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RESUMO 
 

É sabido que a temática da identidade cultural tem sido amplamente discutida na atualidade. Parte 

dessas discussões gira em torno da problematização da superioridade pretendida pela Europa 

ocidental. Por conseguinte, o propósito desses novos enfoques é, conforme escreveu Kebengele 

Munanga (2019), fixar os valores das civilizações africana e ocidental em posição de equivalência, 

recusando, assim, a inferioridade, a estereotipia negativa e o exotismo conferido ao sujeito colonizado, 

sobretudo ao africano. Partindo dessa acepção, o objetivo deste estudo é evidenciar de que maneira a 

identidade cultural moçambicana é (re)construída no romance Jesusalém (2009), de Mia Couto. Com 

uma produção um tanto vasta, principalmente se considerarmos a jovialidade da literatura 

moçambicana de língua portuguesa, os traços mais significativos da produção literária miacoutiana são 

as seguintes: as tradições autóctones, a inventividade linguística inscrita no código do colonizador, o 

cenário moçambicano, a identidade nacional, a descolonização e/ou sentimento anticolonial, o 

engajamento político-social e as múltiplas formas opressivas que circunscrevem a mulher, entre 

outros. Nessa perspectiva, os escritos de Mia Couto são como subsídios linguísticos para a criação e 

solidificação de uma consciência nacionalista e uma estética mais autônoma, ao passo em que 

contribuem para reafirmação de “diferenças culturais” (BHABHA, 2019) presentes no país. A 

pesquisa é de cunho bibliográfico, uma vez que foi elaborada a partir de livros e de textos já 

disponibilizados na internet, tais como: teses, dissertações, artigos etc. O estudo do romance em 

questão fundamenta-se à luz das teorizações propostas por autores como Catherine C. 

Fourshey; Rhonda M. Gonzales; Christine Saidi (2019); Homi Bhabha (2019); J. L. Cabaço (2004; 

2008); Achille Mbembe (2014; 2018); Partha Chatterjee (1996); Amadou Hampâté-Bâ (2010); J. 

Vansina (1982); Francisco Noa (2015); L. Rosário (2010); Ana Mafalda Leite (2020); Kwame 

Anthony Appiah (1997); Grada Kilomba (2020); Gayatri C. Spivak (2010); Kebengele Munanga 

(2019); E. F. de Souza (2006; 2017), entre outras. A partir da análise do romance Jesusalém (2009), 

foi possível constatar que Mia Couto, ao passo em que evidencia um cenário devastado pelas guerras 

que objetivam a emancipação de Moçambique, adota uma postura que se ocupa de romper com os 

discursos eurocêntricos, atuando, assim, como um literato antagônico às imposições dos domínios 

exploratórios colonial e imperialista. A produção de ficções como Jesusalém (2009), cujas obras 

versam sobre questões concernentes ao padecimento dos colonizados, dos imigrantes, dos ameríndios, 

dos periféricos, dos expatriados, dos subalternizados, historicamente, busca, no âmago das situações 

de aculturamento (apagamento cultural), de violação de direitos e de perdas de identidades, o fio 

condutor para a libertação e “desconstrução” ideológica face à pilhagem colonial, a fim de reconstruir 

identidades obliteradas, sejam elas de grupos étnicos ou nacionais. 
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ABSTRACT 
 

Cultural identity is a topic that has been widely discussed currently. Part of these discussions regards 

to the problematization of the supremacy that was intended by Western Europe. Consequently, the 

purpose of these new approaches is, as Kebengele Munanga (2019) wrote, to establish the values of 

African and Western civilizations in a position of equivalence, thus rejecting the inferiority, negative 

stereotyping and exotic character given to the colonized subject, above all, to African people. Based 

on this, the aim of this study is to show how the Mozambican cultural identity is (re)constructed in the 

novel Jesusalém (2009), by Mia Couto. With a somewhat vast production, especially considering how 

new Mozambican lusophone literature is, the most significant features of Mia Couto's literary 

production are the following: the autochthonous traditions, the linguistic inventiveness registered in 

the colonizer's code, the Mozambique scenario, national identity, decolonization and/or anti-colonial 

sentiment, political-social engagement and the multiple oppressive forms that restrict women, among 

others. From this perspective, Mia Couto's writings are linguistic subsidies for the creation and 

solidification of a nationalist conscience and a freer aesthetic, while also contributing to the 

reaffirmation of “cultural differences” (BHABHA, 2019) that are present in the country. This research 

is bibliographical, since it was organized from books and texts already available on the internet, such 

as theses, dissertations, articles, etc. The study of this novel is based on theorizations proposed by 

authors such as Catherine C. Fourshey; Rhonda M. Gonzales; Christine Saidi (2019); Homi Bhabha 

(2019); J. L. Cabaço (2004; 2008); Achille Mbembe (2014; 2018); Partha Chatterjee (1996); Amadou 

Hampâté-Bâ (2010); J. Vansina (1982); Francisco Noa (2015); L. Rosário (2010); Ana Mafalda Leite 

(2020); Kwame Anthony Appiah (1997); Grada Kilomba (2020); Gayatri C. Spivak (2010); 

Kebengele Munanga (2019); E. F. de Souza (2006; 2017), among others. The analysis of the novel 

Jesusalém (2009) found that Mia Couto, while evidencing a scenario hat was devastated by the wars 

aimed at the emancipation of Mozambique, adopts a posture that seeks to break with the Eurocentric 

discourses, thus acting as a literary antagonist to the impositions of the colonial and imperialist 

exploratory domains. The production of fiction works, such as the novel Jesusalém (2009), which deal 

with issues concerning the suffering of colonized people, immigrants, Amerindians, peripheral, 

expatriates, subordinate people, historically, seeks, in situations of acculturation (cultural erasure) , of 

violation of rights and loss of identities, the connecting thread for liberation and ideological 

“deconstruction” in the face of colonial plunder, in order to reconstruct obliterated identities, whether 

of ethnic or national groups. 

 

KEYWORDS: Jesusalém. Mia Couto. Decolonization. Cultural Identity. Mozambique. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Intitulado no Brasil como Antes de nascer o mundo, o romance Jesusalém (2009), do 

escritor moçambicano Mia Couto, é uma narrativa da pós-independência de emancipação 

política de Moçambique que ilustra a utopia criada por Silvestre Vitalício, o patriarca da 

família. Ele, ao refugiar-se, juntamente com seus dois filhos: Mwanito, “o afinador de 

silêncios”, e Ntunzi, o filho mais velho, numa estadia alternativa, a coutada, tenta fugir das 

sofridas memórias ocasionadas pelos massacres das guerras de libertação nacional. Além do 

patriarca e dos pequenos, a “humanidadezita” também é composta por Zacaria Kalash, o 

capataz da família, e por outros dois semi-habitantes, o Tio Aproximado, encarregado de 

abastecer o lugarejo com mantimentos de primeira necessidade, e a jumenta Jezibela, “a fiel 

amante” do chefe da coutada.  

O refúgio, batizado de Jesusalém, é caracterizado como um lugar “fora do mundo”, 

em que até mesmo Deus teria esquecido de atender aos lamentos dos “falsos, dos tristes, dos 

maus solitários”. Na coutada, com o “rumor das folhagens, Silvestre escutava motores, 

comboios, cidades em movimento. Tudo o que tanto queria esquecer lhe era trazido pelo 

assobiar das rajadas entre os ramos” (COUTO, 2009, p. 34). Nessa perspectiva, o espaço rural 

é o retrato do esquecimento, mas, sobretudo, do desejo de reencontrar-se com o que a família 

perdera face aos domínios exploratórios colonial e imperialista. O romance acentua uma 

resistência à ocidentalização, porque materializa um discurso que visa desmantelar a 

sobreposição cultural e civilizatória europeia em relação ao colonizado. E, se “a vida é 

demasiado preciosa para ser esbanjada num mundo desencantado” (COUTO, 2009, p. 25), 

Silvestre Vitalício, movido pelo desejo do recomeço, enxerga a coutada como uma 

possibilidade de reconstruir sua pequena nação. Ao fundar o “senso populacional” e declarar 

Jesusalém como “o país derradeiro” (COUTO, 2009, p. 42), o pai dos meninos cria e põe em 

prática suas próprias leis. Lá, ele é a autoridade máxima. 

Jesusalém (2009) é estruturado em três livros que recebem nomes, ao invés de 

números, compostos por subcapítulos. O primeiro livro, A humanidade, é dedicado aos 

personagens da obra que, à maneira miacoutiana, ganham características, costumes, vivências 

que pressupõem os próprios nomes. A história dos exilados nos é apresentada, em maior 

parte, por Mwanito, que cresce em meio aos mistérios de uma trágica história de amor e 

ciúme. Ele, por ter sido levado para o lugarejo ainda criança, não tem nenhuma referência do 

mundo exterior ao pequeno povoado, porque a terra em que vive, atualmente, é distante de 

tudo. Aliás, para destacar uma das hipérboles miacoutianas, é oportuno retificar: é “tão longe 

que Deus se perde no caminho” (COUTO, 2009, p. 29). Essa distância, para Vitalício, é uma 
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arma contra o “Lado-de-Lá”, isto é, contra o que ele vivenciou na Moçambique urbana, cujas 

marcas das guerras que objetivavam a emancipação ainda se fazem notar.  

A vida e a cultura do povo moçambicano são ficcionalizadas, em Jesusalém (2009), 

de modo que o refúgio, na coutada, indica uma inclinação para os modelos organizacionais 

ancestrais bantu, cujos descendentes, “enquanto povos linguisticamente relacionados, [...], 

desenvolveram economias, sistemas políticos, ideologias religiosas e práticas culturais 

únicas” (FOURSHEY; GONZALES; SAIDI, 2019, p. 21). Na narrativa, não faltam questões 

como: o humor e o trágico, a inserção da linguagem cotidiana, a tradição oral, valorada, 

reiteradamente, pela importância do contar de histórias, prática que passa de pai para filho, a 

educação a partir de ensinamentos moralizantes incutidos nos provérbios, a ancestralidade, em 

que a composição de personagens ancestrais, embora não nominados, como o avô dos 

pequenos, ressalta a relevância dos mais velhos para vivificação das tradições autóctones, 

comum às literaturas africanas de língua portuguesa. Sobre esse aspecto, Maria Nazareth S. 

Fonseca, no estudo intitulado Velho e velhice nas literaturas africanas de língua portuguesa 

contemporâneas (2003), argumenta o seguinte: 

 
As literaturas africanas de expressão portuguesa desenvolveram mecanismos 

para recuperar uma tradição que fora sufocada pelo colonialismo. Entre eles, 

identifica-se a acentuada tendência de retomarem as representações do 

velho, o guardador da memória do povo, e com ela compreender  

peculiaridades  da  cultura  ancestral evidenciada em projetos de nação e de 

nacionalidade, assumidos como plataforma das lutas pela independência, nos 

espaços africanos de língua portuguesa (FONSECA, 2003, p. 63). 

 

É tematizado em Jesusalém (2009), ainda, o realismo mágico, entre outros itens. 

Todos veiculados por meio de uma escrita em que se destaca um prolífico trabalho de 

criatividade linguística. Nesse itinerário, o romance miacoutiano tenciona que “a memória 

torna-se mais do que um elemento individual para se transformar em memória ancestral 

(memória de muitas vozes e muitos tempos), através do qual o autor (e as vozes nele 

amalgamadas) procura exprimir a desmedida do invisível no visível, o rasto do sobrenatural 

na natureza” (LEITE, 2012, p. 45), que, no contexto cultural narrado, confere sentido à ideia 

de nação. 

Não obstante, a condição da mulher, também, é temática de muitas das obras 

miacoutianas. Em Jesusalém (2009) não é diferente. Assim, o feminino no romance engloba 

Marta, a portuguesa, que narra parte do segundo livro: A visita; Noci, que, enquanto mulher, 

negra, colonizada, é duplamente subalternizada, explorada e constantemente objetificada, e 

Dordalma, a mãe de Mwanito e Ntunzi, cujo corpo fora invadido e que, como subjaz o próprio 
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nome, teve uma vida de silenciamento e invizibilidade. Em meio a um cenário de 

desvalorização e total renúncia à mulher, perceptível através da conduta de Silvestre Vitalício, 

compete à Marta, que é o fio catalisador da narrativa – porque faz revelações significativas – 

mas, também, à Noci, o papel de solucionar os desdobramentos da história ficcionalizada, 

como é possível observar no terceiro livro que integra o romance: Revelações e regressos. 

Jesusalém (2009) apresenta uma pertinência social que se “define como projecto 

nacional moçambicano, procurando problematizar e desconstruir alguns dos estereótipos 

através dos quais frequentemente são edificados determinados paradigmas identitários” 

(BRUGIONI, 2012, p. 154). Tal especificidade oportuniza uma reflexão sobre acontecimentos 

históricos, ao passo em que possibilita a chance àqueles que tiveram suas identidades 

enfraquecidas de contestarem a supremacia eurocêntrica. Na esteira do que defende Mikhail 

Bakhtin (1998, p. 101), a linguagem artística, “dotada de uma história verboideológica rica e 

intensa, apresenta-se, com efeito, como um microcosmo organizado que reflete o 

macrocosmo”. Assim, Mia Couto, ao abordar as questões locais, possibilita, aos receptores de 

sua obra, reflexões sobre os problemas que perpassam, também, o continente africano. Em 

vista disso, é possível alegar, sem conferir à literatura uma finalidade apriorística, que o 

literato traz para a sua “prosa os sonhos e as superstições do povo moçambicano, anestesiado 

pelos anos de guerra e de violência” (SECCO, 2008, p. 61). Desse e de outros modos, ao 

passo em que o autor de Jesusalém (2009) denuncia a exploração vivenciada, constrói 

discursos em prol da valoração e da solidificação dos ideais africanos tradicionais.  

Nas sociedades africanas, escreveu José Luís Cabaço (2008), é através da cultura, 

bem como do exercício de cidadania, que as populações, por meio dos alicerces da própria 

história, têm a possibilidade de edificar seu futuro. Dessa maneira, se, durante muito tempo, 

perduraram, no cenário artístico global, os discursos totalizantes, sectários e excludentes, nas 

últimas décadas do século XX, novos parâmetros para reflexão dos impactos causados pelo 

sistema colonial português passaram a ser desenvolvidos. Essas discussões surtem efeitos 

porque focalizam questões negligenciadas por interpretações pautadas em concepções 

advindas exclusivamente dos países colonizadores, concepções estas, em sua grande maioria, 

essencialistas e carregadas de um discurso que trata o colonizado como inferior e, até mesmo, 

como incivilizado. 

Nesse contexto, teorias de cunho anticolonial, bem como os estudos culturais, 

emergem enquanto conjuntos de conceitos e de modos de realizar análises em campos 

epistemológicos diversos, sistematizando pesquisas que buscam, sobretudo, compreender os 

processos históricos, sociais e culturais através do olhar daqueles que há pouco se libertaram 
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do jugo hegemônico do colonizador. Conforme Cabaço (2008, p. 287), ainda, a “literatura, 

pela denúncia ficcional das iniquidades, das humilhações e das brutalidades da ocupação, 

alimentou na imaginação dos nacionalistas urbanos a utopia de um amanhã de liberdade”. As 

literaturas africanas de língua portuguesa modernas refletem esse aspecto. E, conforme 

explica Francisco Noa, (2017, p. 75), tendo “uma existência relativamente curta, cerca de um 

século, [...], dificilmente elas poderão ser dissociadas de perspectivas de representações onde 

prevalecem questões de poder”. Essas produções artístico-literárias africanas têm servido 

como instrumento de denúncia, especialmente no que toca os desajustes políticos, 

socioeconômicos, culturais, históricos e geográficos, provocando, com isso, a conclamação de 

pessoas e o desejo de questionar a posição de estereotipia em que o continente está, 

historicamente, enquadrado, o que configura uma busca pela independência não só política, 

mas, também, intelectual e cultural. Essa pretensão de aquisição emancipatória é uma 

constante nas literaturas da pós-independência de países como Moçambique, que e é 

caracterizado por conter uma pluralidade de temáticas e estilos alicerçados nos conhecimentos 

de períodos passados – a ancestralidade e a oralidade – e atuais. Isso atesta “a clivagem 

existente entre dois mundos” (CABAÇO, 2004, p. 65), compostos por paisagens culturais 

híbridas, o que nos remete às considerações de Bhabha (2019).  

No bojo dessas questões, surgem as discussões sobre a identidade cultural. Assim, o 

nosso objetivo geral é investigar de que maneira, em um contexto de exploração – social, 

cultural, política – de pós-guerra e de descolonização, essa identidade cultural moçambicana, 

obliterada e/ou estereotipada pelo poder hegemônico, é (re)construída pelos personagens do 

romance Jesusalém (2009). Como objetivos específicos, intuímos: evidenciar as estratégias 

discursivas que possibilitam o desenvolvimento de uma consciência nacionalista, bem como a 

valoração das tradições moçambicanas autóctones. Analisar as marcas opressivas que, 

decorrentes da ação colonial e do patriarcalismo local, na pós-independência, condicionam as 

identidades femininas a lugares de silêncio, subalternidade, objetificação, etc. Verificar no 

romance a provável existência de uma “desconstrução” da estereotipia do sujeito colonizado. 

Outrossim, um dos aspectos corriqueiramente debatidos na produção literária 

miacoutiana diz respeito à ancestralidade e ao místico que circunda a temática da morte, como 

é possível perceber na dissertação que tem por título A cosmovisão africana da morte: um 

estudo a partir do saber sagrado em Mia Couto (2010), de autoria de Sabrina Sedlmayer Pinto. 

No trabalho citado, a autora trava uma discussão sobre os modos como diferentes expressões 

da ancestralidade são aludidas por Mia Couto em sua escrita, tendo como corpus as obras A 

varanda de frangipani (1996) e Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra (2002).  
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Posto isto, vale ressaltar que Jesusalém (2009) já conta com um trabalho analítico, 

uma dissertação que tem por título A identidade do patriarca na família rural moçambicana 

em Jesusalém, de Mia Couto (2016), escrita por Dino Manuel Pedro Rendição, da 

Universidade de Lisboa. Nele, Pedro Rendição faz uma reflexão crítica da narrativa, cujo 

objetivo é sustentar a existência de uma identidade do patriarca, Silvestre Vitalício, na família 

rural moçambicana, que, em oposição à vida urbana, contribui para um reencontro com o 

estilo de vida tradicional bantu.  

Para além das leituras circunscritas à ancestralidade e ao caráter identitário, as obras 

de Mia Couto, também, são fonte de pesquisa no que toca a sua particularidade estética, cuja 

criatividade é dotada de uma inventividade linguística que se inscreve pela diferença à cultura 

do colonizador. Com efeito, embora esse não seja o enfoque principal avultado pelo nosso 

trabalho, ele será ressaltado ao longo do estudo, posto que se trata de uma especificidade 

indissociável ao autor moçambicano.  

Mia Couto, pseudônimo de Antônio Emílio Leite Couto, nasceu em Beira, 

Moçambique, em 5 de julho de 1955. Ele é, atualmente, um dos autores de maior visibilidade 

no universo da literatura africana contemporânea. Couto é prestigiado por tratar de questões 

relacionadas aos dilemas da vida humana e, também, pela sua particularidade estética. Nas 

palavras de Ana Mafalda Leite (2012, p. 33), “a ‘pilhagem’ ou ‘roubo’ da língua portuguesa 

pelo colonizado mostra que a ‘africanização’, [...], se institui e processa no interior do 

instrumento comunicativo, num processo transformativo e nativizante”. Assim, o escritor atua 

numa ininterrupta redescoberta de palavras, expressões e estruturas idiomáticas, resultante de 

um entrecruzar entre o português formal – Língua Portuguesa (LP) – e os vários registros 

linguísticos empregados pela população moçambicana. Alguns desses registros são 

provenientes da Língua Bantu (LB), como será evidenciado ao longo do estudo, dando forma 

a um inusitado processo de criação, apropriação estética e renovação do código do 

colonizador.  

Segundo Laranjeira (2001), Mia Couto deu início à vida literária escrevendo seus 

primeiros poemas e publicando-os, aos 14 anos, no jornal Notícias de Beira, movido pelo 

exemplo paterno, mas, também, materno: “minha mãe contava histórias cujo fascínio nos 

prendia todo o ser” (COUTO, 2005, p. 206). Posteriormente, o escritor publicou crônicas, 

contos e romances. Aos 17 anos cursou medicina, trocando-a pelo jornalismo, em 1974, e 

integrando-se, face ao clima de mudança política, rumo à independência, à Agência de 

Informação de Moçambique (AIM), na qual exercia o cargo de diretor. Ele foi jornalista da 

revista semanal Tempo (entre 1979 e 1981) e publicou seu primeiro livro de poesia, cujo título 
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é Raízes de orvalho, em 1983, e, em seguida, dois livros de contos: Vozes anoitecidas (1986) 

e Cada homem é uma raça (1990). Em 1985, abandonou, também, o cargo de jornalista e deu 

início ao curso de Biologia, na Universidade de Eduardo Mondlane. Como biólogo, o escritor 

desenvolveu ações em prol da preservação da reserva natural da Ilha de Inhaca, em 1992, e 

contribuiu com pesquisas em diversas áreas. O autor moçambicano coleciona vários prêmios 

nacionais e internacionais, dentre os quais podemos citar: O Prêmio Literário Mário António, 

em 2001, pela obra O último voo do flamingo (2000); Prêmio Vergílio Ferreira (1999), do 

qual foi galardoado, pelo conjunto de sua vasta obra e, também, com o Prêmio União Latina 

de Literaturas Românicas (2007). Nesse mesmo período, 2007, foi agraciado com o Prêmio 

Passo Fundo Zaffari & Bourbon de Literatura pelo romance O outro pé da sereia (1996) e 

com o Prêmio Camões, em 2013.  

