Badinter, em sua obra Um amor conquistado: o mito do amor materno (1985), contesta 

a natureza desse sentimento, mostrando que ao longo da história as mães nem sempre 

demonstram esse sentimento por seus filhos. Ela explica que o amor materno foi um sentimento 

construído e motivado ao longo da história. A inserção desse tema se faz pertinente para 

discutirmos o quanto a conduta de Hanifa corresponde a esse mito. Hanifa demonstra seu amor 

pelas filhas em seu luto, mostra-se inconformada pela perda de Silência, e também quando 

morreram as pequenas gêmeas. A relação entre Hanifa e Mariamar torna-se muito mais 

complexa graças aos conflitos e atritos que se desenvolvem entre as duas personagens. 

O amor de mãe pela filha é percebido pelo medo de perdê-la, de esta partir com o 

caçador: “- Vou para a estrada, vou emboscá-lo, vou matar esse caçador. [...] esse homem vai 

levar-me Mariamar, vai levar a minha última filha para a cidade” (COUTO, 2012, p. 24). O 

amor confunde-se nesse momento com sentimento de posse – o maior medo é ficar sem a filha, 

mesmo que isso implique na infelicidade dela. Em outro momento, o sentimento é revelado 

com mais força. Diante da misteriosa doença de Mariamar que a deixou sem movimentos, a 

mãe interveio em favor de sua cura por meio de um feitiço: “O meu pai então revelou: quando 

fiquei doente das pernas foi minha mãe quem me curou. [...] A mãe fez takatuka comigo. 

Transferiu a dor para aquela árvore que, depois, não suportou a carga e definhou” (COUTO, 

2012, p. 163). A doação, o sacrifício em nome do filho e do seu bem-estar, é o que se espera da 
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boa mãe: “A mulher aceita sacrificar-se para que seu filho viva, e viva melhor, junto dela” 

(BADINTER, 1985, p. 201).  

No entanto, outras vezes Hanifa mostra uma face oposta. Uma mãe cruel, violenta e 

vingativa. “A mãe-pelicano que abre as próprias entranhas para alimentar os filhotes é um mito. 

Mesmo que existam numerosos casos em que a mãe sacrificou a vida pelos filhos. Os casos 

particulares jamais constituirão uma lei universal da natureza”, reconhece Badinter (1985, p. 

75). Os conflitos entre Hanifa e Mariamar são notados desde o início da narrativa: “Pensei que 

havia maternal ternura nesse olhar. Não era assim. Outro sentimento lhe desenhou a palavra: - 

Não terás nunca que passar por tristezas de mãe” (COUTO, 2012, p. 15). O contexto desse 

diálogo é a chegada do cemitério onde acabaram de enterrar Silência. À tentativa de consolo 

por parte de Mariamar, a mãe responde com o intuito de feri-la, lembrando-lhe que ela jamais 

perderia filhos, pois jamais os teria. “Uma mulher infértil em Kulumani é menos do que uma 

coisa” (COUTO, 2012, p. 121). A infertilidade é para as mulheres um tabu: “temida, 

vergonhosa, a esterilidade é sempre atribuída à mulher, esse vaso que recebe um sêmen que se 

supõe sempre fecundo. A esterilidade torna legítimo o ato de repudiá-las [...] (PERROT, 2013, 

p. 47).  

Outras são as situações em que Mariamar tenta restaurar a relação harmoniosa com a 

mãe, por exemplo, nesta passagem: “Toquei o seu ombro num esboçado gesto de conforto. Ela 

desviou-se” (COUTO, 2012, p. 26). Por que motivo ela recusaria o gesto? Dentro da psicanálise 

a relação mãe e filho é analisada com vistas a explicar as diferenças na formação da 

personalidade masculina e feminina. Para Nye (1995, p 156), a mãe “é atraída a seu filho como 

membro do sexo oposto”, construindo um tipo de relação afetuosa em que “a menina será 

sempre excluída”. Simultaneamente, a menina não tem como voltar-se para o pai, pois este está 

ausente, o que a leva a sentir-se “alienada, distante, rejeitada”. 

Hanifa, nesse ponto, demonstra frieza e apatia para com a filha, faz uso do que está ao 

seu alcance para magoá-la: “Hoje minha mãe informou-me que serve como empregada na casa 

do administrador, onde se hospeda Arcanjo Baleiro. Todos os dias ela se cruza com o meu 

caçador. Talvez, faça de propósito, para me humilhar” (COUTO, 2012, p. 119). Os conflitos 

cotidianos e a recusa do afeto culminam para um desfecho extremo: o uso da violência.  

Quando toma conhecimento de que a filha era abusada pelo pai, Genito, a reação da mãe 

não é de empatia nem de revolta contra o marido. Ela culpa a filha de “seduzir seu marido” e 

de querer tomá-lo para si, como podemos ver no diálogo narrado por Mariamar:  

 

É verdade? 



82 
 

 

Não respondi, olhos presos no chão. O meu silêncio foi para a ela a 

confirmação. 

-Maldita! 

Sem qualquer reação, fitei-a saltando sobre mim, agredindo-me com socos e 

pontapés, insultando-me na língua materna. O que ela dizia, entre babas e 

cuspos, era que a culpa era minha. Toda a culpa apenas minha. Bem que 

Silência a tinha alertado: era eu que provocava seu homem. (COUTO, 2012, 

p. 188). 
 

 

A sociedade ensina às mulheres que cabe a elas o dever de se proteger dos homens, que 

elas devem se fazer respeitadas, se dar valor. Essas afirmações muito presentes no senso comum 

e repetidas ao longo dos séculos demonstram a eterna desvantagem feminina, porquanto “o 

valor dos homens” seja um bem inquestionável pelo qual nunca tiveram de lutar. A mulher que 

não corresponde ao ideal de feminino imposto pelo patriarcalismo está largada à própria sorte. 

Sobre a punibilidade jurídica dos crimes, as pesquisadoras Danielle Ardaillon e Guita Grin 

Debert (1987, p. 17) afirmam que no caso de estupro “não é a coação física, o atentado a um 

direito básico do cidadão, que está sendo julgada, e sim o ajustamento da mulher, das famílias 

a uma moral sexual e uma concepção de bons costumes baseados em padrões estereotipados de 

comportamento”. Antes do julgamento legal, há um julgamento pela sociedade que na maioria 

das vezes vai condenar a vítima. 

Hanifa, mesmo sendo mulher, reproduz o discurso machista que culpa a vítima. Sua 

violência é uma forma de reflexo do mesmo sistema que a oprime. Desse modo, ela silenciava 

em face das atrocidades cometidas por Genito Mpepe, mesmo sendo ela própria também vítima 

de violência. Às mulheres de Kulumani foi negado o direito à própria humanidade, como reflete 

a personagem: “há muito que eu não vivo. Agora, já deixei de ser pessoa” (COUTO, 2012, p. 

20). A violência era parte do cotidiano dela e de outras mulheres:  

 

Para as mulheres de Kulumani, mais vale um bêbado do que um marido. No 

seu caso, porém, a escolha é entre o cuspo da serpente e o hálito do demônio. 

A violência de Genito, quando sóbrio, acaba por doer mais do que a sua 

crueldade nos momentos de embriaguez. (COUTO, 2012, p. 176). 
 

 

As mulheres são expostas a diversos tipos de violência e é no âmbito familiar, 

doméstico, que ela mais é praticada. 

 

É na família, a coberto da intimidade do lar, que as mulheres sofrem grande 

parte da violência de que é alvo. As mulheres são maltratadas não só quando 

são agredidas e espancadas, mas também quando são objeto de insultos e 

vexames, abandono e isolamento, ameaças, destruição dos seus bens 

domésticos e pessoais, quando são expulsas de sua casa, etc. Este tipo de maus 

tratos pode deixar marcas tão dolorosas e profundas como as que deixam os 
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espancamentos. O agressor é quase sempre o marido ou companheiro, mas 

pode também ser o pai, irmão, padrasto, filho ou outros familiares. 

(LAGERSTROM, 2009, p. 39).  
 

 

A permissividade quanto à violência advém do fato de a mulher ser reduzida ao seu 

corpo e, portanto, é passível de “corretivos”, tal qual “uma criança indócil”, pelo marido, chefe 

da casa e detentor da ordem doméstica (PERROT, 2013, p. 47). Um corpo violentado torna-se 

um corpo violento. Hanifa se encaixa na tipologia de Xavier (2007) de corpo violento, porque, 

ao responder de forma violenta aos maus tratos sofridos, rompe com o modelo feminino de 

docilidade e passividade. 

Essa personagem demonstra-se perversa ao vingar-se da filha através de um feitiço que 

a deixa novamente imobilizada. “Minha mãe vingava-se: antes ela transferia a minha doença 

para a árvore do nosso pátio. Agora ela fazia takatuka ao inverso: deslocava a vida de mim para 

a árvore morta” (COUTO, 2012, p. 188). Desta feita, rompe completamente com o mito do 

amor materno e desenvolve uma relação com a filha, não baseada no amor, mas na rivalidade. 