Ele é autor de Terra sonâmbula (1992), seu primeiro romance que, a propósito, o 

projetou para o mundo, bem como de Estórias abensonhadas (1994); A Varanda do 

frangipani (1996); Contos do nascer da terra (1997); Mar me quer (1997); Vinte e zinco 

(1999) e Raízes de orvalho e Outros poemas (1999); O último voo do flamingo (2000); Na 

berma de nenhuma estrada e Outros contos (2001); O gato e o escuro (2001); Um rio 

chamado tempo, uma casa chamada terra (2002); O Fio das miçangas (2003); O outro pé da 

sereia (2006); Venenos de Deus, remédios do Diabo (2008); Jesusalém (2009); Tradutor de 

chuvas (2011); A Confissão da leoa (2012); Mulheres de cinza (2015); Contos do nascer da 

terra (2017); O Bebedor de horizontes (2018); A água e a água (2019), O mapeador de 

ausências (2020), entre outras. 

Ao propormos uma leitura de Jesusalém (2009) como possibilidade de compreender 

a construção da identidade cultural moçambicana, à luz da ótica de uma identidade em 

processo de (re)construção e a mobilidade circular em espiral dos seus eixos fronteirícios 

(BHABHA, 2019; CABAÇO, 2004-2008; GLISSANT, 2005; ROSÁRIO, 2010; SOUZA; 

2006, 2017), situaremos esta análise nos estudos culturais, trazendo, assim, novas reflexões 

acerca da produção miacoutiana. Esta pesquisa é de cunho bibliográfico e, dessa maneira, está 

apoiada em teorizações já existentes: Homi Bhabha (2019); José Luís Cabaço (2008); 

Lourenço do Rosário (2010); Catherine C. Fourshey; Rhonda M. Gonzales e Christine Saidi 

(2019); Frantz Fanon (2005; 2008); Kwame Anthony Appiah (1997); Amadou Hampâté-Bâ 

(2010); Edwuard Said (2011; 2003); J. Vansina (2010); Ana Mafalda Leite (2012); Inocência 

Mata (1998); Tomas Bonnici (2000; 2005); G. Spivak (2010); Francisco Noa (2015; 2017); 

Manuel Ferreira, (1987); Elena Brugioni (2012); Grada Kilomba (2020); Fátima Mendonça 

(1988) e referências afins. 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Catherine+Cymone+Fourshey&text=Catherine+Cymone+Fourshey&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Rhonda+M.+Gonzales&text=Rhonda+M.+Gonzales&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Christine+Saidi&text=Christine+Saidi&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
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A dissertação está estruturada em quatro capítulos. No primeiro, intitulado 

Colonização e literatura, há uma contextualização dos impactos ocasionados pelos domínios 

exploratórios colonial e imperialista, do geral para o particular, bem como uma evidenciação 

dos discursos que constituem a literatura colonial e a literatura da pós-independência, de 

modo a acentuar no que divergem. Ele é formado por seis tópicos: 1.1) Colonização e 

imperialismo: invasão, pilhagem, genocídio e “epistemicídio”; 1.2) Breves reflexões sobre a 

Moçambique pré-colonial; 1.3) Apontamentos sobre a invasão portuguesa em Moçambique; 

1.4) Descolonização em Moçambique: reminiscência de guerra; 1.5) Literatura colonial e 

literatura da pós-independência: contrapontos estéticos e ideológicos; 1.6) Considerações 

sobre o desenvolvimento da literatura moçambicana de língua portuguesa. 

O segundo capítulo, Identidade e “diferenças culturais”, é constituído por abordagens 

teóricas de autores que versam sobre a temática da diferença e identidade culturais, bem como 

sobre “hibridismo”, nacionalismo, tradição oral e ancestralidade africanas. Nele há, ainda, 

uma parte que trata da estereotipia do sujeito colonizado, forjada pelo poder hegemônico. 

Integram este capítulo três itens: 2.1) A identidade cultural: situando o campo teórico; 2.2) Na 

fronteira: identidade e “diferenças culturais” e 2.3) Estereótipos: fantasias coloniais de “raça” 

e de gênero. 

No terceiro capítulo, que tem por título Mia Couto: a visão de mundo, uma marca 

estética, tratamos sobre aspectos concernentes às especificidades que compõem o seu fazer 

literário, seja no que toca a estética, seja no que toca o engajamento social de que suas obras 

se valem. Além disso, evidenciaremos algumas percepções da crítica literária em torno da 

produção do literato. São parte da terceira divisão do nosso trabalho dois tópicos: 3.1) Mia 

Couto: a visão de mundo, uma marca estética; e 3.2) O que dizem os críticos. 

O quarto capítulo, que é totalmente analítico, intitula-se Tradição oral e 

ancestralidade: Jesusalém como uma construção discursiva da moçambicanidade. Ele 

subdivide-se em quatro itens: 4.1) Jesusalém como “o país derradeiro”: pensando o 

nacionalismo anticolonial; 4.2) Traços representativos da cultura moçambicana: tradição oral 

e ancestralidade; 4.3) Lugares de silêncio: as identidades femininas e as marcas opressivas e 

4.4) A identidade e a “desconstrução” da estereotipia do sujeito colonizado.   
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CAPÍTULO 1 - COLONIZAÇÃO E LITERATURA 

 

1.1. Colonização e imperialismo: invasão, pilhagem, genocídio e “epistemicídio” 

 

Jesusalém (2009) é uma narrativa da pós-independência de emancipação política de 

Moçambique, uma vez que é constituída por discursos concernentes ao domínio europeu no 

que toca os aspectos político, religioso, geográfico, cultural e linguístico, entre outros.  Porque 

pauta-se numa perspectiva anticolonialista, percebida pelo ressaltar de traços concernentes às 

tradições autóctones. E, ainda, porque traz à baila um cenário de luta emancipatória do jugo 

do colonizador português. A historização de muitos países africanos é circunscrita pelo 

enfraquecimento e/ou negação de epistemes, isto é, pela oclusão de múltiplos saberes 

anteriores ao domínio colonial. Nesse sentido, narrativas como a supracitada, evidenciaremos, 

são fontes discursivas de ampla importância, uma vez que possibilitam o preenchimento do 

que Sanches (2006) nomina de “vácuo historiográfico”, porque impulsionam a valorização de 

cosmovisões e diferenciais culturais enfraquecidos por epistemologias hegemônicas.  

O romance dá vazão a uma história em que a vida dos personagens é moldada pela 

ordem estabelecida, cujo cenário é de exploração capitalista por parte dos governantes, que 

representam um “Estado que nunca se vê, mas aparece sempre a tirar-nos as nossas coisas” 

(COUTO, 2009, p. 137), em que é comum o desemprego e a perpetuação da pobreza. Ao 

narrar a chegada do pequeno clã a coutada, Mwanito denuncia que o seu mundo, no pós-

guerra que culminou a emancipação, se reduz a territórios invadidos, pilhados e “sem vida 

que ele vagamente designava por <<Lado-de-Lá>>” (COUTO, 2009, p. 13). Este é a região 

urbana, “onde se encontram os centros de poder” (ROSÁRIO, 2010, p. 139). Na pós-

independência, Silvestre Vitalício, o patriarca da família, busca encontrar caminhos que 

alimentem novas utopias. Assim, a “família se embrenhava no interior” (COUTO, 2009, p. 

21), num espaço habitado apenas por reminiscências de guerras, por fronteiras espaço 

temporais, em que o desejo de esquecer e de lembrar se entrecruzam e se conflitam. Voltar ao 

passado é, para Vitalício, rememorar a violência e o genocídio empreendidos pelo domínio 

colonial português, cuja política exploratória afetou tanto o “campo material”, quanto o 

“espiritual” do colonizado: sua língua, sua religião, suas crenças, seus costumes, etc. Por 

outro lado, a nova vida em Jesusalém oportuniza, à família, bases de diferenciação e de 

pertencimento enquanto sujeitos filiados a uma tradição secular correspondente aos povos 

Bantu, cujo modelo social vai se desenhando com a sucessão dos acontecimentos. Nessa 

amálgama, a coutada oferece, aos personagens do romance, “o terreno para a elaboração de 
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estratégias de subjetivação – singular ou coletiva – que dão início a novos signos de 

identidade e postos inovadores de colaboração e contestação, no ato de definir a própria ideia 

de sociedade” (BHABHA, 2019, p. 20). 

A “humanidadezita” deixa a cidade a bordo de um caminhão, cujo nome recebido 

fora “a nova Arca de Noé” (COUTO, 2009, p. 27). Tal como na história bíblica, o veículo, na 

narrativa, remete a recomeços e configura um “refúgio de sonhar” para Mwanito, que não 

viera a sair do lugarejo de maneira esporádica, como ele desejava. Sem as viagens com as 

quais sonhava, o menino acabou “apurando outras defesas contra a nostalgia” (COUTO, 2009, 

p. 27), e o seu subterfúgio, assim como para Ntunzi, era o rio sem nome em que 

mergulhavam. E este era “a coisa mais viva e verdadeira que acontecia em Jesusalém” 

(COUTO, 2009, p. 28). Composta por temporalidades e práticas dissonantes, a coutada – local 

em que a família se auto exila – é a materialização do “além”, Bhabha (2019). Em outras 

palavras, ela é um lócus fronteiriço, de trânsito, em que “espaço e tempo se cruzam para 

produzir figuras complexas de “diferenças culturais” e identidade, passado e presente, interior 

e exterior, inclusão e exclusão” (BHABHA, 2019, p. 19). Matizado por tensões ambivalentes 

como tradição e “não-tradição”, Appiah (2014), o lembrar e o esquecer, passado e futuro, 

batismos e desbatismos, o possível e o insólito, o romance avulta questionamentos e provoca 

várias reflexões históricas, porque ecoa muitas das práticas desenvolvidos durante a 

colonização portuguesa. 

Tal artifício literário do qual Mia Couto se vale, quer seja numa ordem que ateste 

uma postura denunciativa, quer seja numa outra que corresponda a um apelo à valoração da 

cultura, da tradição autóctone, possibilita uma visão da desordem instaurada por domínios 

exploratórios, cuja primazia era a pilhagem, o genocídio e “epistemicídios”. Este é resultado 

da obliteração de múltiplos saberes de povos originários e imposição de uma cultura 

hegemônica que é, essencialmente, eurocêntrica. 

Desse modo, duas palavras são preponderantes para o entendimento do sistema 

colonial e, consequentemente, das narrativas coloniais e das arquitetadas no contexto da pós-

independência: colonização e imperialismo. Objetivamos, com isso, evidenciar como tais 

processos, a partir de uma premissa universalizante, do ponto de vista Ocidental, atuaram para 

a obliteração da identidade de países africanos. Intuímos, também, apontar as divergências 

ideológico-discursivas que encorpam a literatura moçambicana do período de emancipação 

política.  

Jesusalém (2009) nos ajuda a refletir acerca de práticas coloniais de extermínios, 

pois faz referência aos “cadáveres indígenas” (COUTO, 2009, p. 148), cujos povos 
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autóctones, reduzidos a selvagens, foram vitimados por ações e discursos civilizatórios. O 

suposto papel de civilizador que os países colonizadores da Europa Ocidental atribuem a si 

próprios é um ponto chave do sistema colonial, como se sabe.  Em Discurso sobre o 

colonialismo (1978), Aimé Césaire desconstrói essa premissa. O autor produz uma crítica 

ferrenha à Europa, afirmando ser esta indefensável. No texto, ele lança mão de asteísmos e 

ironiza as falas de agentes da colonização e/ou simpatizantes da ideologia colonial. Fazendo 

uso de metáforas, ele descreve a Europa como uma “civilização decadente, ferida, moribunda, 

uma gangrena com foco infeccioso” (CÉSAIRE, 1978, p. 13). O que Césaire (1978) objetiva, 

com isso, é questionar o ideal de civilização europeu, que empreende regimes baseados no 

genocídio, na “exploração desenfreada de massas humanas, que é sustentado pela violência. E 

o de uma forma moderna de pilhagem: roubo por parte de conquistadores” (CÉSAIRE, 1978, 

p. 14).   

Durante o extenso ciclo de soberania europeia, “mais de três quartos do mundo 

estavam submetidos a uma complexa rede ideológica de superioridade e inferioridade” 

(BONNICI, 2000, p. 07). Assim, o branco, europeu e cristão ocupava o topo da hierarquia, 

enquanto os negros, os pobres, os indígenas, os povos que viviam à margem do Centro, em 

geral, eram, constantemente, estigmatizados. Munanga (2019) explica que essa superioridade 

de que os europeus estavam convencidos possuir se dá a partir de duas concepções. A 

primeira diz respeito a um “desprezo pelo mundo negro, apesar das riquezas que deles 

tiravam” (MUNANGA, 2019, p. 21). A segunda, por sua vez, é fruto da ausência de 

reconhecimento no que se refere à história antiga dos negros, bem como das diferenças no que 

toca os aspectos culturais, porque “os preconceitos étnicos entre duas sociedades que se 

confrontam pela primeira vez, tudo isso mais as necessidades econômicas da exploração 

predispuseram o espírito europeu a desfigurar [...] a personalidade moral do negro e de suas 

aptidões intelectuais” (MUNANGA, 2019, p. 21-22), que são constantemente estigmatizadas.  

Jesusalém (2009) sinaliza que os colonizadores eram “viajantes que partiam para a 

África selvagem” (COUTO, 2009, p. 148). Ao se referir ao continente, a portuguesa Marta 

afirma: “meu marido desaparecera para sempre, vítima de um acto de canibalismo” (COUTO, 

2009, p. 148). Tais construções discursivas demonstram que o não conhecimento sobre África 

implica, portanto, no exotismo do africano, que, ainda hoje, age para reverter a condição de 

estereotipia em que está emoldurado. A invasão desses territórios resultou na promoção de 

dependência financeira, bem como na criação e solidificação de binarismos baseados na 

exclusão e inferiorização. 
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A colonização que, como pensou Bonnici (2000), quase sempre é um efeito colateral 

do sistema imperial, representa a exploração cultural decorrente da expansão europeia nos 

últimos 500 anos. O autor explica que há, no domínio colonial, um conluio por meio do qual o 

indivíduo é desnudado de seus nuances socioculturais e sua história é, constantemente, 

obliterada. É assim, pois, que o colonizado, que representa “uma criação do império e, ao 

mesmo tempo, o sujeito degradado do discurso imperial” (BONNICI, 2005, p. 48), é privado 

de suas essencialidades, e o colonizador surge como uma espécie de herói, trazendo discursos 

de ascensão, tal como o de sujeito/humanizador, a fim de reverter a condição de 

“incivilidade” que o colonizado, ocupa, sobretudo o indígena. O objetivo racional do sistema 

colonial era convencer os indígenas de que a ausência dos colonos “significaria para eles o 

retorno à barbárie, ao aviltamento, à animalização” (FANON, 2005, p. 175). Como é 

perceptível, o discurso fruto do domínio colonial se fazia crível, a fim de que os povos 

autóctones fossem tomados por um sentimento de gratidão. Entretanto, “ao final das contas, 

muitas sociedades africanas haviam decidido não permanecer passivas diante do avanço das 

forças coloniais e previram combatê-las à medida que elas ganhavam terreno” (MAZRUI, 

2010, p. 134), a fim de atenuar os efeitos que o poder eurocêntrico exercia e/ou pretendia 

exercer sobre as colônias invadidas. Ainda que morressem, os povos colonizados resistiam. 

Para definir o termo imperialismo, faremos uso do conceito formulado por Edward 

Said (2011, p. 40), que o delineia como “a prática, a teoria, e as atitudes de um centro 

metropolitano dominante governando um território distante”. Na perspectiva do autor, essas 

práticas imperialistas davam equilíbrio financeiro às metrópoles, à medida que a mão-de-obra 

gratuita era utilizada na exploração de matérias-primas nas colônias, fortalecendo a 

colonização. Assim, “a expansão colonial europeia nos séculos XV e XVI coincidiu, portanto, 

com o início de um sistema capitalista moderno de trocas econômicas. As colônias [...] eram 

percebidas como fonte de matérias-primas que sustentariam por muito tempo o poder central 

da metrópole” (BONNICI, 2005, p. 228). Consequentemente, todo o espaço colonizado era 

inspecionado por “viajantes e exploradores europeus dos séculos XIX e XX representando o 

conhecimento e o poder” (BONNICI, 2005, p. 228), exercidos, unicamente, pela hegemonia 

europeia, o que dava forma ao controle e à hierarquia social, econômica, racial e cultural. 

Em Jesusalém (2009), mesmo na pós-independência, as marcas da colonização 

atormentavam a família de autoexilados. Elas se fazem notar nas ruínas da coutada, cuja 

arquitetura propicia o rememorar das iniquidades oriundas do sistema exploratório empreendido 

pelos portugueses: 
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O único edifício que não foi reabilitado foi a casa da administração que 

ocupava o centro do acampamento. Essa residência – que passamos a chamar 

de <<casa grande>> – estava amaldiçoada. Dizem que ali fora assassinado o 

último português a dirigir a coutada. Morrera dentro do edifício e as ossadas 

deviam jazer entre as decadentes mobílias (COUTO, 2009, p. 76). 

 

A casa grande, como se sabe, configura uma forma de moradia dos invasores 

escravagistas que, ao contrário das senzalas, viviam em situação de conforto. Os senhores que 

nelas residiam exploravam povos negros, condicionando-os à servidão, originando, assim, o 

binômio senhor/escravo e dando forma ao racismo, que é um dos grandes males do período 

colonial, já que “estava ligado ao imperialismo e à colonização” (MAZRUI, 2010, p. 12). Ainda 

que este não seja, de maneira geral, o fator originário ou a principal causa da escravidão, como 

escreveu Toni Morrison, em um texto intitulado O corpo escravizado e o corpo negro (2020), é 

axiomático que a hierarquia racial, cujo efeito segregador transcendeu anos subsequentes, 

fazendo-se presente na atualidade, anos após a descolonização territorial, tenha sido um 

infortúnio estatuário da prática colonial, das ações resultantes desta.  

Amadou-Mahtar M'Bow (2010) nos ajuda a entender melhor essa questão racial 

potencializada pela colonização, porque aborda seus efeitos em diferentes níveis. Para ele, tal 

fenômeno:  

 
[...] causou ao estudo objetivo do passado africano o aparecimento, com o 

tráfico negreiro e a colonização, de estereótipos raciais criadores de desprezo 

e incompreensão, tão profundamente consolidados que corromperam 

inclusive os próprios conceitos da historiografia. Desde que foram 

empregadas as noções de “brancos” e “negros”, para nomear genericamente 

os colonizadores, considerados superiores, e os colonizados, os africanos 

foram levados a lutar contra uma dupla servidão, econômica e psicológica. 

Marcado pela pigmentação de sua pele, transformado em uma mercadoria, 

entre outras, e condenado ao trabalho forçado, o africano passou a 

simbolizar, na consciência de seus dominadores, uma essência racial 

imaginária e ilusoriamente inferior àquela do negro. Este processo de falsa 

identificação depreciou a história dos povos africanos, no espírito de muitos, 

rebaixando-a a uma etno-história em cuja apreciação das realidades 

históricas e culturais não podia ser senão falseada (M’BOW, 2010, p. XX). 

 

Inicialmente, vale fazer menção à importância do trabalho oriundo da historiografia 

atual, pontuado, acima, por M’ Bow (2010), cujo objetivo vislumbra “questionar as 

simplificações abusivas criadas por uma concepção linear e limitativa da história universal, 

bem como em restabelecer a verdade dos fatos sempre que necessário e possível” (M’BOW, 

2010, p. XXI). Porque pautada numa postura eminentemente revisionista, a atual historiografia 

possibilita a reinterpretação, isto é, a (re)construção de novos entendimentos de eventos 

históricos como a colonização. No bojo dessa questão, narrativas como Jesusalém (2009), 
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cujos resultados meritórios circunscrevem, entre outros, a redução dos efeitos do discurso 

homogeneizador no que toca os sentidos de nação, cultura, gênero, etnia, religião, entre 

outros, são demasiado relevantes. 

O excerto evidencia, ainda, o enfraquecimento de identidades e de epistemologias em 

decorrência de uma superioridade pretendida pelo Centro. Nessa perspectiva, acentuamos, 

como Bonnici (2005) o fez, que foi nesse cenário de subalternidade europeia que surgiram 

discriminações relacionadas às questões epidérmicas, porque “entre o colonizador e o 

colonizado havia o fator raça, que construía um relacionamento injusto e desigual. Os termos 

raça, racismo e preconceito racial são oriundos da posição hegemônica europeia” (BONNICI, 

2005, p. 262). Para o autor, o poder estruturante que degrada o negro satisfaz e alimenta o 

regime escravagista surgido no século XVI, período em que “se formou a ideia de um mundo 

colonial habitado por gente ‘naturalmente’ inferior, programada pela natureza para trabalhar 

brutalmente e servir ao homem europeu branco” (BONNICI, 2005, p. 228).  

Essas ideologias eurocêntricas eram corroboradas pela linguagem, e eram reproduzidas 

e efetivadas através dos discursos da época de maneira oral e textual. Neste último caso, o 

discurso hegemônico europeu se fazia inerente à literatura do período colonial. Esta, a título de 

informação, “estava sob o controle direto da classe dominante, que emitia parecer sobre a forma 

literária e controlava a publicação e distribuição do texto” (BONNICI, 2000, p. 18). Todas as 

restrições do domínio colonial acabam por inferiorizar as literaturas escritas por povos 

periféricos, em que, em se tratando de África, o repertório giraria em torno das tradições orais e 

dos costumes pertencentes aos grupos exteriores ao centro. Havia, portanto, “uma recusa a 

considerar o povo africano como o criador de culturas originais que floresceram e se 

perpetuaram, através dos séculos, por vias que lhes são próprias” (M’BOW, 2010, p. XIX). 

Dessa maneira, a relevância da literatura, no que toca o processo de afirmação das identidades 

culturais africanas e, particularmente, moçambicana, está atrelada à representatividade, uma 

vez que ela se configura, também, como um significativo instrumento de resistência ao poder 

colonial e à hegemonia cultural oriunda de epistemologias eurocêntricas veiculadas pelo 

Cânone literário Ocidental.  

 

1.2. Tradições autóctones em Moçambique: breves reflexões sobre os povos Bantu 

 

«Os africanos», disse ele, «são todos bantos, todos parecidos, 

usam as mesmas manhas, os mesmos feitiços» (Mia Couto). 
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O romance Jesusalém (2009) pode ser considerado como uma fonte discursiva que 

nos permite vislumbrar diferentes modelos organizacionais, porque contém uma gama de 

detalhes socioculturais, de tempos e temporalidades, e de deslocamentos identitários face às 

“«ingerências dos poderes coloniais»” (COUTO, 2009, p. 204) em Moçambique. Nessa 

perspectiva, faremos uma exposição sobre alguns costumes pré-coloniais dos povos Bantu, 

aludidos, de maneira direta, na narrativa, por entendermos que esta referência é, também, um 

dos principais traços da valorização autóctone que o romance esboça.  

De acordo com a pesquisa intitulada O movimento associativo africano em 

Moçambique: tradição e luta (1926-1962), tese de Olga Maria L. S. I. Neves (2008), “em 

Moçambique, as diferentes formações sociolinguísticas pertencem à família linguística 

‘Banto’, um subgrupo das línguas nígero-congolesas, sem dúvida, a mais importante da 

África central e meridional” (NEVES, 2008, p. 82). Neves (2008) afirma, ainda, que, 

“inicialmente originário dos planaltos dos Camarões, este idioma, cadinho de culturas e 

aglutinante, foi criando num tempo longo um sentimento de pertença a uma identidade 

própria africana” (NEVES, 2008, p. 82). Isso significa dizer que tal identidade tem base numa 

raiz, numa zona Proto-Bantu, não podendo, portanto, configurar unicidade, pois é constituída 

por inúmeras etnias e várias línguas e dialetos.  

Os povos Bantu chegaram a abranger grande parte da África Subsaariana, conforme 

explicam Fourshey; Gonzales e Saidi (2019), região que, geograficamente, está localizada ao 

sul do Deserto do Saara e é, também, denominada como África Negra. Historicamente, o 

território é considerado “o lugar do princípio do mundo” (COUTO, 2009, p. 188), e há uma 

estimativa de que, ao menos, seiscentas línguas são faladas por lá, sendo a maioria de origem 

banta. Atualmente, na região, também, existem falantes das línguas portuguesa, francesa e 

inglesa, devido a colonização.  

Na atualidade, os principais grupos étnicos de Moçambique são: 

 

Constituídos por numerosos subgrupos com diversas línguas, dialectos, 

culturas e histórias. Muitos estão ligados a grupos étnicos semelhantes que 

vivem nos países vizinhos. Os Makua são o grupo dominante na região 

Norte; os Sena e os Ndau são proeminentes no Vale do Zambeze e os 

Shanganes (Tsonga) dominam a região Sul. Outros grupos incluem os 

Makonde, Yao, Chopi, Shona, Ronga e Nguni8. Existe um pequeno grupo de 

europeus, a maioria de ascendência portuguesa e uma minoria mulata. Uma 

pequena comunidade asiática, na sua maioria de origem paquistanesa e 

goesa, estabeleceu-se em Moçambique e especializa-se na prática do 

comércio e da pesca, respectivamente. Na área costeira houve influência de 

comerciantes costeiros islâmicos e colonizadores europeus, mas as pessoas 

do interior de Moçambique mantiveram a sua cultura indígena baseada no 
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culto dos antepassados, no animismo e na prática da agricultura de pequena 

escala (ASDI, 2007, p. 10). 
 

A humanidadezita é composta por povos Chissena – termo também conhecido 

como Sena, Xisena. “O chissena é uma língua banta, falada nas margens do Zambeze, desde o 

Chinde até Tambara. O número total dos falantes é relativamente elevado, cerca de 30.000. O 

futuro do chissena está em ser a língua franca do rio Zambeze” (MEQUES, 1999, p. 2). As 

atividades diárias desses povos giram em torno da pesca, da “domesticação de plantas e 

animais e trabalho com cerâmica, ferro, agricultura e pastorícia” (HALL, 1987 p. 26-27). 

Com base nisso, objetivamos ressaltar algumas das práticas empreendidas pelos personagens 

de Jesusalém (2009) que aludem os costumes bantu – que é abordado de modo mais 

acentuado no capítulo quatro.  

Na concepção dos pesquisadores Ronaldo Rodrigues de Paula e Fábio Bonfim 

Duarte (2016), William Bleek (1862) foi o responsável por cunhar o termo bantu: 

 
O termo bantu, que designa os povos e as línguas, pode ser traduzido como 

“gente”, “pessoas”, “humanos” e tem sua origem na raiz lexical “ntu”, com o 

prefixo da classe nominal 2 “ba”, os quais são bastante recorrentes nas 

línguas da família bantu. Esse termo designativo foi inicialmente proposto 

por William Bleek (1862) e vem sendo, desde então, utilizado para se referir 

às línguas que pertencem à família linguística bantu. Destarte, tem sido ainda 

amplamente utilizado por linguistas, historiadores, antropólogos e por 

pesquisadores de outras áreas para nomear as línguas pertencentes ao 

subgrupo niger-congo (DE PAULA; DUARTE, 2016, p. 347). 

 

Nas palavras de Fourshey; Gonzales; Saidi (2019, p. 36), “se o termo é caracterizado 

com base em aspectos linguísticos, étnicos, culturais ou biológicos depende do lugar, da 

comunidade, das evidências e das perspectivas dos pesquisadores”. Entretanto, a denominação 

mais usual se dá em face do aspecto linguístico, porque a língua que esses falantes fazem uso, 

conforme William Bleek (1862), é interligada por uma zona proto, isto é, por uma zona de 

origem que denota uma familiaridade perceptível, mesmo com as mudanças decorrentes da 

expansão bantu, ao longo dos anos. Isto é, ainda que os povos Bantu sejam constituídos por 

inúmeras especificidades que se distinguem entre si, eles são afinados por uma raiz comum. 

Hall (1987) explica que os povos Bantu ostentam uma convergência, isto é, uma base 

etnolínguistica comum, que é composta por caraterísticas tanto fonológicas, quanto 

morfológicas. Em Jesusalém (2009), os dois nomes dos filhos de Silvestre Vitalício, Mwanito 

e Ntunzi, são de origem banta, mas precisamente, decorrem da língua Chissena, e acentuam a 

particularidade do encontro consonantal no início dos epítetos: Mw e Nt.  
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Atualmente, os Bantu “habitam ambientes ecológicos diversos do continente 

africano” (FOURSHEY; GONZALES; SAIDI, 2019, p. 36). Porém, como se sabe, antes do 

povoamento deles, em Moçambique, por exemplo, o território registrava áreas que eram 

ocupadas pelos Khoisan (Coissã), com suas comunidades de caçadores e recolhedores, cujas 

atividades eram baseadas na recolha de produtos da natureza: pesca; caça; etc. Conforme 

Martin Hall (1987), estes povos tinham como instrumento fundamental a pedra e, por isso, 

são povos da idade da pedra. Já os Bantu correspondem à idade do ferro. Nesse sentido, estes 

povos têm como principal prática a agricultura, argumenta Hall (1987).  

São muitas as considerações que circunscrevem os Bantu. Hall (1987), ao discutir 

sobre a expansão desses povos, em síntese, evidencia que ela se constitui, historicamente, a 

partir de três aspectos. O primeiro é baseado no fator rácico, isto é, houve um entendimento 

de que os Bantu eram uma nova “raça” que substituiu os Khoisan, em Moçambique. O 

segundo está diretamente relacionado aos povos da África Austral e diz respeito ao aspecto 

linguístico, conforme as contribuições de Bleek (1862), o que nega a teoria rácica e confere, a 

estes povos, a condição de grupos etnolinguísticos que se baseiam em uma herança comum. O 

terceiro, ainda conforme Hall (1987), abarca o aspecto da domesticação da fauna e flora, bem 

como o uso do ferro. O autor afirma que este terceiro ponto tem a ver com desertificação do 

deserto do Saara, com a procura de terras para práticas agropecuárias, que é uma das 

principais causas da expansão bantu.  

Os povos Bantu são um grupo etnolinguísitico que compreende mais de 400 grupos 

étnicos. Estes partilham a mesma raiz linguística materna. A ocupação destes povos na África 

Austral, da qual Moçambique faz parte, se deu de maneira natural. Entretanto, embora não 

tenha sido marcada por meio de exploração militar e pela pilhagem, como na ação colonial, 

“ainda é preciso observar os tipos de competições, tensões, disputas e negociações que 

certamente surgiram sobre o uso da terra, as atividades econômicas, as práticas religiosas, a 

estrutura politica e as tradições culturais” (FOURSHEY; GONZALES; SAIDI, 2019, p. 39-

40). Desse modo, a impossibilidade de se pensar em uma coesão cultural é remota.  

Abreu (2006), em A experiência evangelizadora da igreja entre os sena de 

Moçambique (1992- 2002), destaca alguns pontos comuns entre os povos Bantu:  

 

A) A tradição oral, que é um mecanismo de transmissão e conservação do 

passado e de tradições (o contar histórias e anedotas);  

B) A solidariedade, unido através de laços familiares e sanguíneos, bem 

como com a sua comunidade, não se caracterizando tanto por isolamento 

nem por individualismo, é solidário com os antepassados (contacto 

virtual) e com os membros vivos do seu grupo;  
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C) A vida comunitária – a todo o indivíduo é inculcada a ideia de valorizar o 

grupo a que se subordina, que estabelece as diretrizes da vida social, de 

onde se funda a solidariedade e sentimento de igualdade. A pertença à 

comunidade nasce como a própria vida e sem ela não será possível 

manter-se, por isso a vida comunitária se enquadra no esquema vital da 

cultura banto. Resiste até hoje como uma forma de recusa ao 

individualismo e ao egoísmo (ABREU, 2006, p. 22).  

 

Mesmo partilhando costumes comuns, os grupos Bantu são marcados por 

especificidades demasiado distintas. Fourshey; Gonzales; Saidi (2019, p. 109) explicam que a 

maioria das “comunidades de língua Bantu determinava a identidade e a herança por meio da 

linhagem de apenas um dos pais – elas eram unilineares”. Em Moçambique, o rio Zambese se 

estabelece como fronteira natural dessas comunidades. Na região norte do rio, por exemplo, 

estão localizadas as famílias matrilineares, que compreende os Makonde, os Yao, os 

Makhuwa, os Nyanja, e, ainda, outros povos localizados no Zambeze superior: os Nsenga e os 

Pimbwe. A região sul, por sua vez, é composta por famílias patrilineares, cujos povos são: os 

Shona, os Tsonga, os Chope, os Bitonga e os Nguni, que também estão localizados em outras 

partes do país.  Os Sena/Chissena, referidos em Jesusalém (2009), estão localizados no centro 

de Moçambique, e, neste território, as famílias são constituídas por matrilinhagens.  

Conforme Hall (2003), “as pessoas têm se mudado por varias razões — desastres 

naturais, alterações ecológicas e climáticas, guerras, conquistas, exploração do trabalho, 

colonização, escravidão, semi-escravidão, repressão politica, guerra civil e 

subdesenvolvimento econômico” (HALL, 2003, p. 55). E em menor ou maior grau, esses 

fatores contribuíram para a obliteração dos valores e enfraquecimento identitário dos Bantu, 

ao longo dos tempos. 

  

1.3. Apontamentos sobre a invasão portuguesa em Moçambique 

 

Jesusalém (2009) expressa o “confronto entre o mundo tradicional e o mundo 

urbano, entre os valores míticos da cultura camponesa e a fria racionalidade dos 

acontecimentos bélicos, caracterizados pela tecnologia sofisticada da guerra” (LEITE, 2009, 

p. 41). Dentre os personagens da narrativa, é Zacaria Kalash quem mais remete ao domínio 

português e às “guerras coloniais”:  

 

— Vão saltar, já vos mostro.  

Os dedos zelosos de Zacaria comprimiam os músculos da perna de encontro 

ao osso. Subitamente, da carne saltavam pedaços de metal que tombavam e 

rodopiavam pelo chão.  
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— São balas — proclamava Zacaria Kalash com orgulho.  

Na ponta dos dedos erguia-as uma por uma e anunciava o calibre e as 

circunstâncias em que tinha sido alvejado. Cada uma das quatro balas tinha a 

sua própria proveniência.  

— Esta, a da perna, ganhei na Guerra Colonial. A da coxa, veio da guerra 

com Ian Smith. Esta, no braço, é desta guerra de agora...  

— E a outra?  

— Que outra?  

— Essa no ombro?  

— Essa já não me lembro.  

— Mentira, Zacaria. Conta lá.  

— Estou a falar a sério. Mesma das outras eu nem sempre lembro bem.  

Limpava os projécteis na manga da camisa e voltava a introduzi-los na 

carne, usando os dedos como se empurrasse o êmbolo de uma seringa.  

— Sabe por que nunca me separo das minhas balas?  

Sabíamos. Mas fazíamos de conta que escutávamos pela primeira vez. Como 

ao ditado que ele mesmo inventara e que rezava: queres conhecer um 

homem, espreita-lhe as cicatrizes (COUTO, 2009, p. 89 – 90 – itálico no 

original). 

 

Zacaria tinha caixas guardadas, “cheias de munições. Eram mais que suficientes para 

exterminar várias humanidades” (COUTO, 2009, p. 93). Desse modo, o poderio bélico, tal 

qual descreve o militar, é o que faz com o que o colonizador tenha domínio sobre o 

colonizado. Sua primeira confrontação se desenvolve “sob o signo da violência, e sua 

coabitação - ou melhor, a exploração do colonizado pelo colono - foi levada a cabo com 

grande reforço de baionetas e canhões” (FANON, 2005, p. 26). Nessas circunstâncias, a 

invasão colonial se estabelece como forma de pilhagem dos recursos naturais dos povos 

colonizados, e se sustenta por meio de posições de poder eminentemente desiguais.  

Quando, escreveu Kabengele Munanga (2019, p. 21), “os primeiros europeus 

desembarcaram na costa africana, em meados do século XV, a organização política dos 

Estados africanos já tinha atingido um nível de aperfeiçoamento muito alto”. O estudioso 

explica que as monarquias se constituíam por uma espécie de conselho popular, e que este 

representava as distintas camadas sociais, sendo a ordem moral e social equivalentes à política 

dos Estados. Munanga (2019) evidencia, porém, que o desenvolvimento técnico (tecnologia 

de guerra, por exemplo) era inferior, fato que se deve às condições “ecológicas, 

socioeconômicas e históricas da África daquela época, e não biologicamente, como queriam 

alguns falsos cientistas” (MUNANGA, 2019, p. 21) ao conferirem inferioridade a povos 

pretos por questões eminentemente epidérmicas. Com a invasão da América, no século XV, 

continua o autor supracitado, surgiu a necessidade de mão de obra barata e, então, a África 

apareceu como um modelo de “reservatório humano apropriado, com o mínimo de gastos e de 

riscos” (MUNANGA, 2019, p. 21). Foi dessa maneira, pois, que “o tráfico moderno dos 
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escravizados negros tornou-se uma necessidade econômica antes da aparição da máquina 

(Revolução Industrial). Essas novas relações técnicas estendem ao plano social o binômio 

senhor-escravizados” (MUNANGA, 2019, p. 21). Nessa perspectiva, o domínio colonial 

avançava a partir de estratégias coordenadas e sistemáticas, tais como a montagem de um 

aparelhamento que oprimia e reprimia os povos originários. De modo sintomático, “a 

ocupação colonial efetiva da África pelo Ocidente no século XIX tentou desmantelar as suas 

antigas instituições políticas. Alguns reinos resistiram e subsistem até hoje, embora em um 

contexto totalmente diferente” (MUNANGA, 2019, p. 21), considerando-se as inúmeras 

mudanças, imposições, a bem da verdade, que produziram intercâmbios sociais e culturais 

ocasionados pelo “encontro” entre colonizador e colonizado. Diante disso, a exploração no 

continente, efetivada pela extração de múltiplas matérias-primas e pela mão de obra gratuita 

dos cativos, alimentou os interesses comerciais e sustentou a condição de potência de que a 

Europa dispunha.  

A dominação colonial empreendida pelos portugueses, em Moçambique, foi 

inicialmente motivada pelo atrativo comercial do território como possibilidade de exploração 

de ouro em grandes quantidades. A extração e comercialização deste minério foi 

monopolizada pela Coroa, a partir de 1505, quando Portugal aumentava a sua influência no 

interior do território explorado. Sobre este aspecto, José Luís Cabaço (2009) explica o 

seguinte:  

 

Nos primeiros dias do ano de 1498 da era cristã, os habitantes da costa sul de 

Moçambique, em algum lugar situado entre as atuais cidades de Inharrime e 

Inhambane, viram chegar estranhas embarcações, enormes em relação às que 

até então já tinham visto. Delas desceram outros barcos menores 

transportando gente de pele pálida e vestida de modo insólito. Não se 

compreendeu o que eles diziam, mas não pareceram agressivos pelo que as 

gentes locais os acolheram sem animosidade. Os forasteiros recolheram água 

fresca, trocaram alguns objetos e regressaram às grandes embarcações que 

voltariam a desaparecer no mar profundo. Ninguém sabia quem eram os 

visitantes, muito menos podia imaginar que testemunhava um momento 

histórico: os primeiros contatos da África oriental com a Europa na viagem 

de Vasco da Gama em demanda da rota do Oriente (CABAÇO, 2009, p. 27). 

 

 Cabaço (2009), ao discorrer sobre a chegada dos portugueses em Moçambique, 

destaca o estranhamento dos povos autóctones, quando estes identificaram os invasores, 

nominados, pelo autor supracitado, de forasteiros. Em busca de ouro, prata e marfim, ou no 

esforço de estender suas redes comerciais a potentados do interior, explica o mesmo autor, 

“esses aventureiros europeus (e, no caso de Moçambique, também indianos) bem como 

alguns missionários religiosos iniciaram a penetração dos territórios, preferencialmente 
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subindo os rios, e esporadicamente por lá se fixavam” (CABAÇO, 2008, p. 28). Em 

Moçambique, a escravidão foi, também, um grande recurso que os portugueses encontraram 

vislumbrando o lucro. Entretanto, assim como em outros espaços invadidos, os avanços sobre 

o território não foram eminentemente pacíficos, uma vez que os povos originários sentiam-se 

ameaçados pelo domínio colonial português, eles resistiam para impedir o controle de 

algumas regiões.  

Se os rios, nesse sentido, possibilitavam a ocupação a espaços, em Moçambique, no 

romance Jesusalém (2009), o narrador-personagem conta-nos como, pelas ordens de Vitalício, 

as estradas significavam barreiras, porque eram um empecilho para quaisquer tipos de 

invasores, posto que havia uma recomendação aos pequenos: o “varrer as avessas”. Até a 

chegada da portuguesa Marta, a coutada tinha permanecido livre de visitas estrangeiras, fato 

que se deve, entre outras coisas, à aplicação dos meninos em ler a cartilha de Vitalício, a fim 

de proteger a pequena organização social no lugarejo. Ordenados, eles cavavam poços que 

eram, na verdade, armadilhas não para animais, mas para seres racionais que, por ventura, 

viriam a inspecionar o ambiente rural: 

 

— Armadilhas? E para que bichos? 

— São para outros bichos, vindos de longe. Eu já escuto esses sacanas 

rondarem pelas vizinhanças.  

[...] 

As ordens que recebíamos eram mais e mais controversas. [...] Eu, o mano e 

o Zacaria Kalash passámos, por instrução de Silvestre, a varrer os atalhos. O 

verbo <<varrer>> só estava certo na língua de nosso pai. Porque era um 

varrer às avessas: em vez de limpar os caminhos, espalhávamos sobre eles 

poeiras, galhos, pedras sementes. O que fazíamos, na realidade? Matávamos, 

nos nascentes atalhos, a intenção de crescerem e se tornarem estrada e assim 

anulávamos o embrião de qualquer estrada (COUTO, 2009, p. 39).  

 

Vitalício, conhecedor dos males da violência colonial, instituíra um código 

linguístico próprio, cuja semanticidade do verbo varrer se completa com o significado do 

verbo resistir, pois tem sentido, contrariamente, de obstruir os caminhos, com a finalidade de 

anular o “embrião com qualquer destino” (COUTO, 2009, p. 39), de fuga ou de chegada. A 

ausência de estradas era duplamente favorável ao ideário de Silvestre Vitalício, pois, além de 

impedir que os fiscais do governo bisbilhotassem a coutada, e que invasores se aproximassem, 

também, mantinha os pequenos no local protegido, mesmo contra a vontade destes. Tal 

dimensão simboliza uma resistência às ameaças externas, aos problemas oriundos de conflitos 

políticos governamentais na pós-independência, na Moçambique urbana.  
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A vida no isolamento era sustentada por justificativas, e “todas as histórias que o pai 

inventava sobre os motivos de abandonar o mundo, todas aquelas fantasiosas versões tinham 

um único propósito: empoirar-nos o juízo, afastando-nos das memórias do passado” 

(COUTO, 2009, p. 26), isto é, das memórias coloniais e das reminiscências de guerra. Por 

esse prisma, o rígido controle e o desejo de que os pequenos se esqueçam da antiga vida no 

espaço urbano, para Vitalício, surtem afeito, ainda, para a boa funcionalidade do modelo 

social que o patriarca idealizava, com ensinamentos baseados na crença, na valoração dos 

ancestrais e das tradições orais, “que revelam como os povos compreendiam o seu mundo” 

(FOURSHEY; GONZALES; SAIDI, 2019, p. 79). Jesusalém (2009) esboça uma ideia de 

sociedade em construção, que tende a “criar para si, balizas que delimitam todos os seus actos 

através de um código de obrigações e interdições. Assim, torna-se fácil distribuir tarefas, 

garantir a identidade, defender os valores, em suma, fazer sobreviver o grupo social” 

(LOURENÇO, 2010, p. 31). Em vista disso, o modelo de sociedade aludido, no romance, 

distingue do Ocidental imposto, o qual Silvestre Vitalício recusa de maneira veemente, como 

será descrito no último capítulo. 