Agora ela não a via como filha, a quem deveria proteger, mas como uma rival a ser combatida 

e atacada. Para a boa mãe: “sacrifício e reclusão são as suas condições. Fora desse modelo não 

há salvação para as mulheres” (BADINTER, 1985, p. 244).  

Não haverá salvação para a mãe que atenta contra a saúde e integridade de um filho, que 

tenta acabar com sua vida: “o que Hanifa Assulua pretendia era mais do que me eliminar 

fisicamente. Morrer era pouco. Havia que apagar meu nascimento” (COUTO, 2012, p. 189). A 

violência, numa sociedade por ela marcada e desenhada tende a se banalizar, ainda mais em 

sociedades que passaram por processos de guerra: “onde a guerra existiu durante tanto tempo e 

tornou as pessoas muito violentas, infelizmente depois se encara esse mau tratamento sobre a 

mulher e também sobre a criança como um fenômeno sem importância” (LAGERSTROM, 

2009, p. 43).  

Hanifa, ao mostrar-se violenta, não só rompe com o destino de mulher, mas com o 

conceito idealizado da maternidade. A fada do lar criada pela ideologia, ideal de “abnegação, 

dedicação, auto sacrifício, passividade e silêncio” (MACEDO; AMARAL, 2005, p. 63), tão 

disseminada e cultuada na literatura, é assassinada. Como mostramos, apesar de por vezes 

reproduzir a opressão e a violência da qual é vítima, também é consciente de sua condição de 

mulher, de seu aprisionamento ao lar, denunciando isso por diversas vezes ao longo do 

romance. 

 

Sem desviar os olhos da peneira, Hanifa Assulua reclamou em surdina. Eu 

falava de paz. Qual paz? 
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 - Talvez para eles, os homens – disse. – Porque nós, mulheres, todas as 

manhãs continuamos a despertar para uma antiga e infindável guerra. 

Hanifa Assulua não tinha dúvidas sobre a condição das mulheres de 

Kulumani. Acordávamos de madrugada como sonolentos soldados e 

atravessávamos o dia como se a Vida fosse nossa inimiga. Regressávamos de 

noite sem que nada nem ninguém nos confortasse das batalhas que 

enfrentávamos. (COUTO, 2012, p. 135).  
 

 

A guerra contínua das mulheres é contra o patriarcado que “com todos os seus mitos 

sobrevivera intacto de uma geração a outra” (NYE, 1995, p. 143), ora dando mais liberdade, 

ora mais interdição ao sujeito feminino, mas sempre reafirmando a supremacia masculina e 

concedendo aos homens privilégios considerados naturais e inquestionáveis. 

O espaço das mulheres é sempre o da esfera privada. Excluídas do domínio público, o 

lar tornou-se seu reino e sua prisão. “Nós, mulheres, permanecemos na penumbra. Lavamos, 

varremos, cozinhamos, mas nenhuma de nós sentará à mesa” (COUTO, 2012, p. 82). Elas 

sempre trabalharam, entretanto o seu trabalho, por ser da ordem do lar, não é remunerado nem 

valorizado, uma atividade invisível mesmo que sem ela “as sociedades jamais poderiam ter 

vivido, ter-se reproduzido e desenvolvido” (PERROT, 2013, p 109). O silêncio das mulheres 

acompanha sua rotina: “Desde manhã cedo, uma mulher chamada Hanifa Assulua está 

varrendo, lavando, limpando, aquecendo água, sem nunca pronunciar palavra. A sua presença 

tem a discrição de uma sombra” (COUTO, 2012, p. 102).  

Nas sociedades rurais esse trabalho é ainda mais árduo e mais invisível. Dirá Perrot 

(2012, p. 110) que “as camponesas são as mais silenciosas das mulheres. Imersas na hierarquia 

de sociedades patriarcais, são poucas as que emergem do grupo, pois se fundem com a família, 

com os trabalhos e com os dias de uma vida rural que parece escapar à história”. A vida dessas 

mulheres é ditada pela da família, pelo ritmo dos campos, das lavouras onde há uma rígida 

distribuição de papéis e tarefas. “Esse mundo rural, cujo pilar é o casal, é muito hierarquizado: 

entre os sexos (ele é o senhor); entre as mulheres” (PERROT, 2013, p. 111). 

O trabalho doméstico é solitário. “Todas as madrugadas a nossa mãe se antecipava ao 

sol: colhia lenha, buscava água, acendia fogo, preparava o comer, laborava na machamba, 

avivava o barro, tudo isso ela fazia sozinha” (COUTO, 2012, p. 22). Sobre esse fato, Lagerstrom 

(2009, p. 59), ao colher relatos de camponesas angolanas, observa sobre a rotina de uma delas: 

“o dia desta jovem mulher começa pelas cinco horas quando se levanta e vai ao quintal onde 

prepara o mata-bicho para o filho e o marido. Café com arroz ou pão. Às seis horas vai para o 

campo”. Lavrar a terra, cuidar da plantação, colher seus frutos é uma tarefa da qual os homens 

não participam, e mais: 
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Os homens da aldeia levantam-se quando o pequeno almoço já está pronto. 

Alguns vão depois à pesca. Almoçam a comida que as mulheres preparam. 

Trabalham quando há trabalho para eles. Voltam para casa, comem, 

descansam. Depois se encontram e convivem com outros homens. Voltam 

para casa, deitam-se. (LAGERSTROM, 2009, p. 60). 
 

 

 Ao que parece, a fragilidade feminina só é um argumento válido quando utilizado para 

justificar a suposta superioridade masculina, embora o mesmo argumento não sirva para 

impedir que as mulheres sejam postas a trabalhos duros e perigosos. Lembrando que, em se 

tratando de África, as mulheres rurais, além de se exporem ao perigo de serem atacadas por 

animais selvagens (como leões da savana, entre outros), enfrentam o risco de pisar em minas 

deixadas para trás durante a guerra, espalhadas pelo solo. Lagerstrom relata, também em seu 

estudo, inúmeros casos de mulheres e crianças mutiladas e amputadas devido a incidentes com 

minas terrestres. 

Uma tarefa fundamental para o desenvolvimento e crescimento das sociedades, que se 

converte numa amarra para as mulheres, equivale a “um peso nos seus ombros, pois é 

responsabilidade delas. [...]. O caráter doméstico marca todo o trabalho feminino: a mulher é 

sempre dona de casa”. (PERROT, 2013, p. 114, 115). Mesmo com todo o empenho dos 

movimentos feministas, o trabalho doméstico, embora reconheçamos grandes mudanças e 

avanços no que concerne à ampliação das áreas de atuação das mulheres ao longo do tempo, 

ainda continua sendo enfaticamente associado ao universo feminino. Perrot (2013, p. 115) 

afirma que o trabalho doméstico tem resistido às revoluções igualitárias.  

É um peso que recai, apenas, nos ombros das mulheres. Mariamar, a filha, demonstra 

empatia para com a mãe e tenta com ela dividir o fardo do labor: “na manhã seguinte, adiantei-

me nos trabalhos caseiros. Queria poupar minha mãe que, desde cedo, se prostrara à entrada do 

pátio” (COUTO, 2012, p. 43). Em outra ocasião, ao se deparar com o caçador e ver nele uma 

espécie de “cavalheiro”, passa-lhe também pela cabeça pedir socorro, não só em seu nome, mas 

em nome de todas as mulheres de Kulumani. “Me ocorreu, por exemplo, pedir ao caçador que, 

se ele tinha uma motorizada, que ajudasse minha mãe a carregar água. Que ajudasse as mulheres 

de Kulumani a buscar lenha, a coletar barro, a transportar as colheitas das machambas 

(COUTO, 2012, p. 52).  

Nye (1995, p. 143) afirma que “não é que a mulher seja um sujeito como qualquer outro; 

ela é um escravo. Sua servidão não é um papel assumível, mas está inscrita em sua própria 

identidade feminina”. A ideologia da domesticidade, em ascensão durante o século XIX, 

defendia que à mulher é reservado o espaço privado, justificando o acesso ao público somente 
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pelo homem: a mulher não deveria trabalhar fora de casa. (MACEDO; AMARAL, 2005). 

Mesmo quando assumem trabalhos fora, as mulheres acabam sendo maioria em cargos menos 

valorizados, como o de limpeza e preparo de alimentos: o pano, a pá, a vassoura e o esfregão 

continuam a ser os seus instrumentos mais constantes (PERROT, 2013, p. 146).  

O patriarca tem um importante papel nessa limitação das mulheres ao universo privado, 

dado que, segundo Nye (1995, p. 156), “essa repetição da inferioridade feminina sempre ocorre 

à sombra do chefe masculino da família”. Assim se desenha a trajetória das mulheres de 

Kulumani narrada por Hanifa, um caminho feito de silêncio e invisibilidade. Durante a visita 

do caçador, Mariamar se esgueira entre os arbustos, mas é percebida por Arcanjo, que deseja 

saber quem seria ela. A isto, responde Hanifa, de forma direta: “Não é ninguém. - Mas eu vi, 

eu vi uma mulher a esconder-se. - É o que lhe dizia: uma mulher, aqui, não é ninguém” 

(COUTO, 2012, p. 178). 

Hanifa é mãe e esposa. Figura oscilante entre a submissão e a violência, entre a negação 

e o desejo. “Vamos fazer amor! - Agora? - Sim. Agora! (COUTO, 2012, p. 20). Ao longo da 

história e na literatura, a sexualidade feminina tem sido representada entre dois extremos: 

avidez e frigidez. No primeiro temos a ideia da mulher insaciável que aterroriza os homens. O 

segundo caso traz a ideia de que as mulheres não desejam o ato sexual, que não são capazes de 

sentir desejo (PERROT, 2013). Não se pode classificar Hanifa como ávida, mas ao desejar o 

ato sexual ela rompe com a ideia de frigidez.  

Diante da proposta de Hanifa, outra transgressão – pois espera-se da mulher que seja 

passiva no sexo – Genito a recusa, tendo em vista que para a tradição, fazer amor em dias de 

luto sujaria a aldeia. Diante disso, ela afronta a tradição e a aldeia ao afirmar: “- É isso que eu 

quero: sujar a aldeia, sujar o mundo” (COUTO, p. 20). Recusa a passividade e vai além, pois 

mesmo com a negação do marido ela não se nega ao desejo e se masturba no escuro do quarto. 

“No côncavo do quarto minha mãe se entregou a ousadas carícias como se o homem realmente 

lhe comparecesse. Dessa feita, ela comandava, galopando na própria garupa, dançando sobre o 

fogo” (COUTO, 2012, p. 21).  

Tocar o próprio corpo é apropriar-se dele e desconstruir sua objetificação pela cultura 

machista e pelo homem. “Ao fazer amor naquele dia – e mais ainda por fazer amor consigo 

mesma – Hanifa Assulua ofendera todos os nossos antepassados” (COUTO, 2012, p. 22). A 

afronta torna-se maior por esse segundo aspecto. Ao longo do tempo o sexo feminino foi 

representado como “uma carência, um defeito, uma fraqueza da natureza” (PERROT, 2013, p. 

63). Essa ideia de falha deve-se ao fato de que os que assim o representavam tomavam o falo 
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por referência e, carregado de ausência, esse corpo foi “marcado para a possessão e para 

passividade” (PERROT, 2013, p. 63). 

Romper com esses preconceitos e estereótipos são alguns dos objetivos dos movimentos 

feministas que chamam as mulheres a um exercício de autoconhecimento, mostrando através 

de seus estudos que a sexualidade feminina é positivamente múltipla, ilimitada e progressiva 

(BONNICI, 2007). Que as mulheres cresçam conhecendo e amando seus corpos e tornem-se 

mais realizadas e independentes. Como legado para a filha, Hanifa deixa-lhe o ensinamento: “- 

Dou-lhe um conselho, minha filha: quando fizer amor, faça dentro do rio, dentro da água como 

os peixes”. (COUTO, 2012, p. 44). Dessa forma, a mulher passa de objeto a sujeito agente do 

próprio desejo. 

Hanifa também tecia sonhos, desejava viver outra vida se lhe fosse permitido, como 

reconhece Mariamar: “se fosse dona da própria vontade, a nossa mãe teria fugido para longe, 

numa correria sem fim. Mas Kulumani era um lugar fechado, cercado pela geografia e atrofiado 

pelo medo” (COUTO, 2012, p. 21).  

 

 

4.3 NAFTALINDA MAKUALA 

 

Naftalinda é inserida no romance pelo papel social que ocupa. Ela é a esposa do 

administrador, descrita como uma mulher imensa, corpulenta e gorda. “Ela é tão pesada que a 

viatura se inclina perigosamente sobre o lado em que se instalou” (COUTO, 2012, p. 68). A 

observação e a descrição dessa mulher por vezes incomodam: “vários braços se erguem para 

apoiar a operação de descarga da primeira-dama. Hesito, não sabendo onde apoiar as mãos. 

Receio que os meus braços se percam entre polpas e banhas” (COUTO, 2012, p. 70). A 

descrição que soa como desdém ao estado de obesidade da mulher é feita pelo caçador, ao narrar 

sua vigem e chegada a aldeia de Kulumani. Mas tratando-se das construções das personagens 

de Mia Couto nada é por acaso. Só mesmo uma mulher com tanto corpo, com tamanha 

grandeza, para afrontar de forma tão precisa a cultura machista. Naftalinda será nessa narrativa 

o grito e a voz da denúncia contra a violência sofrida pelas mulheres daquele lugar. 

Florindo, que estava hospedando em Kulumani o caçador, avisava que na manhã 

seguinte “virá uma senhora da aldeia para fazer as limpezas e preparar a refeição”. De súbito, 

Naftalinda irrompe na conversa e acusa: devia ser Tandi, a nossa empregada” e é interrompida 

pelo marido que tenta calar-lhe: “ela está incomodada”, porém ela continua e desafia o marido: 

“- Incomodada? Que palavra é essa, marido? Incomodada?” (COUTO, 2012, p. 97). O marido 
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tenta retirá-la do recinto, a fim de que ela pare de falar, para evitar constrangimentos, mas o que 

ela tem a dizer não pode ser silenciado. “- Só para que fique claro: incomodada quer dizer 

atacada, quase morta. E não foram os leões que o fizeram. A maior ameaça em Kulumani não 

são as feras do mato. Tenham cuidado meus amigos, tenham cuidado” (COUTO, 2012, p. 98). 

 A acusação e a advertência não se dirigem às feras, e sim aos homens, responsáveis pela 

perpetuação de diversas formas de violência e segregação contra as mulheres. Apartar a mulher 

do espaço público é tirar-lhe o direito de escolha e de participação na sociedade.  

 

As mulheres são 51 por cento da população do mundo. As mulheres são menos 

que 13 por cento dos deputados do mundo. As mulheres estão muito raramente 

nos lugares de decisão. No entanto, os parlamentos e as assembleias nacionais 

são responsáveis pela feitura de leis e de políticas cujos efeitos se repercutem 

diretamente nas mulheres. (LAGERSTROM, 2009, p. 115).  
 

 

Por essa razão as mulheres estão interditadas de entrar na shitala, representação do 

espaço público e das decisões. Elas “são menos vistas em espaços públicos”, afirma Perrot 

(2013, p. 16). “As mulheres são excluídas. Não ousam sequer passar perto daquele espaço 

coberto” (COUTO, 2012, p. 110). Uma realidade sabida por muitas. 

 

A separação das esferas cria a mitologização da mulher e de seu trabalho 

como parturiente e educadora dos filhos, legitima sua dependência 

econômica e limita suas atividades políticas. A mesma distinção é 

responsável por certas aberrações, como a falta de prestígio do trabalho 

feminino, seu baixo salário ou até a ausência de salário, sua invisibilidade 

(BONNICI, 2007, p. 78).  
 

 

Em outro romance moçambicano, Balada de amor ao vento, a protagonista Sarnau 

afirma: “se eles descobrirem que escutei vão castigar-me à larga, pois em coisas de homens as 

mulheres não podem se meter (CHIZIANE, 2003, p. 13). Mas não é isso que tem em mente 

Naftalinda, quando irrompe sem medo na shitala e afronta a ordem de interdição às mulheres. 

“Inesperadamente, uma voz feminina se faz escutar, herética e imprevista: - A caçada devia ser 

outra. Os inimigos de Kulumani estão aqui, estão nessa assembleia! ” (COUTO, 2012, p. 114). 

Naftalinda rompe com a tradição que proíbe o acesso das mulheres ao espaço público e a 

palavra. Ao fazer isso: “Ela está desafiando as mais antigas das interdições: as mulheres não 

entram na shitala. E muito menos estão autorizadas a emitir opinião sobre assuntos dessa 

gravidade” (COUTO, 2012, p. 114).  

E segue em seu discurso de denúncia e acusação, sem temer jamais os que a querem 

calar, numa atitude de luta e resistência: “- E não me olhem assim que eu não tenho medo. Sou 
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como os leões que nos atacam: perdi o medo dos homens” (COUTO, 2012, p.114). É preciso 

ser leoa, ter garra, não se negar à luta e superar o medo e a opressão que silencia as mulheres 

em todas as esferas. “Uma mulher foi violada e quase morta, nesta aldeia. E não foram os leões 

que o fizeram. Já não há lugar proibido para mim” (COUTO, 2012, p. 114). 

Ao dizer “a palavra é minha, não preciso pedir a ninguém” (COUTO, 2012, p. 114), 

Naftalinda derruba a mudez na qual o seu gênero está envolto. Para a crítica feminista as 

mulheres formam um grupo emudecido, “ou são impossibilitadas de expressar sua situação ou 

quando o fazem, a caracterizam como um desvio da norma masculina (BONNICI, 2007, p. 

185). Essa mudez se deve à limitação do seu espaço: “elas atuam em família, confinadas em 

casa, ou no que serve de casa. São invisíveis” (PERROT, 2012, p. 17). 

O silêncio das mulheres, para a ideologia patriarcal, “é a garantia de uma cidade 

tranquila” (PERROT, 2012, p. 17). A aparição das mulheres em público causa estranheza e 

pavor. Entre os antigos pensadores gregos, uma mulher em público é desordem, a stasis. 