Com efeito, a invasão portuguesa, em Moçambique, se deu em territórios já 

povoados, uma vez que o país já era habitado por diversos grupos etno-linguísticos. A. Rita-

Ferreira, no estudo intitulado Fixação portuguesa e história pré-colonial de Moçambique 

(1982), documenta que, no final do século XVII, as organizações sociais que compreendiam o 

espaço africano referido eram os Estados Changamires, Mutapas, Rundos (Lundu), Carongas 

e Unidos. Os reinos, por sua vez, abrangiam o de Manica, Bàrué, Teve, Danda, Sanga. Já os 

povos englobavam os Tongas, Senas [Chissena], Ajauas (Yau) e Ronga. 

Conforme Cabaço (2008), o modelo de organização social português, bem como a 

religião e a filosofia europeias foram difundidos na porção de terra localizada ao sudeste do 

continente africano, submetendo pela negociação e/ou pela força, pouco a pouco, diferentes 

comunidades africanas, hindus e muçulmanas do litoral e do interior. O autor ressalta, ainda, 

que “os primeiros colonos em Moçambique foram responsáveis pelo estabelecimento de um 

modelo de relações de poder inspirado no feudalismo português, casando-se com mulheres de 

linhagens africanas” (CABAÇO, 2008, p. 57). Esse casamento não deixa de resultar na 

objetificação e servidão dessas mulheres negras, cujo corpo era um “campo de convergência 

entre racismo e sexualidade” (HOOKS, 2019, p. 129) para os detentores de poder, que, 

majoritariamente, eram “homens brancos, outrora algozes” (COUTO, 2009, p. 148). 

Cabaço (2008) explica que não só a estrutura sistêmica, mas, também, a formação 

ideológica colonial se deu a partir de uma “lógica binária que reprimia as diferenças” 
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(CABAÇO, 2008, p. 44). Com isso, os povos africanos, assim como de outras sociedades 

colonizadas, tornaram-se, por algum tempo, sujeitos invisibilizados, suplantados por uma 

estrutura hierarquizante e pela superioridade ontológica eurocêntrica que era vista como uma 

referência de progresso proeminente. O autor moçambicano argumenta, também, que, àquela 

época, a colonização portuguesa se sustentava filosoficamente à base do evolucionismo 

francês, em que os povos “selvagens” deveriam ser educados para se tornarem “civilizados”. 

Conforme Cabaço (2008), essa concepção justificava uma “missão civilizatória”, cujo 

resultado é uma sociedade colonial organizada por vias de distinção entre “civilizados” e 

“indígenas”. Para ele, a categoria “indígenas” era, ainda, subdividida entre “assimilados” e 

“não assimilados”. Os “civilizados”, continua o mesmo autor supracitado, eram os sujeitos 

brancos, de educação europeia e os “indígenas” eram os negros nascidos no local. Já os 

“assimilados”, a princípio, eram aqueles negros que se formavam nas escolas missionárias, 

que sabiam falar o português e podiam ser aproveitados no comércio, nas fábricas ou mesmo 

nos afazeres domésticos. 

A divisão dicotómica Branco/Preto auxiliou – e auxilia – os ideários soberanos do 

império ocidental, porque, através de uma visão reducionista, limitativa e excludente, anula as 

“diferenças culturais” e as transformam em um conceito binário hierárquico. O que há de mais 

vil nessa oposição, sem dúvida, é o sistema binário que decorre dela, o de Humano/Não-

humano uma vez que, conforme o pensamento fanoniano, as premissas coloniais se 

empenhavam para estabelecer a brancura como sinônimo de humanidade. “Em suma, isso 

queria dizer: de nós fizestes monstros, vosso humanismo nos supõe universais e vossas 

práticas racistas nos particularizam” (FANON, 1968, p. 4). A bem da verdade, os racismos, 

tal qual pensou Appiah (1997), são injustificáveis e as concepções de “raça” e biologia que os 

fundamentou, durante tanto tempo, equivocadas e fantasiosas. 

A invasão e exploração portuguesas resultaram na obliteração da identidade de 

Moçambique, cujo desenvolvimento político, social e cultural ainda se dá em meio a entraves 

decorrentes da opressão colonial e imperialista, somada à exploração capitalista de políticos 

na pós-independência. Rosário (2010) explica que a origem de Moçambique, enquanto estado, 

é colonial, o que significa que os moçambicanos herdaram da colonização um estado para 

servir os próprios interesses do domínio colonial. O autor ressalta, ainda, que o acesso à 

independência é resultante de uma luta armada de longa duração, e que o processo de 

libertação da mente foi ainda mais extenso, “tendo, consequentemente, produzido um olhar, 

um pensamento sobre a questão de como atender às necessidades das populações, no que toca 
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à condição humana, que rompesse com o estado colonial” (ROSÁRIO, 2010, p. 34), 

efetivamente. 

 

1.4. Descolonização em Moçambique: reminiscências de guerra 

 

Cabaço (2008) afirma que o domínio português, em Moçambique, foi perdendo o 

fôlego de maneira gradativa, a contar de 1950. O autor informa que foram quase 20 anos de 

conflito armado, período que sucedeu muitas mortes e prisões. Nas palavras dele: 

 
Enquanto nas cidades os africanos letrados habitantes dos subúrbios se 

aliaram aos brancos liberais, no campo, o trabalho forçado nas culturas de 

rendimento e a ingerência dos agentes oficiais do governo colonial nos 

assuntos das comunidades criaram condições para a mobilização das 

populações insatisfeitas. Muitos dos que foram à Europa estudar atuaram 

como ideólogos do movimento nacionalista e embaixadores da causa 

libertária. A FRELIMO, sob a liderança de negros e brancos de educação 

europeia, atuava no recrutamento dos descontentes, urbanos e rurais, tendo 

em vista a construção de uma nacionalidade moçambicana, afirmada 

oficialmente com a conquista da independência em 1975 (CABAÇO, 2008, 

p. 243).  

 

A queda do regime colonial “oportunizou o debate que se segue na jovem república 

de Moçambique, que tinha como pano de fundo, exactamente, a questão do desenvolvimento. 

Assumindo claramente a ruptura com o estado colonial e os seus programas económicos e 

sociais” (ROSÁRIO, 2010, p. 36). Mas, mesmo após a independência, o país se encontrava 

“cheio de armadilhas estruturais e conjunturais” (ROSÁRIO, 2010, p. 36).  E grande parte das 

literaturas africanas de língua portuguesa as retrata. Jesusalém (2009), por exemplo, denuncia 

os males enfrentados pela sociedade moçambicana, de modo a retratar as sequelas da 

colonização portuguesa e as consequências do período de guerra após a independência, como 

a fragilidade político-econômica do país.  

A partir do romance miacoutiano, torna-se possível dimensionar um pouco dos 

efeitos degradantes que consubstanciaram as lutas armadas em prol da Libertação Nacional, 

tendo em vista as reminiscências de guerra de Zacaria Kalash: 

 

— Você ainda se sente um militar. Confesse, Zaca, tem saudade de quartel?  

O homem acariciava o jaquetão militar que sempre envergava. Os dedos 

ganhavam sono sobre o cano da espingarda. Só depois ele falava: não é a 

farda que compõe o militar. É a jura. Que ele não era daqueles que, por 

medo da Vida, se alistam em exército. Ser militar foi, como dizia ele, 

decorrência da corrente. Na sua língua materna nem havia palavra para dizer 

soldado. Dizia-se «massodja», termo roubado ao inglês.  

— Nunca tive causas, a minha bandeira sempre fui eu mesmo.  
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— Mas, Zaca, você não se lembra de nossa mãe? — Não gosto de antiguar 

os tempos. Minha cabeça é de curto alcance.  

Ernestinho Sobra, agora renomeado Zacaria Kalash, atravessara mortes e 

tiroteios. Escapara de tiros, escapara de toda a recordação. Pelas perfurações 

do corpo lhe tinham fugido as lembranças.  

— Nunca fui bom de lembrar, sou assim de nascença.   

O Tio Aproximado foi quem desvendou esse esquecimento: por que motivo 

Zacaria não se lembrava de nenhuma guerra? Porque ele lutara sempre do 

lado errado. Foi assim desde sempre na sua família: o avô lutara contra 

Gungunhana, o pai se alistara na polícia colonial e ele mesmo combatera 

pelos portugueses na luta de libertação nacional.  

Para o Tio Aproximado, nosso parente visitante, aquela amnésia não merecia 

senão desprezo. Um militar sem lembrança de guerra é como prostituta que 

se diz virgem (COUTO, 2009, p. 91-92). 

 

Além do fardamento, a bala sempre foi um objeto referido por Zacaria, na narrativa.  

Isso porque, “Ernestinho Sobra, agora renomeado Zacaria Kalash, atravessara mortes e 

tiroteios. Escapara de tiros, escapara de toda a recordação. Pelas perfurações do corpo lhe 

tinham fugido as lembranças” (COUTO, 2009, p. 92). Com efeito, “Libertação Nacional, 

renascimento nacional, restituição da nação ao povo, [...], quaisquer que sejam as rubricas 

utilizadas ou as novas fórmulas introduzidas, a descolonização é sempre um fenômeno 

violento” (FANON, 1968, p. 25) para os dois lados. Assim, a violência é a mediação régia da 

descolonização, porque “o homem colonizado se liberta na e pela violência”, argumenta 

Fanon (1968, p. 25). A bala é, também, um signo associativo que possibilita comensurarmos a 

tirania das “conquistas e invasões, da barbárie humana, da subjugação e escravismo, do 

genocídio, do cruel derramamento de sangue, da exploração e espoliação empreendidas pelo 

colonizador contra as civilizações ou povos colonizados” (FERREIRA, 2008, p. 2).  

No regresso à Moçambique urbana, Zacaria Kalash assume ter sido soldado de 

muitas guerras, porém, era “um soldado sem nenhuma causa. Defender a pátria? Mas a pátria 

que defendera nunca fora sua” (COUTO, 2009, p. 249). Porque lutara do lado do colonizador, 

o desejo de Zaca é, também, o de esquecer. Agora, “ele era um homem corrigido. Cuspia 

apenas para não ficar com o gosto de si mesmo” (COUTO, 2009, p. 93). Mas as guerras não 

são esquecidas, principalmente por quem padece sob seus efeitos. Isto é, principalmente pelos 

que são vítimas de múltiplas formas de opressão durante o conflito: 

 
Não tardava que o ajudante irrompesse do horizonte, carregando um animal 

já esquartejado. Foi acontecendo, porém, que disparos soavam a horas em 

que Zacaria estava connosco.  

— Quem são esses que agora disparam, pai?  

— Esses disparos são ecos antigos.  

— Explique, pai.  

— Não estão a acontecer agora. São ecos da guerra que já acabou.  

— Engano seu, caro Silvestre — afirmou Zacaria.  
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— Engano como?  

— Nenhuma guerra termina nunca 

[...] 

Zacaria Kalash não se recordava da guerra. Mas a guerra lembrava-se dele. E 

martirizava-o com a reedição de velhos traumas. Quando trovejava ele saía 

para o descampado, tresloucado, aos berros:  

— Filhos das putas, filhos das putas!  

Em redor, os bichos se manifestavam e até a Jezibela zurrava em desespero. 

Não clamavam contra a tempestade. Era o furor de Zacaria que os 

apoquentava.  

— Ele fica assim por causa do estrondo do trovão — explicava Silvestre.  

Era isso que o alvoroçava: a lembrança dos rebentamentos. O ribombar das 

nuvens não era um ruído: era o reabrir de antigas feridas. As balas 

esquecemos, as guerras não (COUTO, 2009, p. 104). 
 

Os diálogos, nos trechos acima, fazem entender que, “exposta em sua nudez, a 

descolonização deixa entrever, através de todos os seus poros, granadas incendiárias e facas 

ensanguentadas. Porque se os últimos devem ser os primeiros isto só pode ocorrer em 

consequência de um combate decisivo e mortal, entre dois protagonistas” (FANON, 1968, p. 

27): colonizador e colonizado. Outrossim, a estratégia discursiva de Mia Couto, ao tematizar 

os impactos da exploração colonial, bem como das guerras de Libertação, pode ser vista como 

um “apelo de memória”, para tomarmos de empréstimo um termo de Noa (2015). Segundo o 

autor, essa “memória funciona como ordenação, reconstituição e restituição. Mas sobretudo 

ela garante a dotação de sentido para o que, aparentemente, não tem ou perdeu sentido” 

(NOA, 2015, p. 85). Desse modo, a denúncia contida na prosa miacoutiana serve como 

instrumento de contestação do discurso colonial, que privilegia a perspectiva civilizatória do 

colonizador. 

Mesmo após a independência política de Moçambique, em 25 de Junho de 1975, a 

nação ainda padece sob os impactos da dominação colonial. Ao falar do processo de 

emancipação de países africanos, Cabaço (2008) explica que a independência de muitos 

configura, apenas, um marco no fim da situação colonial. Em 26 de junho de 1975, esclarece 

o mesmo autor, um dia após a proclamação da independência de Moçambique, havia milhares 

de colonos no país, dando continuidade aos seus privilégios e exercendo posição de poder.  

A investigação aqui empreendida testemunha um espaço narrativo moçambicano 

“fraturado pela diferença e ocidentalização” (LEITE, 2020, p. 199), já que Jesusalém (2009) 

se consolida numa nação onde as marcas da colonização não se extinguiram por completo 

com a emancipação geográfica. Após a descolonização territorial, o debate que circunscreve a 

Moçambique da pós-independência, de acordo com Rosário (2010, p. 34), é o de que o país é 

um Estado de diversidades múltiplas, “desde o território herdado de contornos bizarros, com 
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todos os recortes fronteiriços ilógicos resultantes da arbitrariedade colonial, à diversidade 

étnica e linguística, até o ritmo assimétrico de crescimento de infra-estruturas a actividades 

económicas e sociais, herdadas do regime colonial”.  

Desse modo, não há, escreveu Bonnici (2005), “um processo de desmascaramento e 

demolição do poder colonial, em todos os seus aspectos” (BONNICI, 2005, p. 272). O autor 

argumenta, ainda, que “enganam-se aqueles que pensam que a declaração de independência 

política produz, por si, a descolonização da mente e que as literaturas nacionais e o ensino da 

ciência, da história e da geografia ficam livres de inscrições e de resíduos coloniais” 

(BONNICI, 2005, p. 272 – itálico do autor). Mesmo após a descolonização geográfica e 

política, a Europa continua a desfrutar de longos anos de hegemonia cultural, epistemológica, 

etc., como exemplo, temos os discursos veiculados pelo cânone ocidental.  

A descolonização esculpe um processo contínuo, cerceado por poderes coloniais que 

perduram, e que só seriam findados com o direcionamento para a descolonização da mente 

que, conforme explicita Bonnici (2005, p. 273), se constitui de diretrizes estratégicas, a saber: 

“1) o fomento das línguas nativas; 2) a relativização das línguas europeias; 3) a 

democratização da cultura; 4) a recuperação cultural e literária”. Por essa lógica, a literatura 

da pós-independência, arquitetada em formas diversificadas, que se entrecruzam para a 

composição de um todo significativo, emerge rompendo com os padrões eurocêntricos não só 

no que toca o estético, mas, também, no que se refere aos aspectos social, político e, 

principalmente, ideológico. E isso pode ser percebido no material estético discursivo de 

autores moçambicanos como Noémia de Sousa, Mia Couto, Paulina Chiziane, entre outros, 

que instrumentalizam suas narrativas para denunciar as iniquidades do poder colonialista, ao 

passo em que atuam em prol do restabelecimento da cultura autóctone e da dignidade do povo 

africano. 

 

1.4. Literaturas colonial e da pós-independência: contrapontos estéticos e ideológicos  

 

No intento de definir a literatura produzida no sistema colonial que, conforme 

Francisco Noa (2015, p. 38), pode tornar-se “um exercício tautológico, indefinido e frustrante”, 

faremos uso das observações de Manuel Ferreira (1989) e Edwuard Said (2011). As literaturas 

produzidas por quaisquer povos, em quaisquer ocasiões e contextos, alinhavam-se por um 

conjunto de especificidades estruturantes. Assim sendo, conforme aponta Ferreira (1989, p. 

241-249), a literatura colonial é formulada a partir de traços pertinentes, a saber: 
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- Superioridade numérica das personagens brancas; 

- Melhor tratamento estético dado a essas personagens; 

- O estatuto a que têm direito: são normalmente protagonistas; 

- O espaço físico é normalmente inóspito e que justifica ação do branco; 

- O tom épico é dominante, numa espécie de “celebração colonial”, 

- O ponto de vista dominante é europeu: visualização lusocentrista; 

- O destinatário da ficção é o homem português vivendo em Portugal; 

- O autor é português com vivência africana; 

- O narrador apresenta uma “intencionalidade patriótica”.  

  

Tal sistematização traz à tona o desafio enfrentado, durante longos anos, pelo sujeito 

colonizado, que tem de reverter as versões colonizadas da história e orientar-se por um novo 

caminho em que a produção de outras manifestações fosse algo realmente possível. Isso 

porque “a identidade africana, nascida da humilhação racial e da dominação estrangeira não 

podia ser senão frágil e incerta. Sob o choque do colonialismo e do imperialismo, os africanos 

haviam tomado consciência do fato de representarem uma unidade diante dos opressores 

ocidentais” (MAZRUI, 2010, p. 15).   

Na visão de Said (2011, p. 206), a literatura colonial é aquela que “efetivamente 

silencia o Outro, reconstitui a diferença como identidade, regula e representa espaços 

dominados por forças de ocupação, e não por habitantes inativos”. A concepção do autor ajuda-

nos a perceber que a recorrência de políticas racistas e hierarquizantes era, muitas vezes, 

legitimada pelo discurso literário, porque os autores estavam condicionados ao sistema.  

Assim sendo, a literatura colonial é caracterizada por conter uma gama de textos – 

romances, narrativas de viajantes, poemas, relatos de missionários e outros – responsáveis por 

validar a ideia de império criada pelas sociedades ocidentais, especialmente a partir do século 

XIX, sob a ótica exclusiva do colonizador, Bonnici (2005). A fim de ilustrar algumas das 

características estatuárias da literatura colonial, num cenário brasileiro, podemos citar trechos 

de um poema de Gregório de Matos (1933):  

 
À mesma d. Ângela 

Anjo no nome, Angélica na cara! 

Isso é ser flor, e Anjo juntamente: 

Ser Angélica flor, e Anjo florente, 

Em quem, senão em vós, se uniformara: 

 

Quem vira uma tal flor, que a não cortara, 

De verde pé, da rama fluorescente; 

E quem um Anjo vira tão luzente, 

Que por seu Deus o não idolatrara? 

 

Nos versos acima, o eu-lírico demonstra sua afeição pela amada, D. Ângela, uma 

mulher significamente bela e que, repetidas vezes, é comparada aos elementos que compõem 
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a natureza. O adjetivo angelical, aqui, reafirma o protagonismo da mulher branca. Gregório de 

Matos faz uso de uma linguagem culta, o que, nesse contexto, representa a posição de 

prestígio que ele ocupava. O escritor pertencia a uma convenção culta e impessoal decorrente 

da herança literária peninsular (Portugal e Espanha). Como reitera Alfredo Bosi (1992), 

Gregório de Matos desfrutava de uma boa formação. Posto isto, é oportuno ressaltar que o 

recorte do poema serve de exemplo na medida em que ilustra textos cujas recorrências de 

conteúdo é a humanidade do branco, não sendo, pois, uma tentativa de filiar o autor barroco às 

ideologias segregacionistas, excludentes de políticas exploratórias. 

Completando o sentido da ideologia hegemônica europeia, o prestígio de mulheres e 

homens brancos suscita, consequentemente, o desprestígio de mulheres e homens negros. Esta 

característica contundente da literatura colonial pode ser observada na passagem da obra 

Calanga (1955), do escritor africano Rodrigues Júnior: 

 
E mais negros se levantaram, saídos das mantas. Havia uma gritaria infernal e 

um cheiro penetrante a catinga. Meteram-se à dança as velhas, que berravam 

como cabras cheias de cio. As tombazanas, tomadas de luxúria, cantavam 

velhas canções indecentes, que mais exasperavam a loucura dos homens que 

as tomavam com frenesi, num saracoteio endiabrado (JUNIOR, 1955, p. 92). 

 

De acordo com Laranjeira (1997), as produções da literatura colonial evidenciam, 

majoritariamente, o valor do branco, que é símbolo de humanidade. Quanto aos negros, eles só 

aparecem em situação de subordinação. Desse modo, esses personagens são sempre 

estereotipados, representando, pois, o outro polo do mito imperial, o de não humanos.  