Ademais, sua fala é considerada indecente (PERROT, 2013). Da Grécia antiga aos tempos 

atuais, em muitas sociedades, tentam convencer as mulheres a habitar o silêncio. No 

cristianismo, a Bíblia dirá, através do apóstolo Paulo: que a mulher conserve o silêncio, porque 

primeiro foi formado Adão. Depois Eva. E não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher que 

seduzida caiu em transgressão37. A esta falha, elas devem pagar em silêncio por todo sempre. 

(PERROT, 2013). 

Enquanto discursa, Naftalinda chega a uma triste constatação: “fingem que estão 

preocupados com os leões que nos tiram a vida. Eu, como mulher, pergunto: mas que vida há 

ainda para nos tirar? ” COUTO, 2012, p 115). Não há vida sem liberdade, sem direito a escolha, 

sem domínio sobre o próprio corpo, sobre o destino. “Sem falo, sem nome, o sujeito feminino 

estará sempre em questão, terá sempre que achar sua identidade em outra coisa, terá sempre 

que pairar no limiar da não existência” (NYE, 1995, p. 169). Permanecer no silêncio é não 

existir: “- Sabe por que não deixam as mulheres falar? Porque já estão mortas”. (COUTO, 2012, 

p. 115). 

Naftalinda tem a seu favor o fator social, a classe a que pertence, o que torna mais 

audível o seu grito. Não fosse primeira dama, esposa do administrador, talvez ela não pudesse 

ter entrado na shitala, como não chegou nenhuma outra mulher a fazer eco de sua voz, poderia 

não ter tido coragem para denunciar a violência de Tandi com medo de ser ela própria uma 

vítima. Para as mulheres de classe mais baixa são muito mais grossas as camadas de silêncio 

                                                           
37 Primeira Carta a Timóteo, 2, 12-14.  
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que as envolvem, tão grossas que as impedem até de se enxergar em sua realidade. “Todavia, 

Naftalinda leu esse relatório e ameaçou que denunciava publicamente a falsidade” (COUTO, 

2012, p. 167). Mas se há o direito ao grito, que ela continue a gritar. Por outro lado, seu lugar 

social a destitui da qualidade de sujeito pelos olhos da sociedade. Ela não era uma pessoa, era 

a esposa do administrador. “Mas para todos os outros ela não carecia de nome algum. Era 

apenas uma esposa, uma esposa bem particular. Ela era a primeira-dama de uma aldeia sem 

damas” (COUTO, 2012, p. 216). 

 

 

4.4 AS TRÊS MORTES DE TANDI 

 

Essa personagem é praticamente nula no romance. Quase um não ser. Sua presença é 

narrada por vozes alheias, principalmente por Naftalinda, para quem ela trabalhava como 

empregada. Não se sabe de seus sentimentos, de sua vida, nem de como era. Talvez indiana. 

Julgamos pelo nome e também pela grande presença de indianos em Moçambique. E o fato de 

os indianos serem ficcionalizados por Mia Couto consta entre os indícios. Dia Kumari, de O 

outro pé da sereia (2006), Surendra, de Terra Sonâmbula (2007), Modari, do conto “a gorda 

indiana” e Abdalah, do conto “o indiano dos ovos de ouro” presente no livro Contos do nascer 

da terra (1997). Mais que isso, por triste coincidência, no ano da publicação de A confissão da 

leoa, ocorreu na Índia um caso de estupro coletivo que chocou o país e chamou a atenção do 

mundo para o problema. Uma estudante de 23 anos foi estuprada e espancada por seis homens 

dentro de um ônibus na cidade de Nova Deli, vindo a morrer algumas semanas depois no 

hospital em decorrência dos ferimentos38. Devido à repercussão do caso, anos depois a Índia 

endureceu as penas para estupro, embora se reconheça que apenas 36% dos casos são realmente 

punidos, posto que o sistema ainda tente culpar a vítima.  

A Índia não parece muito longe daqui. No dia 21 de maio de 2016 foi noticiado, na 

cidade do Rio de Janeiro, que uma adolescente de 16 anos foi estuprada por pelo menos 30 

homens39. Cerca de um mês depois, no Piauí, uma jovem de 23 anos foi violentada por quatro 

homens. O episódio veio a público dez dias depois do ocorrido, pois a vítima, envergonhada, 

não levou o caso à polícia40. As ocorrências abundam, chocam, comovem, geram reações 

                                                           
38 Disponível em:http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36400156. Acesso em 01/07/2016 
39 Notícia disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/05/vitima-de-estupro-coletivo-no-rio-

conta-que-acordou-dopada-e-nua.html. Acesso em 02/06/2016 
40 Notícia disponível em: http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2016/06/14/jovem-de-21-anos-

sofre-estupro-coletivo-no-piaui-caso-e-o-3-em-um-mes.htm. Acesso em 15/06/2016 
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desprezíveis tais como justificar o crime ou culpar a vítima. “Parece que o estupro, o mais 

hediondo dos crimes sexuais, tenha derivado historicamente do revide legal de homens cujas 

filhas e esposas foram violentadas por outros homens” (BONNICI, 2007, p. 261, 262). Um 

ciclo perverso que coloca as mulheres como alvo e objeto da violência dos homens, numa 

vingança dos homens contra os homens que se sentem possuidores de suas cônjuges e filhas.  

Discorreríamos por horas sobre esse tema, sem que ele se esgotasse, sem que os casos 

se esgotassem, sem que a busca por culpados se esgotasse. Trouxemos esses fatos a cargo de 

exemplificação e com o fim de demonstrar um traço da ficção que dialoga com a realidade, bem 

mais perto do que supomos. Uma ficção moçambicana que remete a um caso real indiano, a 

tantos outros, tão próximos que assustam. Como se isso pudesse bater à porta de cada mulher. 

E pode. O medo do estupro é um sentimento que toda mulher já deve ter experimentado ou que 

experimentará ao longo da vida. 

 

A transformação da violência sexual em um problema social é parte de um 

esforço maior, causado pelo movimento feminista, para denunciar e rejeitar a 

estratificação de gênero, explícita ou implícita, a qual inclui desigualdade 

estrutural (discriminação no emprego) e relacionamento interpessoal [...]. 

Portanto, o fenômeno da violência sexual deslocou-se de atos isolados 

envolvendo somente a vítima e o ofensor e começou a integrar a questão da 

construção social do gênero (BONNICI, 2007, p. 261).  
 

 

“- Amanhã virá uma senhora da aldeia para fazer as limpezas e preparar a refeição. 

Devia ser Tandi [...]. ” (COUTO, 2012, p. 97). Não poderá vir. O motivo, conforme dito 

anteriormente, foi denunciado por Naftalinda, o estupro coletivo que acabou por culminar na 

morte da jovem. “Os que mataram Tandi. A minha empregada. Eram doze” (COUTO, 2012, p. 

148). O número dos agressores poderia ser associado ao caso indiano (este, o dobro daquele), 

parece mais outra coincidência dessas que chamam a atenção. O livro já havia sido lançado 

quando ocorreu o caso. Mas os agressores de Tandi não tiraram sua vida de imediato. Ela 

sobrevive ao estupro, não sobrevive, porém, ao abandono da sociedade e do Estado.  

Aos agressores, a liberdade. “Alguns estavam aqui dançando à vossa frente” (COUTO, 

2012, p. 148) cientes de que não seriam punidos ou de que seu ato era justificável? Um misto 

das duas coisas.  

 

Inadvertidamente a empregada atravessou o mvera, o acampamento dos ritos 

de iniciação dos rapazes. O lugar é sagrado e é expressamente proibido a uma 

mulher cruzar aquele território. Tandi desobedeceu e foi punida: todos os 

homens abusaram dela. Todos se serviram dela. A moça foi conduzida ao 

posto de saúde local, mas o enfermeiro não aceitou tratar dela. Tinha medo de 
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retaliação. As autoridades distritais receberam queixa e nada fizeram. 

(COUTO, 2012, p. 148). 
 

 

Sentiram-se no direito de abusar dela por ter invadido um espaço deles. Esse espaço 

pode ser metaforicamente analisado se observarmos que os abusos contra mulheres, quando 

ocorrem, são elas inquiridas a respeito do que vestiam, onde estavam, para onde iam. “- 

Mataram-na? - Mataram a alma dela, ficou só corpo. Um corpo ferido, uma réstia de pessoa”. 

(COUTO, 2012, p. 148). Mataram-na seus estupradores. Mataram-na os que lhe negaram 

socorro e justiça, as instituições que representam o estado.  

Por fim, mataram-na os leões: 

 

Já se espalhou a notícia da nova vítima dos leões assassinos. Que tenha sido 

Tandi ninguém se surpreende. Depois de ser violada, a moça se converteu num 

vashilo, um desses seres sonâmbulos que atravessam as noites. Assim, exposta 

e solitária, ela se entregou à voracidade dos leões. Tandi tinha se suicidado. 

(COUTO, 2012, p. 175).  
 

 

No enterro de Tandi, do que os leões deixaram, poucas lágrimas, para pouca vida. 

“Tandi foi a enterrar hoje, manhã cedo. Há pouca gente no funeral. Mulheres, sobretudo” 

(COUTO, 2012, p. 195). O relato silencioso de sua morte é reflexo do silêncio de sua vida. Não 

fosse a voz de Naftalinda, carregada de dor e revolta, a denunciar o caso, não haveria relato de 

sua existência. Isso porque, conforme Chiziane (2013, p. 11) “se as próprias mulheres não 

gritam quando algo lhes dá amargura da forma como pensam e sentem, ninguém o fará da forma 

como elas desejam”.  

 

4.5 MARIAMAR: PALAVRA, PAIXÃO E RESISTÊNCIA  

 

Mariamar é a personagem principal e narradora desse romance. É a filha do casal 

Mpepe, a última, é a irmã caçula, pois morreram suas irmãs pequenas, Uminha e Igualita, e 

também sua irmã mais velha, Silência. Ela vive uma relação conflituosa com a mãe, que por 

vezes demonstra amor, afeição, e em outros casos trata-a como uma rival. A relação entre mãe 

e filha vai da compreensão materna ao uso de violência e castigos físicos. O pai abusou de sua 

irmã mais velha, que morreu ao se expor aos leões que atacavam a aldeia, e depois dela mesma. 

O único que lhe dedicava amor incondicional era o avô, Adjiru Kapitamoro, falecido 

quando ainda ela era jovem. Essas múltiplas violências deixarão marcas na personagem que 

nunca serão superadas, fazendo com que seu maior desejo seja sair de Kulumani. Um caminho 

possível para a saída dessa tão cerrada geografia é a chegada do caçador, cuja promessa, anos 
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atrás, foi levá-la dali. A promessa não se cumpriu e sua existência converte-se em esperas, até 

o presente do romance. Basicamente, todos esses personagens já foram apresentados ao longo 

deste estudo. Agora, buscaremos entender Mariamar, essa personagem complexa que figura o 

centro de toda essa narrativa. Ela é narradora de sua história, por meio de um diário, onde 

registra seus sentimentos e angústias, sonhos e desilusões. Seu amor pelo caçador Arcanjo 

Baleiro, inclusive, vai acompanhá-la por toda sua história.  

 

 

4.5.1 O avô Adjiru Kapitamoro  

 

“- Não te dou apenas um nome, disse. - Dou-te um barco entre mar e amar” (COUTO, 

2012, p. 125). Disse o avô, Adjiru a Mariamar. Ele lhe batizara com a grandeza dos oceanos, 

com o maior e mais cultuado dos sentimentos. O mar simboliza a dinâmica da vida. Tudo sai 

do amor e ao mar retorna. O amor em sua mitologia confunde-se com a da própria criação: na 

cosmogonia órfica, a Noite e o Vazio estão na origem do mundo. A noite engendra um ovo, do 

qual sai o Amor (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2015, p. 46).  

Não era só aquele que lhe tinha dado um nome, o avô, Adjiru Kapitamoro, era o seu 

mais velho. Não era precisamente seu avô, era seu tio, irmão mais velho de Hanifa. “Em 

Kulumani, todos idolatramos os nossos mortos, todos guardamos neles as raízes dos sonhos. O 

meu morto maior é Adjiru Kapitamoro (COUTO, 2012, p. 46). Esse avô representava a 

sabedoria, o conhecimento que ele entregava à neta como herança. Adjiru também era 

assimilado, mas mantinha um secreto afazer, o de escultor de máscaras. “Essas esculturas 

retratavam invariavelmente mulheres: as deusas que já fomos não queriam ser esquecidas. As 

mãos dos homens diziam aquilo que suas bocas não ousavam pronunciar” (COUTO, 2012 p. 

85. No escuro, o avô se dedicava ao ofício secreto obedecendo à herança dos ancestrais. 

O avô é um elo entre a ancestralidade e o presente no intuito de constituir outro no 

futuro. Ele não deseja para a neta o destino que teve sua mãe, mas também não quer que ela 

esqueça sua origem. “- Você, Mariamar, veio do rio. E ainda há de surpreender a todos: um dia, 

você irá para onde o rio vai - vaticinou ele” (COUTO, 2012, p. 48). O rio e o fluir de suas águas 

simbolizam a renovação. “O curso das águas é a corrente da vida e da morte” (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2015, p. 780), e para que essa corrente não arraste Mariamar às profundezas 

das águas, o avô segue ao seu lado como um guia para que ela chegue ao seu destino, 

surpreenda. Em terra, Adjiru é seu protetor. É ele quem carregará a menina Mariamar ao colo 

quando esta padecer de enfermidade que lhe impossibilite de andar. “Depois da paralisia era o 
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avô Adjiru que, ao fim da tarde, me vinha buscar e me carregava a braços para o esconderijo na 

mata” (COUTO, 2012, p. 121). 

As deusas retratadas pelos amuletos de Adjiru eram as que ele queria despertar em sua 

neta. “As estatuetas africanas não visam a representar exatamente um ancestral ou um ser 

determinado; segundo Jean Laude, devem conter a sua força vital e assegurar a prosperidade da 

família” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2015, p. 402). Adjiru depositava em suas mãos a 

força para resistir às agruras que o destino de ser mulher lhe reservava. Nas visitas, enquanto 

Mariamar esteve na missão, ele pedia que ela lesse a história da rainha do Egito Sekhmet. “Leia-

me a história da rainha do Egito. [...]. Terminada a narração, o avô permanecia de olhos 

fechados. Depois, beijava-me as mãos, dizendo: você é a minha deusa, minha neta” (COUTO, 

2012, p. 129). Ao trazer essa deusa, ele dá à menina não só uma história, um alento, mas um 

ensinamento de que ela, sendo mulher, também poderia reinar.  

A lenda de Sekhmet também traz outra relação com a personagem. Essa deusa é 

representada por uma figura feminina com cabeça de leão. O leão era para os egípcios o mais 

feroz dos predadores. Sekhmet era associada à guerra, mas, em uma das muitas lendas que a 

envolvem, Rá, o deus do sol, ordenou que ela castigasse os homens por desobedecerem e 

conspirarem contra os deuses. Então, Sekhmet desempenhou a tarefa com tanta fúria que Rá 

precisou intervir para freá-la, para que ela não acabasse exterminando a humanidade. Ela 

representa a justiça em benefício dos justos e de caráter reto41. Figurativamente, Mariamar será 

essa deusa, metade mulher, metade leoa, que irá denunciar as injustiças de sua aldeia. 

Uma última lição ensina o avô à menina. Na saída da missão, onde ela passara parte da 

infância, quando sofreu de algum tipo de paralisia, ele questiona ao Padre Amoroso, sobre os 

ensinamentos que dera a Mariamar.  

 

- Mariamar já anda, estou muito feliz. Mas eu pergunto: o senhor padre lhe 

ensinou a dar pontapés?  

- Pontapés? Então isso ensina-se a uma menina? 

- Exatamente, padre. Exatamente por ser menina é que ela deve aprender a dar 

murros, dentadas, pontapés... 

- Essas não são palavras de um crente. Aqui ensinamos a amar o próximo.  

- De quem mais nos precisamos defender é dos que nos são mais próximos. 

(COUTO, 2012, p. 133). 
 

 

O avô é a voz da sabedoria, como a voz de um deus. Ele sabe sobre o futuro e sobre o 

presente. Ao proferir essas palavras, ele avisava o que a menina, quando mulher, haveria que 

                                                           
41 Disponível em: http://antigoegito.org/deusasekhmet/. Acesso em: 07/07/2016 



95 
 

 

passar. Porque o destino da mulher é cercado por violência e o avô sabe que ela precisará se 

defender.  

 

 

4.5.2 A palavra como arma 

 

Em Kulumani, Mariamar está entre os poucos habitantes letrados. Sua habilidade de 

escrita por si só já constitui uma transgressão na comunidade de Kulumani: ela é alfabetizada 

uma vez que: “Numa terra em que a maioria é analfabeta, causa estranheza que seja exatamente 

uma mulher que domina a escrita” (COUTO, 2012, p. 87). O dom da escrita permite que ela 

seja porta-voz de sua história, mesmo que isso seja visto como perigoso para uma mulher, como 

adverte o avô: “cuidado, minha neta. Escrever é perigosa vaidade. Dá medo nos outros” 

(COUTO, 2012, p. 88). Perrot (2013, p. 95) afirma que muitas mulheres “desejam o saber como 

a um amante”.  

 

Depois de Arcanjo partir, há tantos anos, ainda me passou pela cabeça 

escrever-lhe. Infinitas cartas teria escrito, em obediência a essa funda vontade. 

Não o fiz. Ninguém mais do que eu amava a palavra. Ao mesmo tempo, 

porém, eu tinha medo da escrita, tinha medo de ser outra e, depois, não caber 

mais em mim. [...] A palavra desenhada no papel era a minha máscara, o meu 

amuleto, a minha mezinha (COUTO, 2012, p. 87, grifo nosso).  
 

 

A simbologia dirá que a escrita tem origem sagrada, “que surge à imagem de Deus”. “É 

o sinal visível da Atividade divina, da manifestação do verbo” (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2015, p. 385). Desse modo, Mariamar volta a se aproximar da divindade que 

foi tirada das mulheres, como ela relata no início do romance. Ter poder sobre o verbo é ter 

domínio sobre o próprio destino se considerarmos o deus como a força que rege todas as coisas. 