A situação do escritor africano, Rodrigues Júnior, pode ter efeito direto na produção 

que ele empreende, sendo esta, fruto de um condicionamento ao sistema, ou de uma patologia 

no sentido fanoniano. Para Fanon (2008), os negros e negras cujos comportamentos 

destoassem das suas condições étnicas seriam considerados como “inautênticos”, o que 

confirmaria uma patologia. Se nesta última, autores como Rodrigues Júnior se “renunciam, 

por incapacidade ou por opção política e cultural, a compreender a realidade que os circunda 

e, sempre que a ela se referem, fazem-no de forma eurocêntrica, alienada, descritiva” 

(CABAÇO, 2004, p. 65). Rodrigues Júnior, conforme escreveu Cabaço (2004), é o melhor 

exemplo desta literatura colonial alienante. 

Com o cessar da colonização – cuja data alinha-se à independência das ex-colônias – 

muitos dos sujeitos colonizados, e, ainda, em situação de inferioridade, pensavam ser possível 

retomar a identidade enfraquecida/comprometida, assim como fizeram ao reaver as suas terras.  

O colonizado que, agora, detém o poder (ou ao menos pode expressar-se através de seus textos) 
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anseia pelo afastamento dos elementos representativos da cultura do colonizador. Esse 

pensamento alicerça a concepção nacionalista de identidade cultural e, a partir disso, a literatura 

produzida na pós-independência ganha força.  

Em decorrência dos impactos causados pelo sistema colonial, emerge a necessidade 

de rediscussão das questões circunscritas à identidade cultural. Dessa maneira, escritores de 

obras como Jesusalém (2009) se valem de novos artifícios estético-linguísticos e, movidos 

por um sentimento anticolonial, provocam múltiplas reflexões acerca das iniquidades da 

dominação colonial, questionando o valor supremo pretendido pelo colonizador e refutando a 

inferioridade atribuída ao colonizado. Em concordância com as ideias de Bosi (1992, p. 18), 

“o domínio do alfabeto, [...] serve como divisor de águas entre a cultura oficial e a vida 

popular. O cotidiano colonial-popular se organizou e se reproduziu sob o limiar da escrita”. 

Nessa perspectiva, as classes exploradas em contextos de dominação colonial e ou imperial, 

após décadas de aculturamento, poderiam encontrar, na linguagem, o caminho para a 

produção artístico-literária que as colocariam na história como partes importantes de uma 

sociedade plural, longe da total desvalorização social e cultural ocasionadas pelos 

essencialismos1 eurocêntricos.  

Entretanto, a literatura pós-colonial, entendida como “toda produção literária dos 

povos colonizados pelas potências europeias entre os séculos XV e XX” (BONNICI, 2000, p. 

10), não se estabeleceu de maneira rápida e autossuficiente. A prosperidade dessa literatura 

advém de uma “imitação servil de padrões europeus, atrelada a uma teoria literária unívoca, 

essencialista e universalista” (BONNICI, 2000, p. 8). Nesse âmbito, toda a produção literária 

dos povos colonizados era analisada a partir de uma teoria unilateral, com margem para uma 

só interpretação e servindo, unicamente, para reafirmar a idoneidade europeia.  

Com efeito, o desenvolvimento dessa literatura, de acordo com Bonnici (2000), 

envolve três etapas significativas. A primeira diz respeito à “conscientização nacional” e 

engloba textos produzidos por viajantes, soldados, administradores e esposas de 

administradores coloniais, fazendo referência, principalmente, à natureza, à língua e aos 

costumes da metrópole. A segunda etapa envolve textos criados com a condição de serem 

diferentes das produções do centro imperial. Mas, nesse caso, todos os escritos eram 

supervisionados pelo poder colonizador. A classe alta da Índia e os missionários africanos, ao 

produzirem seus textos, também falavam dos costumes, leis e, de maneira comumente 

 
1 O essencialismo é “marcado pelas expectativas de estabilidade estereotipada e de invariabilidade” (BAHRI, 

2013, p. 270). A herança da colonização sustenta que “estereótipos essencialistas podem ser e têm sido usados 

para inferiorizar e privar de direitos, criar hierarquias raciais e explorar” (BAHRI, 2013, p. 270). 
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atenuada, deixavam subentendido a violência da colonização, explica Bonnici (2000).  

Passadas essas duas fases, conforme o mesmo autor, a literatura pós-colonial ganha 

maturidade e se solidifica trazendo questionamentos acerca dos fatores que sustentaram, por 

muito tempo, a hegemonia europeia, a fim de interpretar o imperialismo e seus impactos sobre 

as colônias subordinadas às metrópoles, Bonnici (2000). A partir de 1990, a literatura pós-

colonial assume uma postura crítica, e alcança uma fase de proliferação e mudança, 

apresentando, então, “um alto grau de diferenciação, até a ruptura total com os padrões 

emanados da metrópole” (BONNICI, 2000, p. 14).  

Todavia, vale ressaltar que o termo pós-colonial é alvo de múltiplos 

questionamentos. Primeiramente, ele “se prende ao significado do prefixo ‘pós’, referindo-se 

a tudo que sucedeu as independências das colônias” (SECCO, 2013, p. 10). Ou seja, o 

primeiro significado é: 

 

Meramente cronológico e, para os Estudos Culturais surgidos no fim dos 

anos 1980 e início dos 1990, não tem relevância, pois o mais importante para 

o campo teórico das reflexões pós-coloniais é o seu caráter transversal que 

perpassa a Literatura, a História, a Filosofia, a Psicanálise, a Antropologia, a 

Política. Tal caráter se encontra intimamente relacionado ao segundo 

significado do termo “pós-colonial” que diz respeito a um “conjunto de 

práticas e discursos que desconstroem as narrativas coloniais escritas pelos 

colonizadores, procurando substituí-las por narrativas escritas do ponto de 

vista dos colonizados”. De acordo com essa concepção, o “pós-

colonialismo” consiste, portanto, em uma crítica que aponta para as 

consequências danosas da colonização em culturas colonizadas, buscando 

subverter as relações de opressão e propiciando visibilidade aos segmentos 

periféricos. 

[...] 

Todavia, também esse segundo significado de “pós-colonialismo” sofre, 

contemporaneamente, questionamentos. Um deles é o de que, ao dar voz aos 

excluídos, faz com que a representação do outro seja segregada em uma 

espécie de “gueto cultural”. O “pós- -colonialismo”, deixando “falar” 

somente as margens, acaba por enfatizar o processo de supressão dos 

subalternos. Ao acirrar a antinomia EU X OUTRO, pode marcar ainda mais 

a submissão de um em relação ao outro (SECCO, 2013, p. 10).  
 

Secco (2013) pondera que o “descentramento” de perspectiva que circunscreve o 

conceito “traduz a opção por ‘ouvir as margens’, isto é, os marginalizados da História” (2013, 

p. 10). Ao analisar uma poesia angolana, a autora afirma que esta, enquanto reescrita poética 

descentrada e disfórica de Angola, produzida após a Independência, pode ser considerada, 

teoricamente, como pós-colonial, mas prefere a designação “poesia angolana da pós-

independência” (SECCO, 2013, p. 10). Do mesmo modo, Jesusalém (2009) – toda a produção 

moçambicana fabricada após a emancipação política do país – também, pode ser considerada 
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como “pós-colonial”. Entretanto, face às múltiplas críticas e fragilidades do termo para referir 

tal produção, optamos pelo uso do termo literatura da pós-independência de emancipação 

política de Moçambique para nos referirmos a Jesusalém (2009), assim como o fez Secco 

(2013), bem como às narrativas cujos discursos destoam do ideal unívoco colonial, citadas 

abaixo.  

 Jesusalém (2009) pertence à última fase de desenvolvimento da literatura da pós-

independência de Moçambique. No romance, os personagens representam como os conflitos 

de guerra devastaram os espaços da Moçambique urbana: “o mundo tinha terminado e o seu 

final era um desfecho absoluto: a morte sem mortos. O país dos defuntos estava anulado, o 

reino dos deuses cancelado” (COUTO, 2009, p. 20). Isso indica que a violência colonial era 

diversificada e, igualmente, cruel, e que a ação colonizadora não se restringia à violação dos 

direitos humanos e à exploração de recursos naturais do país. No mais das vezes, essas 

práticas eram precedidas de massacres. Assim, a narrativa se estabelece como um contraponto 

ideológico ao que era veiculado na literatura colonial, porque perspectiva a visão do 

colonizado. 

Considerando este prisma, ainda, destacamos um trecho do romance Ualalapi 

(1987), de Ungulani Ba Ka Khosa, escritor moçambicano. A narrativa referida, por ser uma 

metaficção historiográfica, serve como base para repensar e reelaborar formas do passado, 

conforme pensou Linda Hutcheon, em Poética do pós-modernismo: história, teoria e ficção 

(1991). O trecho mencionado diz o seguinte: 

 
Estas foram as palavras primeiras que puseram em delírio o povo tsonga que 

esquecera que estava diante do invasor que poisara naquelas terras com o 

sangue dos inocentes guerreiros nunca relembrados, e todos, exceptuando 

Domia, que estava ao fundo da multidão com as lágrimas presas nos olhos 

infantis, exoneram ao soberano a morte daquele que em tempos recentes 

colocara aos pés do soberano cinco cabeças de leões mortos à faca, numa 

luta corpo a corpo (KHOSA, 1987, p. 45). 

 

Estruturada por seis episódios constitutivos, – Ualalapi; a morte de Mputa; 

Damboia; o cerco ou fragmentos de um cerco; O diário de Manua e O último discurso do 

Ngungunhane, Ulalapi (1987) narra as aventuras de Ngungunhane. Este assume, ao longo do 

romance, uma postura ambivalente: herói e tirano. Para além disso, atemo-nos aos detalhes 

brutais sob os quais as ações são desenvolvidas, cuja interpretação dá margem ao sentimento 

de oposição à conquista empreendida pela invasão europeia. Situada nos anos finais do século 

XIX, tempo em que o domínio português se estendeu pelo sul do continente africano, a 

narrativa, ao passo que inaugura novas concepções estéticas e discursivas, traz à luz uma 
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identidade pré-colonial, o que a faz atingir uma postura antitética em relação às produções 

literárias do período colonial, que privilegiavam a perspectiva do colonizador, enquanto 

inferiorizavam povos autóctones. Conforme sugere Noa (2016), o fato de as literaturas 

africanas terem “surgido em situação de domínio colonial e na tentativa de procurarem 

afirmar um universo estético próprio e que incorpora e celebra tudo que o Ocidente ignorou 

ou subestimou, acabaram, [...], por fazerem da escrita não só um ato cultural, mas também 

político” (NOA, 2016, p. 15). 

Essas diferenças estético-discursivas, também, podem ser observadas em O alegre 

canto da perdiz (2008), de Paulina Chiziane, como se lê no seguinte trecho:  

 

Fomos invadidos pelos árabes. Guerreados pelos holandeses, portugueses. 

Lutámos. As guerras dos portugueses foram mais fortes e corremos de um 

lado para outro, enquanto os barcos dos negreiros transportavam escravos 

para os quatro cantos do mundo. Vieram novas guerras. De pretos contra 

brancos, e pretos contra pretos. Durante o dia, os invasores matavam tudo, 

mas faziam amor na pausa dos combates. Vinham com os corações cheios de 

ódio. Mas bebiam água de coco e ficavam mansos e o ódio se transformava 

em amor. As mulheres se parecem com coco, não acham? As mulheres 

violadas choravam as dores do infortúnio com sementes no ventre, e deram à 

luz uma nova nação. Os invasores destruíram os nossos templos, nossos 

deuses, nossa língua. Mas com eles construímos uma nova língua, uma nova 

raça. Essa raça somos nós (CHIZIANE, 2008, p. 31). 

 

As descrições contidas no excerto caracterizam uma denúncia da situação na pós-

independência de Moçambique. O romance de Paulina Chiziane ostenta uma estética marcada 

por aspectos recorrentes, quais sejam: a repressão, a revolta e o silenciamento, impostos pelo 

domínio colonial português, abordados como marcas profundas imprimidas no corpo e na 

mente de mulheres e homens colonizados. Além de um discurso denunciativo, Paulina 

Chiziane, também, contempla os aspectos das culturas africanas, em geral, e moçambicanas, 

em particular. A exemplo, podemos citar a tradição oral, numa passagem em que uma 

contadora de histórias explica: “Tudo começou com uma relação que envolvia sexo e 

amargura. Filhos e fuga. Torpor e ausência. Escalada de uma montanha. Soldados brancos na 

defesa de Portugal. Dinheiro e virgindade. Magia e fortuna” (CHIZIANE, 2008, p. 23). Ao 

dar voz à mulher do régulo, a autora “refaz e tonifica todo um saber atracado a tradições 

seculares que a memória coletiva se encarrega de preservar” (NOA, 1998, p. 119). Assim, a 

voz feminina no romance partilha saberes com as gerações subsequentes, ao passo que as 

informa sobre a chegada dos portugueses e sobre a exploração empreendida por eles na 

província de Zambézia.  
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De volta ao romance Jesusalém (2009), essa denúncia da situação de Moçambique na 

pós-independência pode ser percebida, também, no seguinte trecho: 

 
Na verdade, não nasci em Jesusalém, sou digamos, emigrante de um lugar 

sem nome, sem geografia, sem história. Assim que minha mãe morreu, tinha 

eu três anos, meu pai pegou em mim e no meu irmão mais velho e 

abandonou a cidade. Atravessou florestas, rios e desertos até chegar a um 

sítio que ele adivinhava ser o mais inacessível (COUTO, 2009, p. 21).  

 

As falas de Mwanito possibilitam uma reflexão sobre a obliteração da “cultura, às 

vezes milenar, de muitos povos, a qual foi substituída por uma cultura eurocêntrica e cristã” 

(BONNICI, 2005, p. 187), falsamente considerada superior ao longo de anos de exploração.  

Assim sendo, se a escrita da literatura produzida no texto colonial centra-se, de 

algum modo, na distorção da experiência e da realidade dos povos originários. As narrativas 

elaboradas na pós-independência de emancipação política como Ulalapi (1987), O alegre 

canto da perdiz (2008) e Jesusalém (2009) se ocupam de questionar a imagem de 

inferioridade conferida ao colonizado pelo discurso colonial. Ao passo em que elas atuam 

para a rearticulação da identidade cultural, denunciam o passado de um povo ultrajado em 

demasia, contribuindo, ainda, para a ressignificação do presente.  Desse e de outros modos, as 

narrativas descritas são elementares para a “construção de uma cultura nacional”, argumenta 

Santos (2006), ou, ao menos, de uma ideia de cultura, a partir de referenciais pré-coloniais, a 

partir do direito do colonizado à “auto-significação” (SANTOS, 2006, p. 239). 

 

1.5. Considerações sobre o desenvolvimento da literatura moçambicana de língua 

portuguesa 

 

Com o intento de evidenciar o universo literário em que está inserido Mia Couto, 

faremos algumas observações acerca do desenvolvimento da literatura moçambicana de 

língua portuguesa. Assim, além de situá-lo no seu contexto de produção, tentaremos, também, 

destacar alguns autores atuantes na reconstrução da identidade nacional moçambicana, que, 

pela via literária, propõem remontar o passado colonial e afastar-se, cada vez mais, da cultura 

do colonizador. Em Moçambique, escritores como Noémia de Sousa e Mia Couto, como 

veremos abaixo, se engajam para a valorização de aspectos como: gênero, etnia, cultura e 

nacionalismo anticolonial. O resultado disso é a construção de sistemas estéticos literários 

autônomos, de caráter mais nacionalista. Todavia, essa procura da moçambicanidade “não 
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consiste mais em negar as influências europeias mas em interpretá-las, adaptá-las e 

transformá-las dum modo criativo” (AFONSO, 2004, p. 78).  

Como se sabe, as denominações para a produção literária da pós-independência, no 

contexto africano, são demasiado complexas. Dentre elas, podemos citar o termo “Literatura 

lusófona”, cujo discurso, conforme escreveu Alfredo Margarido (2005, p. 654), é visto como 

uma dissimulação dos “traços brutais” do passado colonial, dando margem ao entendimento 

de que há, ali, incutido nele, em “Literatura lusófona”, uma tentativa de recuperação da 

hegemonia portuguesa. Um termo mais bem aceito no sentido de nomear as literaturas escritas 

em Língua portuguesa, oriundas de ex-colônias, mas que, também, é alvo de questionamentos 

é: Literaturas africanas de expressão portuguesa, como sugere Ferreira (1987). O autor insiste 

no termo e explica que o vocábulo “expressão”, antes, corresponde ao “ato de exprimir”, “de 

dizer”. Dessa maneira, o termo Literaturas africanas de expressão portuguesa refere às 

“literaturas que, sendo africanas, tendo um conteúdo africano, são expressas, são ditas em 

língua portuguesa, o que por si só afasta toda e qualquer ideia de reserva mental colonial ou 

colonialista” (1987, p. 16).  Mas ao emprego de “expressão” “se opõem alguns com o 

argumento de que a palavra [...] encerra em si mesma um conteúdo europeu, neste caso um 

conteúdo ‘português’” (FERREIRA, 1987, p. 16). Outro termo empregado é Literaturas 

africanas de língua portuguesa, utilizado por estudiosos como Leite (2020), o qual optamos 

por fazer uso. 

Os primeiros epítomes de literaturas africanas produzidas em língua portuguesa 

retratavam a história dessas literaturas de maneira eidética, isto é, sem considerar suas 

particularidades. Partindo dessa acepção, faremos um breve histórico acerca do 

desenvolvimento da literatura moçambicana, com intuito de situá-la no cenário das literaturas 

africanas. Para tanto, as investigações feitas por Francisco Noa (2015; 2017); Manuel 

Ferreira, (1987); Fátima Mendonça (1988) e Pires Laranjeira (1995a; 2001) dão sustentação à 

pesquisa. 

 Noa (1996) argumenta que “qualquer tentativa de rastrear o percurso da literatura 

moçambicana sem passar um olhar circunstanciado pelas páginas da imprensa que a 

alimentaram, a divulgaram e consagraram é, à partida, cometer uma profunda falsidade 

histórica” (NOA, 1996, p. 125). Em Moçambique, o desenvolvimento da produção literária da 

pós-independência, enquanto fenômeno escrito, se dá, em parte, à instalação da imprensa; ao 

surgimento dos jornais O Africano (1908) e O Brado Africano (1918), ambos fundados por 

João Albasini e José Albasini. Eles eram irmãos e pertenciam a um grupo de aculturados (o 

ronga), que atuava na defesa “dos seus ‘irmãos’ negros” (NOA, 2017, p. 15). O surgimento 
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das revistas Itinerário (1941–1955); Msaho (1952) e a criação do jornal Paralelo 20, todos 

divulgadores das ideias anticoloniais, também, contribuíram para o avanço literário de 

Moçambique. Após a independência da nação referida, surgem outras revistas como Charrua 

(1984). Com isso, consequentemente, novos autores ganham notoriedade.   

Contudo, a produção literária das fases anteriores às décadas de 40 e 50, apresentava, 

comumente, ausência de equidade: o segregacionismo negro e branco. Nesse sentido, a 

literatura advinda do período colonial favorecia uma “visão legitimadora da presença colonial 

portuguesa em África, sobretudo do ponto de vista do imaginário, com representações mais ou 

menos marcadas da subalternidade dos africanos” (NOA, 2017, p. 17), em que escritores se 

apoiavam numa noção política baseada na distinção entre “raças”, separando-as de forma 

veemente.   

Em contrapartida, escritoras como Noémia de Sousa – e intelectuais como Frantz 

Fanon, em outro contexto – atuam em prol de uma postura estético-ideológica que se 

contrapõe ao discurso vinculado no/e pelo centro imperial. É dessa forma que, a contar dos 

primeiros anos de 1940, escritores africanos distanciam-se das concepções e dos ideários 

dominantes da literatura produzida no sistema colonial, ao publicarem narrativas com as 

ideias fomentadas por movimentos como a Negritude (1930), por exemplo. Entendemos que 

esse enfoque é importante para o debate na medida em que é crucial para a formação da 

moçambicanidade. Isto é, a partir dele “que começa a se desenvolver [...] a estrutura de 

sentimento utópico-nacionalista-negritudinista, em que se destacam um sentimento de nação e 

de moçambicanidade” (MUTZENBERG; SOARES, 2019, p. 32).  

Não reduzido ao fator epidérmico, embora tenha tido sua origem na cor da pele 

negra, a Negritude, explica Munanga (2019, p. 19), deve ser entendida “como afirmação, 

como construção de uma solidariedade entre as vítimas” de processos colonialistas, cujo ato 

correlato é a desumanização de povos negros, extra-europeus, povos estes emudecidos pelo 

imperialismo cultural e pela “violência epistemológica”, Spivak (2010). 

Aimé Césaire foi o poeta que cunhou o termo pela primeira vez, no seu livro de 

poemas Cadernos de um retorno ao país natal (1934), publicado em Paris. Para ele, o 

significado consiste no “simples reconhecimento do fato de ser negro, a aceitação de seu 

destino, de sua história, de sua cultura” (MUNANGA. 2019, p. 48). O criador da expressão a 

redefiniu em três palavras: identidade, fidelidade e solidariedade. Nessa perspectiva, a 

Negritude é uma organização definida como “um momento cultural, literário e político de tal 

envergadura que [...] confere grande poder de luta às culturas e literaturas nacionais” 
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(BONNICI, 2000, p. 225). Tal movimento propicia, por ocasião de manifestações culturais 

diversas, uma consciência nacionalista. Conforme Ferreira (1987): 

Cedo se esboça uma linha africana, irrompendo de um sentimento regional e 

em certos casos de um sentimento racial fundo, mas postulado ainda em 

formas incipientes [...]. De sentimento regional vai se tornar representativa 

do sentimento nacional, dando lugar a uma literatura alimentada já por uma 

verdadeira consciência nacional e daí a uma literatura africana, caracterizada 

pelos pressupostos de intervenção, na certeza de que à literatura pode ser 

atribuída uma particular participação social (Ferreira, 1987, p. 33). 
 

Nesse cenário, as literaturas produzidas de acordo com o ideário da Negritude 

(1930/1940) apresentam uma ruptura com o poder central dominante e ecoam vestígios de 

redescoberta, de vitalidade e, principalmente, de autonomia face aos modelos europeus, 

objetivando, dentre outras coisas, o reavivamento das tradições oral e social, bem como a 

desmistificação da ideia de que mulheres e homens africanos são seres exóticos.  

A produção literária de Noémia de Sousa, que “transcende, em largos momentos, os 

limites egotistas, espaciais e temporais, instituindo-se, de certo modo, como uma voz de 

aspiração plural [...]” (NOA, 2017, p. 136), apresenta esse caráter social ao trazer tais aspectos 

da Negritude. Noémia foi poetisa e a antologia intitulada Sangue Negro (2002), sua mais 

importante produção, que reúne 43 poemas, traz à tona a situação dos povos invisibilizados 

pela cor da pele em África. Como sustentação das afirmativas acima, recorremos a um trecho 

do poema intitulado Negra: 

 
[...] E te mascararam de esfinge de ébano, amante sensual,  

jarra etrusca, exotismo tropical,  

demência, atracção, crueldade, 

animalidade, magia...  

e não sabemos quantas outras palavras vistosas e vazias. 

 

Em seus formais cantos rendilhados 

foste tudo, negra...  

menos tu. 

 

E ainda bem.  

Ainda bem que nos deixaram a nós,  

Do mesmo sangue, mesmos nervos, carne, alma,  

sofrimento,  

a glória única e sentida de te cantar  

com emoção verdadeira e radical,  

a glória comovida de cantar, toda amassada,  

moldada, vazada nesta sílaba imensa e luminosa: MÃE. 

 

A poesia de Noémia, escreveu Mendonça (2018, p. 185), “emerge uma temática [...], 

associada a um discurso torrencial e emotivo [...] orientada para a firmação negritudinista”. 
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Em Negra, o eu-lírico denuncia a exploração colonial em África, que se deu com a invasão de 

“Gentes estranhas com seus olhos cheios doutros mundos”, cujas práticas eram pautadas no 

asselvajamento, desvalorização da cultura africana e desumanização de povos originários. O 

resultado disso é a construção de uma imagem irreal do continente, como se percebe no 

trecho: “Em seus formais cantos rendilhados/ foste tudo, negra.../ menos tu”. Os versos 

denotam que a imagem de mulheres e homens africanos é construída pelas “fantasias brancas 

sobre o que a negritude deveria ser” (KILOMBA, 2020, p. 38). Essas gentes estranhas, os 

invasores, desconheciam os “encantos profundos de África”, e, nesse sentido, agiam a fim de 

“construir o colonizado como população de tipo degenerado, tendo como base uma origem 

racial para justificar sua conquista e estabelecer seus sistemas administrativos e culturais” 

(BHABHA, 2019, p. 185). No verso “Menos tu”, cabe uma reflexão sobre a tônica da mulher 

triplamente marginalizada no contexto colonizado, cujo sujeito feminino está ainda mais na 

obscuridade, como escreveu Spivak (2010). Essas mulheres são colocadas em um lugar de 

silenciamento, ou, quando falam, têm suas vozes desqualificadas, invalidadas, desacreditadas. 

Desse modo, a escrita de Noémia de Sousa renuncia esse lugar de marginalidade, pois atesta 

que as mulheres podem “falar por si mesmas contra um mesmo sistema monolítico” 

(SPIVAK, 2010, p. 50) que as oprime. 

Na segunda estrofe do poema Negra, é possível perceber uma “desconstrução” do 

estereótipo criado para a mulher negra africana, cujo discurso poético refuta as proposições 

feitas pelo Outro: “E te mascararam de esfinge de ébano, amante sensual/ jarra etrusca, 

exotismo tropical/ demência, atracção, crueldade/ animalidade, magia.../ e não sabemos 

quantas outras palavras vistosas e vazias”. Essa construção é pautada na sexualização, na 

animalização, no exotismo de mulheres e homens africanos e a desmitificação dessa imagem 

forjada pelo colonizador é uma das principais marcas da produção de Noémia de Sousa, que 

também aparece em literatos que a sucedem, a exemplo, Mia Couto, como será evidenciado 

no ultimo capítulo. Outrossim, a “negra”, no último verso do poema, faz referência à Mãe-

Negra, isto é, à mãe de todos os negros, à Mãe-África. Nesse sentido, a negra ganha posição 

elevada e, ao assumir o pico de tal comparação, desfaz o olhar reducionista elencado no início 

do poema, como refletiu Noa (2017).  

Ainda no que toca a última estrofe, referir-se à Mãe-Negra configura a fidelidade, um 

dos pilares da Negritude, “que repousa numa ligação com a terra-mãe, cuja herança deve, 

custe o que custar, demandar prioridade” (MUNANGA, 2019, p. 48). “MÃE”, que é grafado 

em letras maiúsculas, alude o continente africano e o sofrimento que o assolou. Nessa 

perspectiva, a Mãe-África é uma metáfora generalizante, simbolizada pelo corpo feminino, 
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marcado pelas violências sofridas e, também, pelas lutas, pela resistência face às políticas 

exploratórias no continente. Os poemas combativos de Noémia avultam um profundo desejo 

de transformação social, cuja luta pela liberdade representa, também, uma busca por novas 

utopias. Essas perspectivas utópicas também influenciaram a literatura de autores 

moçambicanos após os anos de 1950. 

Em Moçambique, a literatura de consciência nacionalista emerge em meio à 

fundação do periódico Itinerário (1941-1955). Nele, havia publicações que, de “forma mais 

inconformada e inovadora, mas adulta, dão início a uma produção literária não só de 

reconhecida qualidade estética, temática e ideológica, como também seguindo tendências 

diversificadas” (NOA, 2017, p. 16), seja no que se refere às questões étnicas, à tradição 

cultural/oral ou ao sistema vigente.  

O marco inicial da literatura moçambicana em que essa consciência nacionalista 

começaria, de fato, a emergir, longe das amarras totalizadoras da produção europeia e de uma 

concepção africana generalizante, divide opiniões entre alguns pesquisadores.  Conforme Noa 

(2017), O livro da dor (1925), de João Albasini, a julgar aspectos como a linguagem; a 

temática e o enredo, aproxima-se do imaginário e das ações literárias oriundas do século XIX 

e é considerada a primeira obra moçambicana de língua portuguesa. Para Ferreira (1987), por 

outro lado, a obra Godido e outros contos (1952), de João Dias, tem mais atributos para ser 

classificada como marco inicial. De acordo com o crítico, a narrativa O livro da dor (1925), 

de João Albasini, não possui uma qualidade peculiar para se tornar um texto de valia e, 

consequentemente, não serviria como literatura principiante em meio a uma busca pela 

identidade nacional. A bem da verdade, a obra primeira de Albasini, O livro da dor (1925), 

ganhou visibilidade em meio ao fogo cruzado de opiniões dos pesquisadores da historiografia 

literária moçambicana por ter sido escrita em um período “particularmente fértil em 

polêmicas, nos jornais e páginas culturais, onde calorosamente se opunham os que defendiam 

uma produção maciça de textos literários, [...] de pouca relevância estética” (NOA, 2017, p. 

19). Essas divergências aconteciam porque o que estava em jogo, na ocasião, era a conquista 

de uma posição estético-literária de “prestígio”.  

Feitas estas explanações, passemos aos estudos formulados por Mendonça (1988). A 

autora situa a literatura moçambicana de língua portuguesa em três períodos formativos. O 

primeiro vai de 1925 a 1945/1947 e tem como principal publicação O livro da dor (1925), do 

autor já mencionado. Em discordância com Ferreira (1987) e em concordância com Noa 

(2017), Mendonça (1998) considera essa narrativa precursora e atribui a ela uma natureza 

estética nacionalista relevante. Outros autores importantes nesta fase são Augusto Conrado e 



49 

Rui de Noronha, que compõem um grupo de poetas movidos por um sentimento anticolonial 

de combate para “as intenções subjacentes à política de assimilação” (MENDONÇA, 1988, p. 

34), e adotam um posicionamento crítico quanto às imposições do poder colonial, ao 

resguardar os povos desfavorecidos. Em caráter elucidativo, uma literatura de assimilação 

resulta na abstenção “de um universo cultural de que se é herdeiro em benefício de um outro, 

imposto como alternativa para o prestígio e ascensão sociais” (MENDONÇA, 1988, p.34). 

Dessa forma, a resistência a essa assimilação resulta numa literatura moçambicana (africana) 

distante da cultura do colonizador.  

O segundo período tem início em 1945/1947 e se estende até 1964. Orlando Mendes, 

ao citar Mendonça (1988, p. 37), evidencia-nos o seguinte: 

 
Ao passo que se intensificava a colonização mental, verifica-se um despertar 

entre jovens, especialmente nas principais cidades, para uma nova tomada de 

posição cultural [...]. Este movimento constituído por africanos incluía 

também descendentes de colonos, que assumiam atitudes de inconformismo 

com a política colonial [...]. O movimento solidariza-se com as aspirações 

populares e apresenta-se como porta-voz intelectual do nacionalismo. 

 

De acordo com os pressupostos do autor, há, nessa fase, também, uma recusa ao 

poder colonial e um anseio pela elevação da consciência nacionalista. Em conformidade com 

o juízo formulado por Mendonça (1998), essa nova literatura é aglutinada em duas etapas; a 

primeira “deixa perceber a sedução pela ideia de uma síntese futura entre duas visões de 

mundo, duas formas de expressão: a africana e a europeia. [...] a outra inicia a afirmação de 

uma africanidade próxima da negritude” (MENDONÇA, 1998, p. 38). São importantes nesta 

segunda fase escritores como: Augusto dos Santos Abranches, João da Fonseca Amaral, 

Noémia de Sousa e José Craveirinha, entre outros.  

Com a prisão de alguns desses escritores da segunda fase, em 1964, inicia-se o 

terceiro período da literatura moçambicana de língua portuguesa. Este perdura até o ano de 

1975, altura em que, conforme escreveu Mendonça (1988), o movimento da Frente de 

Libertação Moçambicana - FRELIMO ganha força. Nesse contexto emancipatório, “a 

literatura produzida nas zonas libertadas e em que é visível o reflexo directo da acção 

ideológica da Frelimo” (MENDONÇA, 1988, p. 40), do qual se destaca a poesia de combate, 

produzida no âmago da luta armada, é constituída por ativismo político e engajamento social. 

Outro resultado demasiado significativo do terceiro período da literatura moçambicana diz 

respeito ao surgimento de um espaço moçambicano “representado emblematicamente pela 

imagem do escravo que se apropria da língua do senhor” (MENDONÇA, 1988, p. 42). Nessa 

perspectiva, a revista Caliban (1971-1972) é destaque.  
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Nessa mesma época, surge a revista Paralelo 20, na Beira, Moçambique, cidade 

onde nasceu Mia Couto. O poeta e jornalista Fernando Couto, pai do autor de Jesusalém 

(2009), é um dos expoentes que disseminavam a vida cultural na Beira através desses 

veículos, a fim de difundir as produções de autores moçambicanos, cujo objetivo era divulgar 

literaturas que reivindicassem um lugar de afirmação e de conhecimento no que toca as 

tradições autóctones, e cujos discursos contestariam os ideais da colonização.  

Entre os autores contemporâneos, conhecidos e traduzidos mundialmente, podemos 

destacar Mia Couto, autor de obras como Terra sonâmbula (1992), O outro pé da sereia 

(2006), Jesusalém (2009), entre outras; e Paulina Chiziane, autora de livros como Niketche: 

uma história de poligamia (2002), O alegre canto da perdiz (2009) e outras obras. 

Com base nas contribuições historiográficas de Laranjeira (1995a), torna-se possível 

ressaltar que a literatura moçambicana de língua portuguesa compreende cinco fases 

representativas denominadas: incipiência; prelúdio; formação; desenvolvimento e 

consolidação. O período de incipiência está atrelado ao início da permanência dos portugueses 

em Moçambique. Como destaque desse período, o autor chama atenção para a produção 

literária de Campos Oliveira.  

O segundo período, denominado prelúdio, tem início com a publicação de O Livro da 

dor (1925), de João Albasini e se estende até o fim da segunda Guerra Mundial (1945). Esta 

fase tem como principal nome o poeta Rui de Noronha. Laranjeira (1995a) explica que esses 

dois primeiros períodos configuram etapas de “preparação” para a fase posterior, formação, 

que resultará numa literatura verdadeiramente moçambicana.  

O terceiro período, formação, abrange o espaço entre 1945 a 1948, 

aproximadamente. “Pela primeira vez, uma consciência grupal instala-se no seio dos 

(candidatos a) escritores, tocados pelo neo-realismo e, a partir dos anos 50, pela negritude” 

(LARANJEIRA, 1995a, p. 260). São importantes para este cenário escritores como a poetiza 

Noémia de Souza, José Craveirinha e Orlando Mendes, entre outros.  

O quarto período, intitulado desenvolvimento, tem início na luta armada de 

libertação nacional (1964), e alcança a emancipação moçambicana, 1975. Ele contém uma 

literatura com característica demasiadamente progressista, renovadora, rompendo e 

distanciando-se ainda mais das produções do centro colonizador. Como exemplo, Laranjeira 

(1995ª) cita as obras Nós matamos o cão tinhoso (1964), de Luís Bernardo Honwana; 

Chigubo (1964), de José Craveirinha; Portagem (1966), de Orlando Mendes, a revista 

Caliban (1971) e Karingana ua karingana (1974), que reúne poemas de José Craveirinha. 
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Por fim, o período de consolidação, ainda na concepção de Laranjeira (1995a), é 

marcado por uma produção de caráter pós-emancipatório, que vai até o ano de 1992, com a 

publicação da obra Terra sonâmbula (1992), de Mia Couto. O conteúdo desta narrativa 

alinhava-se à abertura política do regime de independência. São importantes nesta fase, além 

de Mia Couto, autores como Rui Nogar, Hélder Muteia, Pedro Chissano, Juvenal Bucuane, 

entre outros, que, também, são responsáveis pela densidade da fase atual da literatura 

moçambicana de língua portuguesa. Daí em diante, o reflexo de um passado colonial e de um 

presente sublinhados pela miséria, pelos impactos da guerra colonial, pelo desmando e pela 

corrupção dá lugar a uma literatura mista de realismo, fantasia e anseio social.  

A literatura de língua portuguesa, em Moçambique, “é relativamente recente: cerca 

de 100 anos de existência” (NOA, 2017, p.13) e só atingiu maior solidez na atualidade. 

Porém, como se sabe, há uma tradição oral secular em África, passada de geração em geração 

a partir da oralidade. Desse modo, a literatura moçambicana, enquanto fenômeno escrito, se 

estabelece como um espaço de coexistência, em que são aludidas as tradições autóctones,  

mas, também, os costumes impostos pelo poder colonial.  

Destarte, esses dados são relevantes como esforços de situar, na história, o 

surgimento e o desenvolvimento da literatura moçambicana, cuja contemporaneidade fez 

surgir uma gama de textos constituídos de ideias de “autoafirmação, de mobilização 

identitária, de perseguição de raízes, de projeção de uma nação cultural cruzando-se com uma 

nação política” (NOA, 2015, p. 30), contemporânea, e, ainda, como tentativa de realçar a 

importância do autor moçambicano para a construção de uma consciência nacionalista e, por 

conseguinte, de uma identidade cultural no universo literário em que está inserido. 
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CAPÍTULO 2 - IDENTIDADE E DIFERENÇAS CULTURAIS 

 

2.1. A identidade cultural: situando o campo teórico 

 

A temática da identidade cultural está inserida no campo teórico dos estudos 

culturais. Em razão disso, faremos uma breve exposição de alguns pontos concernentes a esta 

área do saber. Maria Elisa Cevasco afirma, que “os estudos culturais começaram a se 

constituir na Grã-Bretanha nos anos de 1950, e configuram uma corrente crítica que vem para 

mudar não só o que se estuda na prática mas também, de forma crucial, como e para que se 

estuda” (CEVASCO, 2005, p. 267). Porque se engajam de transformar o status quo, a tônica 

dos estudos culturais gira em torno da tentativa de superar a cultura alienante e a 

subalternidade de homens e mulheres negros (as), “marginalizados” (as), periféricos (as), que 

tiveram sua cultura desacreditada, além da reversão de conceitos que caracterizam a mulher 

como objeto do homem/colonizador –, entre outros aspectos. São importantes, neste campo, 

nomes como Raymond Williams, crítico britânico de literatura; o historiador E. P. Thompson 

e, ainda, Richard Hoggart. 

Os estudos culturais tornaram-se, atualmente, reconhecidos como um agrupamento 

teórico interdisciplinar global, uma vez que contém uma série de debates intelectuais e 

políticos expressivos para um avanço de cunho transcultural, isto é, para as relações e trocas 

firmadas entre culturas múltiplas e distintas, bem como para conceituações que circundam as 

questões identitárias. Cevasco (2005) explicita, ainda, que as novas características 

interpretativas que surgem com os estudos culturais enfraquecem as afirmativas impressas por 

um determinado momento histórico, a saber: a colonização, cujas práticas de domínio e 

exploração resultaram na obliteração da “variedade cultural pré-colonial” (APPIAH, 1977, p. 

242). Tais desenvolvimentos têm tido repercussões sociais e culturais profundas dentro dos 

países reféns dos impactos dos domínios colonial e imperialista. Dessa maneira, os estudos 

culturais são responsáveis por múltiplas mudanças culturais e políticas no que toca as 

manifestações hierarquizantes incorporadas pelo poder hegemônico europeu. Como resultado 

disso, a característica tradicional de identidades culturais se reafirma e é vivificada 

intensamente.  

Nessa perspectiva, falar em estudos culturais é, antes de tudo, fazer novas 

abordagens, à luz de uma nova faceta do pensamento teórico pós-colonial, bem como de todos 

https://www.infoescola.com/biografias/raymond-williams/
https://www.infoescola.com/literatura/critica-literaria/
https://www.infoescola.com/biografias/edward-palmer-thompson/
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os seus traços demarcadores que solidificam essa linha de análise: “forças políticas, 

econômicas, controle ideológico e social” (BONNICI, 2005, p. 222). Esses aspectos são 

imprescindíveis para os fatores estruturantes do discurso de poder, uma vez que corroboram 

para a “desconstrução” das manifestações essencialistas que, durante muito tempo, através de 

instrumentos preponderantes, quais sejam: a política, a arte, a religião, a ciência, sustentaram 

as imposições do mundo ocidental. Ao atuarem como um novo conjunto analítico para a 

interpretação de obras literárias, os estudos culturais são úteis porque evidenciam um 

aglomerado simbólico de produções literárias não canônicas, consideradas inferiores durante 

um longo período de tempo. Desse modo, narrativas como Jesusalém (2009), que são 

encorpadas por questões como sexualidade, etnia, religião, gênero, nacionalismos, entre 

outras, resultam em uma nova consciência das posições do sujeito (BHABHA, 2019) 

colonizado, ao passo em que ressalta as “diferenças culturais”. 

Como se sabe, uma das grandes vozes no que toca a temática da identidade cultural é 

Stuart Hall. Em A identidade cultural na pós-modernidade (2003), o autor oferta um material 

significativo com o qual é possível compreender as diferenças temporais e espaciais da pós-

modernidade, uma vez que aborda pontos circunscritos à identidade cultural: linguagem, 

etnia, classe, religião, gênero, nação, etc. Hall (2003) traz à luz uma discussão em torno da 

“crise de identidade”. Ele parte do princípio de que as identidades estão mudando devido a 

um processo de transformação das sociedades modernas. Para ele, essas mudanças fazem com 

que o sujeito, tido como unificado, se desloque socialmente e de si mesmo. Nessa perspectiva, 

a compreensão da identidade cultural se baseia na noção de sujeito. Assim, o autor aponta três 

concepções distintas de identidade para cada um, quais sejam: o sujeito iluminista; o sujeito 

sociológico e o sujeito pós-moderno. As discussões empreendidas por Hall (2003) em torno 

da temática da identidade, da crise de identidade, no livro supracitado, centram-se no trânsito 

de sujeitos em face da globalização, o que não engloba as dominações sociais e materiais 

decorrentes da ação colonial. 

Jesusalém (2009) ambienta um espaço cultural cujo contexto é de pós-guerra em 

razão da emancipação política de Moçambique. Nesse sentido, os personagens, tendo suas 

identidades desvalorizadas historicamente, rememoram costumes, a fim de resguardar suas 

tradições e transmiti-las para as gerações subsequentes. Por essa lógica, objetivamos pensar a 

identidade cultural, no romance, tendo em vista os impactos dos domínios colonial e 

imperialista, a partir de uma perspectiva de reconstrução identitária “intersticial”, Bhabha 

(2005), não fixa, que se constrói nos espaços, nos “entre-lugares”, dando forma a um 

“hibridismo cultural que acolhe a diferença” (BHABHA, 2019, p. 23). Nesse sentido, as 
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discussões formuladas por Bhabha (2019) no que toca à identidade são mais congruentes ao 

estudo aqui empreendido. 