Ter acesso à educação e à cultura é uma via de acesso para as mulheres a outros espaços. Em 

Um teto todo seu (1929), Virgínia Wolf discorre sobre a histórica desvantagem feminina e deixa 

claro que a educação é primeira necessidade para que surjam novas escritoras.  

A escrita também é uma arma de resistência: “num mundo de homens e caçadores, a 

palavra foi a minha primeira arma” (COUTO, 2012, p. 89). Através da palavra, sua voz poderá 

chegar a outras mulheres e as vozes delas juntas formarão um eco que será ouvido de mais 

longe. Também a palavra é uma arma contra o silêncio delas, das violências que sofrem e da 

impunidade dos homens. É instrumento de defesa, de ação e de empoderamento.  
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4.5.3 A paixão como fuga 

 

A personagem oscila entre a submissão e o desejo de fuga. Violentada pelo, pai, 

sentindo-se rejeitada pela mãe, ela se ancora na escrita e na sua paixão pelo caçador. “Foi então 

que surgiu Arcanjo Baleiro, como um cavaleiro nascido do nada” (COUTO, 2012, p. 51). A 

aparição de Arcanjo nesse dia foi mais que oportuna, contando que ela era alvo dos desejos do 

policial Maliqueto, que estava a ponto de violentá-la. Esse salvamento fez com que ela, 

dezesseis anos depois, ainda o esperasse e o chamasse de volta, para levá-la embora de 

Kulumani: 

 
- Sabe quem chamou o caçador? - perguntei.  

- Toda a gente sabe: foram os do projeto, esses da empresa - respondeu meu 

pai.  

- Mentira. Quem chamou o caçador foram os leões. E sabe quem chamou os 

leões?  

- Não vou responder. 

- Fui eu. Fui eu que chamei os leões. (COUTO, 2012, p. 25, grifos do autor).  
 

 

O desejo de rever seu amor do passado leva-a a criar um ensejo para a sua volta. Isso 

porque, assim como a chama do sentimento ainda resistia, também restava vivo o desejo de 

partir: “Kulumani e eu estávamos enfermos. E quando eu, há dezesseis anos, me encantei pelo 

caçador, essa paixão não era mais que uma súplica. Eu apenas pedia socorro, em silêncio rogava 

que ele me salvasse dessa doença” (COUTO, 2012, p. 87) e completa: “são razões do amor que 

me fazem sair de Kulumani, distanciando-me de mim, dos temores presentes, dos futuros 

pesadelos (COUTO, 2012, p. 49). A experiência amorosa consiste numa viagem em direção ao 

outro que culmina num encontro de si mesmo como bem explica Alves:  

 

O ser, inicialmente separado de si, é levado a uma fusão, por total identificação 

com o Outro, já inseparável de si. [...] A experiência amorosa implicaria, 

portanto, num constante rito de passagem e o amor reassumir-se-ia na 

travessia, no momento de ir de encontro ao Outro, para recuperar a identidade 

original do ser. (ALVES, 1991, p. 49). 
 

 

Encontrar-se a si numa busca que parte em direção ao outro. Não é por acaso que um 

dos símbolos mais presentes no romance, diretamente relacionado com a personagem, é o barco, 

que simboliza a travessia. “A barca é o símbolo da viagem, de uma travessia realizada seja pelos 

vivos, seja pelos mortos” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2015, p. 120). Na mesma direção, 

fugir de um sentimento também é afirmar sua existência: “fugir de um amor é o modo mais 

total de lhe obedecer” (COUTO, 2012, p. 50).  
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Reconhecer-se a si através dos olhos do outro. Mariamar, antes de encontrar Arcanjo, 

parecia nunca ter olhado para si. “De súbito, senti o peso da vergonha: nunca tinha sido olhada. 

Era como se o meu corpo, naquele momento, nascesse finalmente em mim” (COUTO, 2012, p. 

51-52). Percebera, através dos olhos de caçador, que era uma mulher, que tinha corpo. Um 

corpo desejável. Isso demonstra, entre outras possíveis análises, como a identidade feminina é 

moldada pela dependência do homem até mesmo em como ela enxerga a si própria. Como se 

ela, a mulher, precisasse buscar sua identidade através do outro. Por isso a necessidade de se 

desconstruir padrões de beleza ditados para as mulheres, que em sua maioria procuram agradar 

um ideal de feminilidade criado e defendido em grande parte pelos homens.  

A espera de Mariamar em rever Arcanjo acaba com seu regresso a Kulumani para dar 

fim aos leões. No entanto o reencontro não ocorre como ela esperava, agora a poucos passos de 

distância, parecia alheia à sua presença. “Durante anos o que me fez viver foi o sonho de rever 

Arcanjo Baleiro. Agora ele estava ali, ao alcance de uns passos, e eu mantinha-me distante e 

alheia, espreitando a multidão que rodopiava em redor da comitiva” (COUTO, 2012, p. 81). O 

homem que ela vê é diferente do homem por quem ela espera, diante da ausência o que ela 

construiu foi um outro feito de lembrança: ela estava só. “Todos estamos sós porque somos 

dois. O estranho, o outro é nosso duplo. [...]. O outro está sempre ausente. Ausente e presente” 

(PAZ, 1982, p. 162 apud ALVES, 1991, p. 49).  

O reencontro desperta lembranças maculadas de ressentimento. A expectativa de 

Mariamar partir com ele no passado não foi atendida. “O caçador falava de coisas que eu não 

conhecia: a cidade, a felicidade, o amor. [...]. - Vamos ser felizes, Mariamar” (COUTO, 2012, 

p. 158). Arcanjo seduzia Mariamar com promessas de felicidade, contudo a felicidade para ela 

era um idioma demasiado estrangeiro: “Aterrada, recusei. O que ele me prometia estava para 

além do que eu sabia sonhar”. (COUTO, 2012, p.158). Embora recusando a princípio, acaba 

aceitando a oferta: “- Amanhã cedo venha buscar-me. Vou fugir consigo. - Virei, sim. Antes da 

aldeia acordar passarei para te buscar” (COUTO, 2012, p. 159). 

A fuga nunca aconteceu, o caçador não veio: “até amanhecer fiquei à porta do meu 

quarto, as mãos cruzadas sobre a mala pousada no colo. Nessa mala estava guardado o meu 

futuro. [...]. Nunca cheguei a desmanchar essa maleta. Porque na manhã seguinte, o caçador 

não veio me buscar” (COUTO, 2012, p. 159). O futuro amontoado na mala era a esperança de 

construir uma nova vida longe de Kulumani. Para Arcanjo, dezesseis anos depois, a lembrança 

de Mariamar não passa de um rosto borrado na memória: “- Havia duas irmãs, sim, não me 

recordo dos nomes nem das caras. Cheguei a dar uns beijos numa delas” (COUTO, 2012, p. 

204). 
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O sonho de fuga, converte-se num pesadelo que a persegue por anos: “aquele era meu 

pesadelo: eu e Arcanjo naufragávamos numa praia quando fugíamos numa canoa, rio abaixo” 

(COUTO, 2012, p. 160). Quem naufragara fora o seu desejo de completude, seu sonho de ser 

feliz, de sentir-se completa ao lado do homem que amava. No sonho, “inesperadamente, o corpo 

do caçador se liquefaz, onda após onda, até ser mar, nada mais que mar” (COUTO, 2012, p. 

161). As ondas simbolizam uma ruptura com a vida habitual, uma mudança radical nos hábitos 

e atitudes, nas ideias (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2015). No romance, a ruptura de 

Arcanjo é em relação ao que ele prometera a Mariamar, ele rompe com sua promessa de fazê-

la feliz.  

 Mas o que motivara essa mudança tão brusca e súbita? Segundo Mariamar: “o caçador 

tinha medo do que o meu corpo dizia, tinha medo de quem falava pelo meu corpo enquanto os 

batuques rufavam. Para ele, que não conhecia essa língua, só podiam ser forças obscuras” 

(COUTO, 2012, p. 184). O medo da mulher sedutora, a mulher fatal, que provoca os homens 

com sua beleza, incita o desejo, era o que afugentava Arcanjo, pintava-a com ares de feiticeira. 

Mas o que movia Mariamar: “eram deuses que dentro de nós, mulheres, falam e escutam. O 

receio de Arcanjo era o de todos os homens. Que regressasse o tempo em que nós mulheres já 

fomos divindades” (COUTO, 2012, p. 185).  

 

 

4.5.4 Rastro-leoa 

 

O último capítulo narrado por Mariamar, “Sangue de fera, lágrima de mulher”, é o 

capítulo das confissões. Nele, a protagonista faz diversas afirmações reveladoras sobre ela e 

sobre as mortes das mulheres de Kulumani. Primeiro sobre si afirma: “Eu nunca nasci. Ou 

melhor, eu nasci morta” (COUTO, 2012, p. 233). Essa revelação forte remete-nos num plano 

simbólico à castração que a menina sofre desde o seu nascimento, devido à sua genitália. Nascer 

mulher, limita as possibilidades de realização como sujeito pela metade. 