Na concepção de Bhabha, “é com aqueles que sofreram o sentenciamento da história 

– subjugação, dominação, diáspora, deslocamento – que aprendemos nossas lições mais 

duradouras de vida e de pensamento” (BHABHA, 2019, p. 240), porque eles firmaram um 

comprometimento político com a crítica ao domínio colonial e com a “desconstrução” do 

discurso eurocêntrico. Desse modo, esclarece o mesmo autor, as contribuições 

epistemológicas de teóricos que vivenciaram a experiência da colonização, a partir de uma 

argumentação que fomenta seus próprios arcabouços teóricos, sustentam a crítica pós-

colonial, à medida que eles agem como mensageiros dos impactos ocorridos no período 

colonial, como, por exemplo: a desumanização; a realocação; a obliteração da identidade; a 

dominação; a diáspora; a banalização, o preconceito racial, Bonnici (2000), a subalternização 

e invisibilidade.  

Desenvolvidas na Austrália e Canadá, com as reflexões de Bill Ashcroft, Gareth 

Griffiths e Helen Tiffin, as teorias pós-coloniais atuam para uma valorização de saberes não 

hegemônicos. A essas formulações se somam as teorias críticas de autores colonizados como 

Homi Bhabha, com Nation and Narration (1990), Edward Said, com Orientalismo (1978) e 

Cultura e Imperialismo (1993) e Gayatri Chakravorty Spivak, autora de Pode o subalterno 

falar? (2010), teóricos que fundamentam a análise do romance Jesusalém (2009).  

Bhabha (2019) empreende reflexões sobre o discurso colonial para além da lógica 

binária que o circunscreve – indo ou britânico; incluído ou excluído – e da oposição 

dicotômica Sujeito/Objeto. Para ele, falar do sujeito configura falar da constituição de sujeitos 

culturais híbridos, bem como falar de cultura significa pensar para além da oposição 

sujeito/cultura. Desse modo, “o local da cultura” dá espaço “aos locais da cultura”. Estes 

convocam, para o autor, o marginal e o estranho, o entre-lugar deslizante, a desestabilização 

dos essencialismos; e, finalmente, o “espaço-cisão da enunciação”, um elo com o espaço 

indeterminado dos sujeitos da enunciação.  

Said, em Orientalismo (1978), reflete sobre as relações de dominação empreendidas 

através do “saber-poder” presentes nas relações entre o Ocidente e o Oriente. O autor 

palestino explicita a experiência europeia no Oriente, o que ele nomina de Orientalismo: a 

invenção do Oriente pelo Ocidente. Said (1978) refuta a ideia de que o Oriente tem como 

fundamento um lugar adjacente à Europa, pois é, “também, o lugar das maiores, mais ricas e 

mais antigas colônias europeias, a fonte de suas civilizações e línguas, seu rival cultural e uma 

de suas imagens mais profundas e mais recorrentes do Outro” (SAID, 1978, p. 27-28). 
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Conforme sugere o autor, ainda, foi essa mesma oposição que ajudou a definir a Europa (ou o 

Ocidente) como uma imagem, ideia, personalidade, experiências contrastantes ao Oriente (ou 

resto do mundo). Dessa maneira, o “Orientalismo expressa e representa essa oposição em 

termos culturais e ideológicos numa forma de discurso baseado em instituições, vocabulário, 

erudição, imagens, doutrinas, burocracias, e estilos coloniais” (SAID, 1978, p. 28) europeus 

que foram impostos às colônias. A marcação da diferença, na experiência colonial, se dá de 

modo a reafirmar hierarquias. Enquanto o Ocidente confere a si mesmo a condição de 

superior, o Oriente é dado como exótico. 

Um outro nome fundamental nessas discussões críticas e teóricas é o de Spivak. A 

autora de Pode o subalterno falar? (2010) tem como ponto de partida uma “crítica aos 

esforços atuais do Ocidente para problematizar o sujeito, em direção à questão de como o 

sujeito do Terceiro Mundo é representado no discurso ocidental” (SPIVAK, 2010, p. 20). 

Mais especificadamente, Spivak (2010) critica as abordagens empreendidas por Foucault e 

Deleuze, afirmando que, para eles, “o Outro como Sujeito é inacessível” (SPIVAK, 2010, p. 

54), uma vez que os teóricos pós-estruturalistas franceses constroem seus discursos a partir de 

uma posição de fala um tanto privilegiada, enquanto cidadãos primeiro-mundistas. 

Considerada uma das grandes vozes dos estudos subalternos, Spivak (2010) interroga os 

fundamentos da ciência e filosofia europeias, a partir das vivências e dos saberes circunscritos 

aos sujeitos subalternos em territórios colonizados. Se, no contexto da produção colonial, 

explica Spivak (2010, p. 85), “o sujeito subalterno não tem história e não pode falar, o sujeito 

subalterno feminino está ainda mais profundamente na obscuridade”. Esta, evidenciaremos no 

decorrer da nossa análise crítica, é uma realidade que perpassa a vida das personagens do 

romance Jesusalém (2009): Noci e Dordalma. Noci, enquanto mulher negra e colonizada, 

sofre, portanto, o que a autora chama de “dupla dominação”. Para ela, a mulher colonizada é 

subalterna por excelência.  

Com efeito, esses pensadores se empenham em romper essencialismos criados e 

sustentados por convicções que regulamentaram, por assim dizer, a condição de inferioridade 

dos países que, até então, eram colônias. Nesse sentido, esses estudos surtem efeito, pois: 

 
Uma nova geração de críticos e estudiosos — filhos da descolonização em 

alguns casos, beneficiários (como minorias sexuais, religiosas e raciais) de 

avanços nos direitos humanos em seus países — tem visto nesses grandes 

textos da literatura ocidental um sólido interesse pelo que era considerado 

um mundo inferior, povoado com gente inferior, de cor (SAID, 2011, p. 9). 
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Via de regra, a produção crítica militante desses escritores anticolonialistas (quer 

sejam africanos, indianos, americanos), ativistas e historiadores serviu/serve para fornecer 

estudos com recursos que confrontam não só a história deixada pelo domínio colonial como, 

também, o presente que se construiu através dos impactos deixados pelo imperialismo, 

Bonnici (2000) e práticas neocoloniais.   

Há, no romance miacoutiano, um anseio para a preservação da cultura e da 

identidade, percebido através da alusão aos mitos, provérbios, crenças e tradições autóctones 

– retomaremos essa discussão no último capítulo. Dessa maneira, Jesusalém (2009) é a 

metáfora de uma Moçambique em trânsito’, cuja palavra “além”, para lá do neologismo da 

composição por justaposição: Jesus e além, e pensando na esteira do que teorizou Bhabha 

(2019), pode significar a (re)construção da identidade cultural na fronteira, que é “ponto de 

enunciação”, Bhabha (2019). Assim sendo, o trabalho fronteiriço da cultura exige um 

encontro com o novo como uma reconfiguração do passado, Bhabha (2019). A narrativa nos 

mostra, ainda, como esses enfoques são parte de uma discussão constante na 

contemporaneidade. 

 

2.2. Para além da fronteira: identidade e “diferenças culturais” 

 

 As personagens de Jesusalém (2009) vivem sempre além da fronteira de nossos 

tempos, cujo presente não fornece identificações possíveis com o local de nascimento delas. 

Assim, o retorno ao passado e aos referenciais tradicionais torna-se “um meio de lidar com o 

tempo e o espaço, que insere cada atividade ou experiência particulares na continuidade do 

passado, presente e futuro” (NOA, 2015, p. 81). Isso é uma constante na narrativa, como se 

observa no excerto abaixo: 

 
Estremeci: meu pai fraquejava face à interdição de evocar os antepassados? 

E tal era a delicadeza desse momento que eu nada disse, com receio que ele 

recuasse na sua intenção.  

— O seu avô paterno rezava junto aos rios quando queria pedir chuva.  

— E depois chegava a chover?  

— Chove sempre depois. A reza é que pode ser feita com demasiada 

antecedência (COUTO, 2009, p. 115). 

 

A família de Silvestre Vitalício vive no “entre-tempo”, Bhabha (2019). Ao evocar o 

antepassado e acentuar o conhecimento sobre a natureza que ele detinha, o pai possibilita, ao 

pequeno, uma identificação no espaço temporal, porque o enseja a dimensionar a importância 

da coutada, um ambiente outrora conluiado, como um território comunitário de partilhas 
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ancestrais. Num exercício de memória, essas práticas são descritas e, sempre, ressignificadas. 

A “memória é [...] uma construção, [...] essa construção vive e convive com o seu próprio 

retrospecto e que, por via do recontar e do seu próprio repassajar, a história ganha mobilidade 

e se converte numa outra composição” (COUTO, 2005, p. 206). Para mais, a tradição é 

sempre atravessada pela “tradução”, tal como afirmou Bhabha (2019). Essa “tradução” se dá 

pela “negociação” entre o que o personagem tinha ou entendia enquanto ser pertencente a um 

contexto, e o que ele recebe em termos de cultura autóctone, cujo resultado é uma identidade 

“híbrida”. Desse modo, o sentimento de pertença e as significações plurais, no romance, são 

constituídos a partir de artifícios narrativos que não deixam de estar sintonizados com 

elementos “que traduzem a dramatização do conhecimento local e um incontornável apelo 

identitário” (NOA, 2015, p. 72), em que o novo está sempre em contato com uma 

anterioridade.  

No início da narrativa, Mwanito nos revela que “a família, a escola, os outros, todos 

elegem em nós uma centelha promissora, um território em que poderemos brilhar. Uns 

nasceram para cantar, outros para dançar, outros nasceram simplesmente para serem outros” 

(COUTO, 2009, p. 15). Ao referir-se à dança e ao canto, o narrador-personagem revela 

especificidades da tradição que transcendem as escalas temporais. Conforme escreveu Leite 

(2020), as sociedades tradicionais e/ou pressupostos teóricos que circunscrevem a ideia 

negritudiana dão conta de “que a poesia é ‘natural’ nos africanos, a dança e a música são 

talentos mais ou menos inatos” (LEITE, 2020, p. 26). Para além disso, quer sejam estas 

concepções extremadas, quer sejam realistas, Leite (2020), o excerto é válido para pensarmos 

que, no desafio gradual representativo, as sociedades são determinadas pela diferença e 

atravessadas por diferentes posições de antagonismos, Hall (2003). Partindo disso, pensemos 

nos vários “uns”, descritos no recorte, ainda, como uma estratégia discursiva que visa a 

valorização e manutenção da heterogeneidade cultural. Essa representação cultural marcada 

pela diferença é, metaforicamente, uma forma que matiza o espaço moçambicano para o 

mundo exterior, que, com um conhecimento genérico, pouco aprofundado e impreciso, muitas 

vezes, foi/é limitado ao exotismo.  

Jesusalém (2009) aglutina identidade; cultura; tradição; “raça” e nacionalidade, entre 

outros, o que ostenta uma dimensão contextual embasada pela interdisciplinaridade teórica de 

viés anticolonial. No texto pós-colonial, o problema da identidade retorna como um 

questionamento persistente do enquadramento, do espaço da representação (BHABHA, 2019) 

do lugar enunciativo. Bhabha (2019), assim como Hall (2003), pensa a identidade a partir de 

uma perspectiva relacional, não fixa. Entretanto, ao rediscutir essa temática, o autor indo-
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britânico traz para o centro da discussão o “entre-lugar”, fazendo questionamentos sobre 

como é possível refletir sobre a identidade enquanto um problema resultante de um espaço-

tempo contemporâneo marcado pelo constante movimento, pela não-fixidez (signo da 

diferença cultural, histórica, racial no discurso do colonialismo), em contraposição a um 

anterior que era rijo, estático, seguro.  

As discussões empreendidas por Bhabha (2019) dão lugar ao termo “Locais da 

cultura”. Ao invés de um local cujas identificações são fixas, o autor fornece categorias como 

“entre-lugares”, “entre-tempos”, “hibridismos”, “identidade intervalar”, “vidas duplas”, 

“estranhamento”, etc. Desse modo, ele propõe o deslocamento do termo “diversidade 

cultural” para “diferença cultural”. Esta resulta numa cisão no modo de entendermos a 

contemporaneidade, dando lugar, assim, à criação de um espaço cultural híbrido. Esse “novo 

lugar” é denominado por Bhabha (2019) de “terceiro espaço”. Isto é, o lugar do espaço-cisão 

da enunciação, onde podemos “emergir como os outros de nós mesmos” (BHABHA, 2019, p. 

69). Assim, as culturas são anunciadas e/ou reconstruídas em espaços contraditórios e 

ambivalentes, tendo em vista os atravessamentos culturais decorrentes das relações de poder 

colonizador e colonizado.   

Ao tomar a história das nações e colônias por meio da noção de “espaços liminares” 

entre colonizador e colonizado, Bhabha (2019) argumenta que toda identidade cultural é, 

fundamentalmente, híbrida. Eduardo F. Coutinho (2011), ao refletir sobre as conceituações do 

autor referido, explica que o “‘espaço liminar’ seria a zona de conflito, interação e 

assimilação recíproca que todo encontro entre culturas implica, e como estas se constroem na 

interação com outras, a identidade cultural será sempre um conceito múltiplo e provisório, um 

conglomerado de diferenças” (COUTINHO, 2011, p. 5). Na perspectiva do autor, ainda, “as 

relações coloniais não envolvem apenas a imposição de uma cultura sobre outras, mas antes a 

luta num espaço mutante que dá margem a todo tipo de dominação, e ao mesmo tempo gera a 

possibilidade de deslocamentos e subversões” (COUTINHO, 2011, p. 5).  

Nas palavras de Schmidt (2011), o ato de reconhecer o “hibridismo” enquanto modo 

de “significação que desarticula a lógica dos binarismos e seus efeitos homogeneizadores 

presentes em qualquer reivindicação essencialista de limites ou de pureza de identidades 

culturais não quer dizer encontrar um objeto que já está lá aguardando ser identificado” 

(SCHMIDT, 2011, p. 15). Significa, continua a mesma autora, “produzir uma forma de 

conhecimento e compreensão sobre os trânsitos ambíguos que informam as práticas 

discursivas e políticas nos lugares da cultura, que são também lugares de transformação 

social” (SCHMIDT, 2011, p. 15). Isso revela que a identificação se dá num contexto 



59 

conflitante de interabilidade cultural, em que as realidades culturais não estão totalmente 

dadas, e em que prevalecem categorizações como: “identificação”, “negação”, “negociação”. 

Assim, se cria um “espaço cultural híbrido que surge contingente e disjuntivamente na 

inscrição de signos da memória cultural e de lugares de atividade política” (BHABHA, 2019, 

p. 29). Desse modo, o conjunto de valores, de costumes da cultura colonizadora e da cultura 

colonizada coexiste, de maneira simultânea, ainda que estas sejam constituídas por 

especificidades demasiado dissonantes.  

Nesse sentido, o conceito de “hibridismo” pensado por Bhabha (2019) é, ao mesmo 

tempo, uma condição e um processo. É uma condição do discurso colonial na sua enunciação, 

dentro da qual a autoridade colonial/cultural se constitui a partir de situações de confronto 

político entre posições de poderes inócuos, desiguais. E é um processo de negociação cultural, 

"um modo de apropriação e de resistência, do pré-determinado ao desejado" (BHABHA, 

2005, p. 120), que resulta na sobrevivência em contextos conluiados. A partir de Fanon, 

Bhabha (2019) destaca três condições subjacentes no processo de identificação e construção 

identitária em contextos culturais colonizados. A primeira delas demanda a necessidade de 

existir e ter um “desejo colonial” de posse de outro extremo, outro papel, assim sendo, o 

desejo do colonizado é o de estar no lugar do colonizador. A segunda, por sua vez, é 

caracterizada pelo “espaço de cisão”, desse modo, o desejo do colonizado é estar no lugar 

superior do colonizador, mas sem se separar da sua condição inicial. Finalmente, o terceiro 

ponto está imputado ao que o autor chama de “imagem de identidade”, em que o sujeito sofre 

transformações ao assumir a nova imagem. Conforme Bhabha (2019), isso não significa 

abandono, mas, sim, uma ressignificação de discursos identitários anteriores, somando-se as 

características da transitoriedade e da hibridez do presente, o que dá lugar a uma identidade 

social culturalmente mais híbrida, popular e em constante movimento.  

Outro ponto que circunscreve a formulação teórica de Bhabha (2019) diz respeito à 

ideia de nação, que é pensada enquanto narração cultural, porque possibilita uma amplitude de 

articulações simbólicas deste evento com categorias distintas, quais sejam: “sexualidade, 

afiliação de classe, paranoia territorial ou ‘diferença cultural’” (BHABHA, 2019, p. 200). 

Embora “as migrações sempre fizessem parte da história humana, o deslocamento 

populacional tomou rumos significativos a partir do fim da II Guerra Mundial e do 

movimento de descolonização” (BONNICI, 2005, p. 278). Considerando uma categoria que 

transcende os espaços limitativos de nação/nacionalidade, Bhabha (2019) se apropria da 

abstração do migrante, que tendo a sua própria bagagem cultural, a move de um lugar para 
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outro e, desse modo, os espaços celebram encontros culturais, dando sentido ao que ele define 

como o local da cultura: o entre-lugar.  

Jesusalém (2009) focaliza diferentes encontros e trocas culturais, como o ocorrido 

entre a portuguesa Marta e o africano Bambo Malunga: 

 
No dia seguinte, consultei os jornais e percorri as páginas dos anúncios 

classificados. Antes de ir para África devia fazer com que África viesse até 

mim numa cidade que dizem ser a mais africana da Europa. Procuraria 

Marcelo sem ter de sair de Lisboa. Foi nessa convicção que, ante a página 

dos anúncios classificados, o meu dedo parou sobre o Professor Bambo 

Malunga. Junto à fotografia do adivinho listavam-se as mágicas habilidades: 

«Traz de volta pessoa querida, ajuda a encontrar pessoa perdida...» No final, 

se acrescentava: «... e o cliente pode pagar com cartão de crédito». No meu 

caso, talvez fosse cartão de descrédito (COUTO, 2009, p. 174). 

 

Bhabha (2019) argumenta que as identidades culturais são formadas pela interação 

de culturas entre si, interação essa que contesta as bases formadas anteriormente e traz 

mudanças constantes para ambas as identidades que interagem, não apenas para uma delas. O 

personagem Bambo Malunga, um professor africano de etnia banta, significa a mobilidade 

que transcende os espaços fronteiriços de África. Ele acentua e reafirma seu cabedal cultural, 

que engloba “as mágicas habilidades” (COUTO, 2009, p. 174) de adivinho, solicitadas pela 

portuguesa Marta, na Europa. Desse modo, Malunga, ao realizar “serviços de feitiçaria”, 

projeta uma afirmação da alteridade, diante daqueles que, outrora, se estabeleciam como 

modelos referenciais de valor, de progresso, de humanidade, à medida que adota, também, 

costumes lusitanos. 

Outras paisagens interculturais podem ser percebidas, ainda, no excerto abaixo: 

 
Sob o céu africano volto a ser mulher. Terra, vida, água são do meu sexo. O 

céu, não, o céu é masculino. Sinto que o céu me toca com todos os seus 

dedos. Adormeço sob a carícia de Marcelo. E escuto, longe, os brasileiros 

acordes de Chico César: «se você olha para mim eu me derreto suave, neve 

num vulcão...»  

Quero morar numa cidade onde se sonha com chuva. Num mundo onde 

chover é a maior felicidade. E onde todos chovemos (COUTO, 2009, p. 

150). 

 

Marta, ao passo em que procura serviços concernentes à tradição africana, revela ser 

amante da cultura brasileira, pois canta trechos de Templo, musica do cantor e compositor 

afro-paraibano Chico César. Nessa “multicomposição e resultado do cruzamento de uma 

pluralidade e diversidade de elementos de partilha, seleção e de rejeição, a construção 

identitária é um exercício dinâmico, interativo, permanente e flexível, mas também aberto” 

(NOA, 2015, p. 71). A partir disso, inferimos que Jesusalém (2009) apresenta realidades 
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culturais distintas, sejam elas oriundas de atravessamentos culturais resultantes de múltiplas 

relações de poder, conflitantes, sejam elas decorrentes de uma troca harmônica, conciliadoras. 

Paralelo a isso, o romance miacoutiano, também, acentua uma crítica à globalização, 

percebida na cena em que Aproximado informa Silvestre Vitalício sobre a privatização da 

coutada: 

 
— E é nessa nova qualidade que lhe venho anunciar uma coisa aborrecida. 

Caro Silvestre, você tem que sair daqui.  

— Daqui de onde?  

— Foi aprovado um projecto de desenvolvimento para esta área. A coutada 

foi privatizada.  

— Não sei falar essa língua. Explique melhor.  

— Os Serviços de Fauna deram esta concessão a uns estrangeiros privados. 

Você vai ter que sair. 

— Deve estar a brincar. Esses estrangeiros privados, quando chegarem, que 

falem comigo.  

— Você vai ter que sair antes.  

— Engraçado: eu esperava que Deus viesse a Jesusalém. Afinal, quem vai 

chegar são estrangeiros privados.  

— É assim, o mundo...  

— Quem sabe os estrangeiros privados são os novos deuses?  

— Quem sabe?  

— É estranho como as pessoas mudam. Silvestre passou em revista: 

primeiro, Aproximado era seu quase irmão, todo cunhadíssimo, sendo tudo 

família, simpatias e ajudas. Depois, esse auxílio passou a ser cobrado e as 

idas e vindas se converteram num negócio de pagamento antecipado. Mais 

recentemente, Aproximado desembarcou com cara de governo, a dizer que o 

Estado o queria tirar dali. Agora, ele comparecia, com cara de dinheiro, 

anunciando que estrangeiros sem nome nem rosto eram os novos donos.  

— Não esqueça, cunhado, lá fora há um mundo. E esse mundo mudou. É a 

globalização...  

— E se eu não sair? Expulsam-me à força?  

— Isso não. Os doadores internacionais estão atentos aos direitos humanos. 

Há um plano de reassentamento para as comunidades locais.  

— E eu, agora, sou comunidade local?  

— É melhor que seja, meu cunhado. É muito melhor do que ser Silvestre 

Vitalício.  