 

Desde o início, as necessidades das mulheres, seus desejos, são reprimidos, 

inibidos, convertidos em ódio a si mesmas ou canalizados ao fetichismo da 

religião ou misticismo. [...]. Ela não é socializada e não pode sublimar porque 

não pode participar da sociedade, e por isso permanece num estado de 

dependência infantil à autoridade patriarcal. [...] o feminino só tem lugar 

dentro dos modelos e leis prescritas pelos sujeitos masculinos (NYE, 1995, p. 

180). 
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A repressão dos desejos e a rejeição ao próprio corpo são ensinadas desde a infância às 

meninas. A educação das mulheres consiste em torná-las indivíduos passivos, dependentes e 

resignados a uma vida de cuidados ao outro, nunca de criatividade ativa (NYE, 1995). Ao 

escrever, Mariamar toma posse de um elemento tipicamente masculino e faz uso de seu poder, 

inscrevendo-se e denunciando as injustiças dos homens. A necessidade que motiva Mariamar 

pode ser comparada ao que descreve Chiziane (2003): 

 

Senti a necessidade de desabafar. Desabafar, lavando nas águas do rio, como 

fazia a minha mãe, já não fazia parte do meu mundo. As cantigas na hora de 

pilar não eram suficientes para libertar a minha opressão e projetar a beleza 

do mundo que sonhava construir. Comecei a escrever minhas reflexões. 

(CHIZIANE, 2003, p. 11) 
 

 

Desfiar suas dores, como quem desfia um rosário, não era mais suficiente, não mais 

bastava, graças ao tamanho daquilo que ela levava dentro de si. A escrita transcende a existência 

do ser. Ela permanecerá quando o indivíduo estiver ausente. “Com efeito, o que está escrito fica 

definitivamente fixado, sem nenhuma modificação possível” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 

2015, p. 385). A escrita permanece onde a fala não alcança, portanto Mariamar escreve para 

que sua história permaneça, para que seja lida por outras mulheres. 

Entretanto, como é possível que, tendo nascido morta, Mariamar tenha vivido? É nas 

margens do rio, pelas entranhas da terra, que ela explica seu re-nascimento. Após o seu 

nascimento, inanimada, ela é levada pelo pai até a margem do rio: “na berma da água se 

enterram os que não tem nome” (COUTO, 2012, p. 234). E ali a deixaram plantada até que, 

como semente, ela germinou: “a terra úmida me abraçou com o carinho que a minha mãe me 

dedicara no seu ventre” (COUTO, 2012 p. 234). A terra é universalmente ligada a uma 

simbologia feminina, “identificada com a mãe, a terra é um símbolo de fecundidade e 

regeneração. Dá a luz a todos os seres, alimenta-os, depois recebe novamente deles o germe 

fecundo” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2015, p. 879). Mariamar foi dada à luz pela terra. 

“Uma pequena perna ascendeu do pó e rodopiou como um mastro cego. Depois apareceram as 

costelas e os ombros, a cabeça. Eu estava nascendo” (COUTO, 2012, p. 234).  

O nascimento do chão deu por conseguinte um brilho diferente aos olhos de Mariamar. 

A mãe se perguntava em prantos a razão dos olhos amarelos da filha, “quase solares. Alguma 

vez se vira tais olhos em pessoa negra?” (COUTO, 2012, p. 235). Seus olhos eram amarelos, 

como os de uma leoa. 

 

As trevas, dizem, são o reino dos mortos. Não é verdade. Tal como a luz, o 

escuro só existe para os vivos. [...]. Quem vive no escuro, inventa luzes. Essas 
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luzes são pessoas, vozes mais antigas que o tempo. A minha luz sempre teve 

um nome: Adjiru Kapitamoro. O meu avô ensinou-me a não temer as trevas. 

Nelas descobri minha alma noturna. Na realidade foi o escuro que me revelou 

o que sempre fui: uma leoa. É isso que sou: uma leoa em corpo de pessoa 

(COUTO, 2012, p. 235).  
 

 

Mais uma vez o avô é trazido como um elo com a ancestralidade, uma voz que ecoa 

através dos tempos. A voz do avô é a sabedoria dos mais antigos transmitida de geração em 

geração por meio da oralidade. Em verdade, seu avô é como um griot. Os griots são os 

responsáveis por transmitir a história e cultura de um povo pela palavra. Nas sociedades 

africanas, eles são respeitados por preservarem a memória dos costumes e valores “de uma 

época onde as memórias auditiva e visual eram os únicos recursos de que dispunham para a 

transmissão do conhecimento”42. 

As palavras acima citadas são proferidas pela personagem Mariamar. No entanto, mais 

adiante o avô aparece-lhe em sonho para revelar que “foi a vida quem lhe roubou a humanidade: 

tanto a trataram como um bicho que você se pensou um animal. Mas você é mulher, Mariamar. 

Uma mulher de alma e corpo” (COUTO, 2012, p. 236, 237). O que essa contradição revela?  

Ser mulher para ela seria se submeter à passividade dos costumes, então rebela-se e se 

assume como leoa, já que apenas assim vingaria a dor de todas as mulheres esmagadas pela 

cultura machista. “Esta é minha derradeira voz, esses são meus últimos papéis. E aqui deixo 

escrito com sangue de bicho, lágrima de mulher: fui eu que matei essas mulheres, uma por uma. 

Sou eu a vingativa leoa” (COUTO, 2012, p. 239). Essa revelação remete-nos de imediato à 

lenda de Sekhmet, a história da deusa egípcia, meia mulher, meia leoa, que a menina lia para o 

avô enquanto estava na missão junto com os padres, conforme mencionado anteriormente. 

Assim, Mariamar rompe com estereótipo de passividade e converte-se ela própria na vingativa 

deusa. Porém, na lenda, Sekhmet derrama sua ira sobre os homens infiéis aos deuses, enquanto 

que Mariamar tira a vida de outras mulheres, suas iguais. 

É preciso compreender seus motivos. Ela afirma: “porque, a bem ver, nunca cheguei a 

matar ninguém. Todas essas mulheres já estavam mortas. Não falavam, não pensavam, não 

amavam, não sonhavam. De que valia viver, se não podiam ser felizes?” (COUTO, 2012, p. 

2012, p. 240). Desse modo, Mariamar acredita não estar tirando a vida dessas mulheres, mas 

libertando-as da sujeição à qual eram submetidas. O desfecho da história dessas mulheres, dado 

por Mariamar, é um convite para que as mulheres aprendam a usar suas garras e se libertem. 

                                                           
42 Por Natália da Luz ao Portal por dentro da África. Disponível em: 

<http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/somos-mediadores-da-sociedade-e-utilizamos-a-palavra-como-o-

principal-instrumento-diz-griot>. Acesso em 16/06/2015.  
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Que sejam feras, leoas, filhas da deusa e conquistem o seu merecido reinado sobre si mesmas, 

que sejam soberanas, senhoras de si.  
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5 (IN)CONCLUSÕES 

 

Ao longo deste trabalho, analisamos o romance A confissão da leoa, tentando descobrir 

como Mia Couto constrói suas personagens, como eles dialogam com a cultura e com a 

realidade. No primeiro capítulo discutimos aspectos da literatura pós-colonial, onde se insere a 

obra de Couto, os traços dessa escrita, as marcas da história que ela carrega. Falar das literaturas 

pós-coloniais coloca-nos num campo de discussão amplo em que não se pode esquecer o 

contexto de produção e a trajetória dos países que a produzem, na maioria das vezes marcada 

por guerras determinantes para sua história e de seu povo, elementos imprescindíveis de sua 

identidade. Luta e resistência são bandeiras de países africanos como Moçambique, aqui 

discutido, que travaram grandes batalhas contra os que povos que os subjugaram. Durante este 

estudo, vemos que numa sociedade que viveu a guerra a paz é um pano com que se cobre o 

rosto para conseguir dormir. Os conflitos que desunem e destroem a nação, quando cessam, 

permanecem acesos em cada indivíduo, numa constante disputa, constituindo sujeitos 

fragmentados. 

Falamos da literatura moçambicana e da história do país, dado que ambos caminham de 

mãos dadas. A literatura nessa esfera possui um caráter testemunhal, porque com arte 

documenta as mudanças do país ao longo do tempo. A guerra colonial e a posterior guerra civil 

são presenças constantes não só na literatura de Couto, mas também de tantos outros ficcionistas 

e poetas do seu tempo. Couto escreve em Terra Sonâmbula, em meio à guerra, e relata em 

entrevista que este foi seu livro mais difícil: “porque a guerra estava presente, havia colegas 

meus de profissão, eu era jornalista nessa altura, que morriam e eu acreditava que nessa altura 

não era capaz de fazer um livro sobre a guerra, era preciso vir a paz43”. Do mesmo modo 

Chiziane afirma: “os estrondos das bombas fazem já parte do nosso ambiente noturno. [...]. Por 

isso mesmo, dou aos meus escritos o caráter de urgência” (CHIZIANE, 2013, p. 14). Escrever 

em meio a uma guerra é travar batalha com demônios interiores, como o medo e a incerteza de 

que se estará vivo na manhã seguinte. “Escrevi minha primeira obra debaixo dos estrondos e 

ameaças de morte. Publiquei-a. [...]. Trabalhar numa atmosfera de morte é minha forma de 

resistir. Ninguém tem direito de interromper os meus sonhos” (CHIZIANE, 2013, p. 15). Lutar 

e escrever em tempos de guerra é um gesto mais do que revolucionário.  

                                                           
43 Entrevista por Nádia Issufo. Edição: Cristina. Disponível em:Krippahl http://www.dw.com/pt/mia-couto-e-a-

escrita-como-modo-de-vida/a-6624970. Acesso em 05/07/2016 
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A escrita de Couto também é marcada pelo espírito de luta. Na juventude, ao deixar a 

faculdade de Medicina para atuar junto à Frelimo, ele sabia que a liberdade do seu país só seria 

alcançada pelas mãos dos moçambicanos. Findada a guerra, ele voltaria para a universidade, 

sem os mesmos sonhos, porém. Formou-se em biologia e até os dias atuais concilia a profissão 

de biólogo e o trabalho com a escrita, tendo publicado praticamente uma obra a cada ano. As 

suas obras sempre têm por ambiente o universo moçambicano, a tradição, as crenças, a 

oralidade, evocados na composição dos seus personagens. Prefere dar voz aos marginalizados 

socialmente. São mulheres, feiticeiras, velhos, crianças, cegos, estrangeiros que costuram as 

teias da sua ficção. E também da sua poesia. Embora menos lida e menos divulgada no Brasil, 

a poesia de Couto também é habitada por esses personagens, abrangindo temas que vão do 

intimismo à metapoesia. 

Em A confissão da leoa é possível perceber a utilização de imagens poéticas, de 

metáforas que vão além da mera descrição narrativa, traço marcante da escrita de Couto. “A 

minha mãe costuma dizer que a água arredonda as pedras como a mulher molda a alma dos 

homens” (COUTO, 2012, p. 54) é uma dessas passagens. Mas já que é a condição das mulheres 

que perpassa todo o romance, a ela tentamos nos deter durante o trabalho. O livro trata das 

mulheres e da violência cometida contra elas. A leitura, por vezes, se fez dolorosa porque ao 

me deparar com determinadas interdições, percebi que temos muito em comum. As castrações, 

a educação para o não, o medo constante de ser vítima de abuso ou assédio são elementos do 

cotidiano feminino. Isso por si só deveria prover-me de maior autoridade e confiança para 

trabalhar sobre o tema. Mas não; a academia exige uma objetividade que, em se tratando de um 

tema que diz tanto de si, “o ser mulher”, torna muito mais difícil o trabalho com a análise.  

Em muitos momentos durante a pesquisa, comportei-me de forma fugidia por temer o 

objeto e pela insegurança com a qual passei a lidar. Outra dificuldade foi a falta de acesso a 

matérias que não fossem fontes comuns. Entre as intenções da pesquisa, estava trazer dados, 

fatos, números e estatísticas a partir de estudos sobre as mulheres moçambicanas, publicados e 

produzidos por moçambicanas. A fala de Chiziane e a leitura de seus romances foi essencial na 

tentativa de suprir esse vazio. O trabalho começou a ganhar forma com a análise dos homens 

de Kulumani. Para falarmos sobre a sujeição das mulheres daquele lugar, era preciso entender, 

primeiro, os opressores. O pai e o marido violento, o policial que abusa do poder, os outros 

homens que não se impunham por força, mas que não deixavam de ser beneficiados pelo 

sistema. Em seguida, partimos para uma investigação sobre o patriarcalismo, sua origem e o 

porquê de perdurar até os dias atuais. 
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Dos teóricos que abordam a origem do patriarcado, trouxemos três nomes com 

distinções bastante diferentes. Engels, com sua tese fundamentada nas teorias de Morgan e 

Bachofen, segundo a qual o patriarcado antecedeu um sistema oposto, o matriarcado, em que 

as mulheres eram soberanas. Entre os apontamentos de Engels, associa-se esse período a um 

estado de barbárie e promiscuidade sexual, o que Diop aponta como um equívoco. Diop acusa 

Engels e seus percussores de hierarquizarem os dois sistemas com sua visão evolucionista. O 

matriarcado seria inferior ao patriarcado: esse ponto de vista leva-nos a perceber que a má fé 

com a qual esses autores olham para as antigas sociedades matrilineares pode ter sido 

impulsionada pelo machismo. Badinter, por outro lado, afirma que a nossa sociedade advém de 

uma organização que ela não denomina matriarcal, tampouco patriarcal. Isso poderia nos levar 

a concluir que essa posição difere completamente das demais, no entanto, observamos que o 

modo como ela caracteriza essa organização social primitiva assemelha-se à descrição das 

sociedades matriarcais feita por Diop. 

 

O matriarcado não representa o triunfo absoluto e cínico da mulher sobre o 

homem; consiste num dualismo harmonioso, uma associação aceita pelos dois 

sexos para melhor construir uma sociedade sedentária na qual prospera 

plenamente, entregando-se à atividade que está em maior conformidade com 

sua natureza fisiológica (DIOP, 2014, p. 108).  
 

 

Ora, a discrição de Diop das sociedades matriarcais vai de encontro à sociedade descrita 

por Bandinter, pois o matriarcado não é um patriarcado às avessas em que as mulheres 

subjugam os homens. A essa organização, costumou-se designar de amazonismo. Segundo 

Diop (2014), não seria uma variante do matriarcado, uma vez que o amazonismo, “surge 

enquanto a sequência lógica dos excessos de um regime patriarcal desenfreado” (DIOP, 2014, 

p. 108). Trata-se da vingança das mulheres, quando os homens são depreciados, inclusive 

havendo mutilações desde o nascimento deles. As descobertas de Diop ainda mereciam uma 

investigação mais aprofundada, de modo a enriquecer o debate em torno de suas teorias, 

contudo, o acesso a sua obra foi tardio e o trabalho já se encontrava em fase avançada de 

desenvolvimento.  

Peter Stearns, em A história das relações de gênero, mostra que a divisão sexual tem 

agido em benefício dos homens há muito tempo e se modifica de cultura em cultura, mas em 

todas elas é constante a defesa da inferioridade feminina. Diante dos encontros culturais, da 

expansão mulçumana, do domínio europeu, os valores que perduraram foram sempre os 

patriarcais. Graças à luta das mulheres, dos movimentos feministas, as desigualdades entre os 

sexos têm sido combatidas e já se veem avanços, mas ainda há um longo caminho a ser 
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percorrido. Prova disso são os números assustadores de casos de agressão e violência e do 

feminicídio pelo mundo.  

A escrita de Mia Couto também é carregada de símbolos, por isso trouxemos, para 

enriquecer as análises, tanto dos personagens masculinos, quanto das personagens femininas, o 

Dicionário de Símbolos de Jean Chevalier e Alain Gheerbrant. O mar, o rio, o pai, a escrita, 

entre outros aqui mencionados não são meros signos linguísticos e sua simbologia não pode ser 

ignorada dentro da obra de Couto.  

O último capítulo trouxe a análise das mulheres de Kulumani, revelando uma gama de 

violência à qual as mulheres são submetidas. Foi especialmente doloroso trazer esse tema para 

a escrita depois de ter conhecimento sobre a morte de Fernanda. Mulher jovem, eu a conhecia 

desde a infância. Uma beleza que de longe, atraía olhares. Casou-se cedo, o marido ciumento. 

Depois de muitas agressões, Fernanda virou as costas para ir embora. Levou um tiro fatal na 

nuca, deixando dois filhos órfãos. Segundo relatos locais, o assassino está em liberdade e 

contraiu nova esposa, vive as núpcias do novo relacionamento.  

 

A violência contra as mulheres é qualquer ato de violência baseado no gênero 

cujo resultado seja causar dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico às 

mulheres, incluindo ameaças, coerção, privação arbitrária de liberdade, na 

vida pública ou na privada. (AUAD, 2003. p. 81 apud BONNICI, 2007, p. 

262). 
 

 

O sentimento de impotência diante do acontecido me fazia refletir se o que eu estava 

fazendo teria algum efeito na vida de outra(s) mulher(es). E é possível que não, que falar sobre 

mulher e violência seja um salto no vazio, talvez, seja possível até, que esse trabalho não alcance 

a vida de uma mulher violentada. Ou talvez o oposto disso. Mas “porque há o direito ao grito, 

então eu grito”44. 

E assim retomei a pesquisa, o trabalho de olhar para as mulheres de Kulumani, tão reais 

a mim, tão reais a muitas outras mulheres. Vivemos numa sociedade hostil, diminuídas pelo 

nosso sexo, cercadas pelo medo de sermos violentadas. E é preciso, como nas palavras de 

Adjiru, ensinar as mulheres a “dar socos e pontapés”. Evoco aqui a citação, mas num sentido 

metafórico, de que devemos negar a passividade a nós atribuída e lutar pelos direitos, cada vez 

mais ameaçados pela crescente onda conservadora que ganha forças não só no nosso país, mas 

em diferentes sociedades. Resistir e repensar coletivamente a divisão de gênero em nome de 

uma sociedade mais justa para as mulheres. 

                                                           
44 Frase célebre de Clarice Lispector.  
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