— Pois se eu sou comunidade, você já deixou de ser meu cunhado.  

Dedo em riste, voz em crista, Silvestre arrematou: que o funcionário e ex-

cunhado ficasse sabendo que quem é reassentável é o gado bovino. Que ele, 

Silvestre Vitalício, outrora conhecido como Mateus Ventura, iria morrer ali, 

junto do Rio Kokwana que ele mesmo baptizara (COUTO, 2009, p. ). 

 

A revolta de Silvestre Vitalício é uma resposta às ameaças governamentais, às 

políticas econômicas cujas promessas são pautadas em falas ludibriadoras de igualdade e 

pleno acesso a recursos naturais e materiais. Bhabha (2019), ao refletir sobre o papel dos 

desprivilegiados, argumenta que as múltiplas opressões se dão para além do sistema de poder 

dicotômico colonial, porque tem continuidade na ordem globalizada que, com suas malhas de 
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poder sem fronteiras, Schmidt (2011), é marcada por novos processos de marginalização que 

acabam por reafirmar hierarquias e controle social.  

Essa abordagem possibilita um entendimento de que as obras de Mia Couto 

“representam […] processos de tradução cultural e, com eles, de construção de identidades: 

traduzem as tradições, que se atualizam, no presente da escritura; traduzem-se as 

transformações do mundo contemporâneo, com a consciência de que local e global são 

contraditórias moedas da negociação identitária” (FONSECA; CURY, 2008, p. 127-128). 

Essas contradições acontecem, sempre, “no horizonte dos excluídos, acirram-se, hoje, em 

tempos de globalização, sobretudo nas margens, a partir das quais a ficção de Mia Couto 

constrói suas enunciações” (FONSECA; CURY, 2008, p. 127-128). Isto é, sob as quais o 

autor inscreve a contingência de seu contexto cultural.  

Para destacar mais alguns dos autores que fundamentam o nosso estudo crítico, 

assomamos as considerações de Partha Chatterjee (1996), que reflete sobre o nacionalismo 

anticolonial. Embora considerando a importância dos estudos formulados por Anderson 

(2008), intelectuais anticolonialistas como o supracitado, que desenvolvem uma historiografia 

revisionista, questionam a ideia de uma “origem e expansão do nacionalismo dentro da 

estrutura de uma história universal”. No bojo dessa questão, Chatterjee (1996) sugere que a 

análise feita por Anderson (2008) parte de um universalismo ocidental, deixando de fora do 

discurso outros modos “de imaginar a nação”. Chatterjee (1996) reivindica a imaginação dos 

povos colonizados como artifício indispensável para a construção de diretrizes específicas no 

espaço moderno. Sua argumentação é baseada no resguardo à pluralidade identitária, à 

soberania das comunidades e à heterogeneidade dos povos, sobretudo dos povos colonizados. 

Nesse sentido, Chatterjee (1996) defende que a imaginação nacional não pode ser dissociada 

da condição social, sendo, assim, múltiplas as formas de imaginar uma nação. Em Jesusalém 

(2009), Silvestre Vitalício faz da coutada a sua “nação independente” e fala por ele próprio, o 

que entendemos como um meio de articular a resistência à dominação “material” e 

“espiritual” decorrentes dos domínios colonial e imperialista. 

Paralelo a isso, nos atemos à ideia de “nação” formulada por Bhabha (2019), que a 

define como narração, como uma memória, como uma parte da história e que é, por esse 

motivo, inconclusa, não totalizadora. A partir disso e à guisa de aclaramento, não intuímos 

analisar Jesusalém (2009) pelo prisma do nacionalismo fervoroso, cuja noção de identidade 

nacional é eminentemente unificada, fixa, homogênea, uma vez que, ao fazê-lo, estaríamos 

desconsiderando a fragilidade que o conceito em questão adquiriu, na atualidade, bem como 

os “hibridismos” que compõem as culturas nacionais de países emancipados, recentemente, 
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como Moçambique. Objetivamos com este tópico, portanto, fazer uma leitura do romance 

voltada para a perspectiva de um tipo específico de nacionalismo: o anticolonial, no sentido 

pensado por Partha Chatterjee (1996), a fim de evidenciar como a narrativa nos faz refletir 

sobre os impactos de uma exploração histórica, seguindo-se as estratégias de resistência a 

uma noção essencialista, opressiva e repressora, bem como os artifícios que assinalam a 

relevância de “diferenças culturais”.  

Para mais, fundamenta nossas análises no que toca as tradições autóctones Amadou 

Hampaté-Bâ. No capítulo intitulado A tradição viva, que integra o livro Metodologia e pré -

história da África (2010), o historiador fala da importância da tradição oral e da 

ancestralidade para reconstrução da história da África. Ele afirma que: 

 
Quando falamos de tradição em relação à história africana, referimo-nos à 

tradição oral, e nenhuma tentativa de penetrar a história e o espírito dos 

povos africanos terá validade a menos que se apóie nessa herança de 

conhecimentos de toda espécie, pacientemente transmitidos de boca a 

ouvido, de mestre a discípulo, ao longo dos séculos. Essa herança ainda não 

se perdeu e reside na memória da última geração de grandes depositários, de 

quem se pode dizer são a memória viva da África (HAMPÂTÉ-BA, 2010, p. 

167). 

 

No excerto, Hampaté-Bâ (2010) ressalta a relevância da memória ancestral coletiva, 

que norteia as noções de modelos sociais tradicionais para as gerações subsequentes, 

possibilitando, assim, a partilha de uma africanidade comum, uma identificação com os 

costumes autóctones. Os griots são uns dos guardiões dessa memória ancestral.  

J. Vansina (2010) nos ajuda a pensar a tradição oral para além da oralidade, do ato 

comunicativo, uma vez que ela diz respeito a modelos organizacionais, ao modo de ser 

africano, e está diretamente ligada ao conhecimento e educação de gerações. Essa transmissão 

de saberes é ortogada pela tradição. Dessa maneira, a oralidade “é uma atitude diante da 

realidade e não a ausência de uma habilidade” (VANSINA, 2010, p. 157), “fato que levou 

durante muito tempo os historiadores, que vinham de sociedades letradas, a acreditar 

erroneamente que as tradições eram um tipo de conto de fadas, canção de ninar ou brincadeira 

de criança” (VANSINA, 2010, p. 146). Não à toa, as ações civilizatórias empreendidas pela 

Europa Ocidental pautavam-se no fato de que desconsideravam as sociedades orais, isto é, as 

línguas, os costumes, os valores tradicionais e os saberes africanos. 

Catherine C. Fourshey; Rhonda M. Gonzales; Christine Saidi, em África Bantu: de 

3500 a.C até o presente (2019), fornecem um material teórico cujas evidências foram retiradas 

de fontes linguísticas, genéticas, arqueológicas, das tradições orais, da história da arte e da 
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etnografia comparada, com o qual é possível pensarmos sobre a reconstrução da identidade 

Bantu em países africanos. Este aparato teórico se faz necessário porque a tradição Bantu é 

referenciada por Mia Couto, em Jesusalém (2009), o que configura uma forma de preservação 

e valoração de culturas autóctones. 

Ao acentuar costumes tradicionais africanos, Mia Couto possibilita, aos leitores, um 

conhecimento sobre um passado ancestral, o que resulta numa consciência histórica. A 

tradição oral, a ancestralidade e os costumes dos povos Bantu são fundamentais para o 

percurso de (re)construção identitária que traçamos, em Jesusalém (2009). Entretanto, tendo 

em vista que, conforme Bhabha (2019), as identidades culturais são híbridas, explicitamos que 

as tradições autóctones aludidas como possibilidade de renovação e ressignificação do 

passado devem ser entendidas em uma perspectiva dialética e não como uma repetição do 

passado, Bhabha (2019). Desse modo, a referência às tradições orais, a materialização de 

personagens ancestrais e a vivificação de costumes bantu, no romance, ressaltam um cabedal 

cultural imprescindível para a solidificação da identidade moçambicana dos personagens, mas 

nunca uma pretensa a uma pureza identitária. Porque os costumes pré-coloniais, quando 

partilhado por distintas gerações, são ressignificados, tendo em vista as experiências de 

dominação, subjugação, deslocamento, etc, ocorridas no espaço em que a narrativa é 

ambientada.  

A temática da identidade cultural está atrelada à construção identitária de cada 

sujeito, de modo a considerar o contexto sociocultural em que ele está inserido. Assim sendo, 

as discussões sobre a questão supracitada são influenciadas por pontos que circunscrevem: 

nacionalidade, tradição, etnia, gênero, história, religiosidade, entre outros. Nesse sentido, a 

análise crítica acerca da construção da identidade cultural fundamenta-se à luz das teorizações 

propostas por autores como; Amadou Hampaté-Ba (2010); Kwame Anthony Appiah (1997); 

Homi Bhabha (2019); Partha Chatterjee (1996); Catherine C. Fourshey; Rhonda M. Gonzales; 

Christine Saidi (2019); Grada Kilomba (2020); J. Vansina (1982); Ana Mafalda Leite (2020); 

bell hooks (2019); José Luís Cabaço (2008); Francisco Noa (2015) e estudiosos afins. Nesse 

itinerário analítico, os personagens da narrativa, que são representados por distintas gerações 

e que buscam a afirmação de suas identidades, a fim de agregar diferenças culturais, de 

desconstruir estereótipos e reforçar o projeto de nação pós-emancipatória, em face de uma 

descolonização em processo, servem como desígnios de investigação. A noção reflexiva sobre 

o conceito de identidade na contemporaneidade delineia-se a partir de um viés 

interdisciplinar, porque, sendo um discurso epistemológico, não pode ser pensado 

isoladamente. Dessa maneira, no âmbito dos estudos culturais, históricos, sociais e da 
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temática da identidade cultural, em particular, os autores supracitados são demasiado 

relevantes. 

 

2.3. Estereótipos: fantasias coloniais de “raça” e de gênero 

 

As falas da portuguesa Marta: “os viajantes que partiam para a África selvagem” 

(COUTO, 2009, p. 148) e “é uma beleza selvagem” (COUTO, 2009, p. 148), em referência à 

beleza negra, demonstram que a construção imagética do continente africano, do povo que o 

constitui, feita pelo Ocidente, é um tanto estereotipada. Elas são uma repetição do 

“estereotipo do nativo fixado nas fronteiras deslizantes entre barbárie e civilidade; o medo e o 

desejo insaciáveis pelo negro” (BHABHA, 2019, p. 78), feitas continuadamente. Na 

perspectiva de Bhabha (2018), os estereótipos, produzidos pelo discurso colonial sobre 

formas de alteridades raciais, culturais e históricas são representações simplificadas e 

inferiorizantes, que, caracterizadas pela fixidez, resultam na negação da alteridade e da 

mudança. Jesusalém (2009), ao possibilitar uma análise pelo viés da identidade cultural, 

permite uma reflexão e desestabilização de algumas dessas “imagens febris, fantasmáticas, do 

ódio racial, que serão absorvidas e encenadas na sabedoria do Ocidente” (BHABHA, 2019, p. 

82), com sua ideia de superioridade moral e cultural e os seus olhares totalitários sobre “o 

aparente não lugar que chamamos de África, cuja característica é ser não um nome comum e 

muito menos um nome próprio, mas o indício de uma ausência de obra” (MBEMBE, 2018a, 

p. 31), enquadrada no negativismo. 

Na perspectiva de Bosi (1992), a cultura é o “conjunto das práticas, das técnicas, dos 

símbolos e dos valores que se devem transmitir às novas gerações para garantir a reprodução 

de um estado de coexistência social. A educação é o momento institucional marcado do 

processo” (BOSI, 1992, p. 16). A problemática da questão, pontua o mesmo autor, é que, em 

muitos contextos, a cultura torna-se um mecanismo de poder, o que resulta em um processo 

de aculturamento e obliteração de identidades, tal qual aconteceu na colonização. O ato de 

“aculturar um povo se traduziria, afinal, em sujeitá-lo ou, no melhor dos casos, adaptá-lo 

tecnologicamente a um certo padrão tido como superior” (BOSI, 1992, p. 16). É nesse sentido 

que o colonizador, “seja espanhol, português, inglês, se impõe como poderoso, civilizado, 

culto, forte, versado na ciência e na literatura” (BONNICI, 2005, p. 265), enquanto o 

colonizado é fixado num discurso racial discriminatório e culturalmente iníquo. Por esse 

prisma, a construção e/ou reconstrução da identidade, à luz dos estudos culturais, dialoga com 

pontos surgidos e desencadeados por conjunturas históricas antes estabelecidas, em que os 
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povos colonizados são sempre colocados de maneira desproporcional: uma forma “limitativa 

da alteridade” (BHABHA, 2019, p. 134). O resultado disso é a (re)teorização de saberes 

hegemônicos, bem como a composição e promoção de conceitos diversificados no que toca a 

noção de cultura. Dessa maneira, o termo:  

 

Transmuta-se de um conceito impregnado de distinção, hierarquia e 

elitismos segregacionistas para um outro eixo de significados em que se abre 

um amplo leque de sentidos cambiantes e versáteis. Cultura deixa, 

gradativamente, de ser domínio exclusivo da erudição, da tradição literária e 

artística, de padrões estéticos elitizados e passa a contemplar, também, o 

gosto das multidões. Em sua flexão plural – culturas – e adjetivado, o 

conceito incorpora novas e diferentes possibilidades de sentido (COSTA; 

SILVEIRA; SOMMER, 2003, p. 36-37). 

 

A partir disso, a noção de cultura é reconfigurada, passando, assim, a uma concepção 

que dá margem à multiplicidade de perspectivas, em que as vivências e as experiências 

individuais são vistas como elementares para a manutenção do caráter heterogêneo. Ao 

contrário dos ideais propagados pelo sistema colonial e, consequentemente, pela literatura 

oriunda dele, cuja ideia de cultura era reduzida a uma pressuposição desfavorável aos povos 

originários, periféricos e negros, e, antagonicamente, favorável, ao branco, europeu e cristão.  

O conceito de cultura a partir de uma perspectiva essencialista é problemático porque 

produz uma hierarquia cultural alicerçada por fantasias de “raça” e de gênero. As de “raça” 

resultam nos racismos, nas imagens exóticas e no asselvajamento de mulheres e homens 

negros, cujas almas, conforme sugere Fanon (2008), são uma construção do homem branco. 

As de gênero produzem a subalternidade, o silenciamento, a objetificação e a sexualização 

exacerbada do corpo feminino. Dessa maneira, conforme Bhabha (2019), a estereotipia do 

sujeito colonizado gira em torno de uma ambivalência, cuja ideia de alteridade é, 

simultaneamente, um objeto de escárnio e de desejo.  

 No texto pós-colonial, “a analítica da diferença cultural intervém para transformar o 

cenário de articulação – não simplesmente para expor a lógica da discriminação política” 

(BHABHA, 2019, p. 261). Por esse prisma, a recusa da diferença reduz o sujeito colonizado a 

um ser desajustado, descrito a partir de uma falsa representação da realidade. Renunciá-la é, 

portanto, negar ao sujeito a possibilidade de “diferença e circulação que liberaria o 

significante de pele/cultura das fixações da tipologia racial, da analítica do sangue, das 

ideologias de dominação racial e cultural ou da degeneração” (BHABHA, 2019, p. 117), por 

exemplo. De acordo com Bhabha (2019), o projeto pós-colonial, na busca por uma 

reformulação do discurso que perpassa a “diferença cultural”, mais do que simplesmente 

comutar os conteúdos e os símbolos culturais, de modo a, paliativamente, acomodar as 
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diferenças, anseia, sobretudo, a releitura da “diferença cultural” numa perspectiva que  

ressignifique o conceito de cultura, uma vez que a noção ocidental do termo compreende uma 

totalidade de conteúdos estético-discursivos canônicos que  não dão conta de abarcar as 

diferenças culturais globais. Bhabha (2019) esclarece que não se pode pensar uma cultura 

tendo em vista a noção de “alta cultura”, erudição, ou intelectualidade, mas, antes, como 

espaço fronteiriço, de troca, de diferenças. Desse modo, o autor afirma que a “cultura precisa 

ser vista como a produção desigual e incompleta de significação e valores, muitas vezes 

composta por demandas e práticas incomensuráveis, produzidas no ato de sobrevivência 

cultural” (BHABHA, 2019, p. 48), no “terceiro espaço”. 

A hegemonia cultural ocidental ainda é muito acentuada e a estereotipia do sujeito 

colonizado perdura nos dias atuais. Em vista disso, o estudo crítico de Jesusalém (2009) se dá, 

também, a partir de uma perspectiva de leitura voltada para a (re)construção da identidade 

cultural, dando ênfase aos aspectos culturais do povo moçambicano, a fim de desestabilizar 

repertórios de posições conflituosas que constituem o colonizado, Bhabha (2019). Com efeito, 

a simbiose das tradições e identidades “raciais”, étnicas e culturais proposta por Mia Couto, 

no romance, contribui para um reencontro com o orgulho de ser africano. 
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CAPÍTULO 3 – MIA COUTO: a visão de mundo, uma marca estética 

 

3. 1. Mia Couto: a visão de mundo, uma marca estética  

 

A produção literária miacoutiana é composta, também, por prosas eminentemente 

poéticas. Estas aglutinam a realidade quotidiana de Moçambique, bem como os costumes e 

tradições ritualísticas do país. Da poesia ao romance, Mia Couto é “um atento ouvidor de 

casos e histórias da boca do povo. Conhecedor do país, por necessidade profissional (como 

jornalista ou biólogo) ou por curiosidade” (LARANJEIRA, 2001, p. 197). Além de despertar 

uma consciência histórica, suas narrativas são uma “possibilidade de encantamento por via da 

palavra” (COUTO, 2005, p. 206), da arte de inventar, da tradução de mundos que, a partir de 

retrospectos, abrem caminhos para a progressão, isto é, para um encontro com o novo. 

A literatura da pós-independência de países recém emancipados, argumenta Maria 

Fernanda Afonso (2004), é “ferida pela desilusão da independência inacabada, atravessada 

por hibridismos multiculturais e linguísticos”. Para ela, “a escrita assume-se como testemunha 

da pluridiscursividade da história, denunciando as ambiguidades, as mentiras e os conflitos 

sociais, mas sem a preocupação de reproduzir um discurso monológico e autoritário” 

(AFONSO, 2004, p. 34-35). Se a literatura produzida nos cenários devastados pelas políticas 

exploratórias, quer sejam coloniais, quer sejam imperialistas, pela guerra e por lutas armadas 

que objetivam a emancipação, é vista, em primeiro plano, como refém de abordagens 

realísticas e como um veículo de denúncia desses períodos funestos, para Mia Couto, a 

realidade, que é demasiado complexa, é alvo de questionamentos. O escritor opta por insistir 

numa simbiose semântica, que revoluciona as possibilidades da linguagem e do código do 

colonizador e, através de um cenário mágico, tinge o real com as cores da fantasia. Essas 

considerações podem ser sustentadas através do recorte do texto de abertura do romance 

Vozes anoitecidas (1986), em que o autor revela: 

 
Estas histórias 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 o sol. Outras foram asas no meu voo de escrever. A umas 

e a outras dedico este desejo de contar e de inventar (COUTO, 1986, p. 19). 

 

Nessa coletânea de contos, Mia Couto une o “real” e o insólito, uma vez que constrói 

enredos simbólicos oriundos da guerra e dos conflitos que assolaram Moçambique, ao passo 
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que “cria uma alegoria atrativa sobre a leitura e o saber, a inocência e a decadência, [...] em 

busca do significado do horror da guerra e da destruição” (LARANJEIRA, 2001, p. 196). 

Esses contos são compostos por construções sintáticas em que o “real” e o pitoresco se 

complementam e atingem uma posição estética multifacetada, em que um não é posto em 

detrimento do outro. Em outras palavras, as narrativas miacoutianas são dotadas de uma 

particularidade estética e de um viés denunciativo que, aglutinados, resultam num todo 

significativo.  

Mesmo no início da carreira literária, Mia Couto já assumia uma postura critico-

denunciativa da exploração portuguesa em Moçambique, como é possível perceber no poema 

Eles, de 1979: Desde que chegaram/ ficou sem repouso a baioneta/ e os chicotes tornaram-se/ 

atentos e sem desleixo (COUTO, 1979, p. 32). “Eles” é um pronome pessoal que faz 

referência aos invasores portugueses, e os chicotes atestam a violência com a qual se deu tal 

invasão.  

A via da estetização dos fatos históricos escolhida por Mia Couto não o faz 

descompromissado com a realidade de seu país de origem. Ao contrário, as obras do autor 

moçambicano são compostas por uma diversidade temática, porque: 

 
Mia Couto entrelaça culturas e registos diversos, num equilíbrio que permite 

falar do racismo, da guerra, da vida e da morte, do amor e do ódio, da 

política e do comércio de almas, sempre com o gosto de contar 

desempenhando o papel de farol do leitor, redefinindo os seus gostos e 

visões de mundo, como se a ficção pudesse devolver à realidade a fantasia 

da verdade (LARANJEIRA, 2001, p. 203).  

 

Dessa maneira, o literato trava discussões acerca de grandes e pequenas inópias. Ele 

faz um mergulho na memória do povo africano ao compor suas narrativas ambivalentes de 

passado e futuro, utopias e pesadelos, esquecimentos e lembranças, tão bem representadas por 

uma imaginação demasiado fértil e materializadas numa “reinvenção linguística” (NOA, 

2017, p. 116). Seus romances são constituídos por múltiplas vozes e modos que refletem o 

caráter plural do continente e, consequentemente, de seu país de origem.  Nessa perspectiva, 

os escritos de Mia Couto são como subsídios linguísticos que testemunham a pluralidade 

cultural presente no país, e se configuram como artifícios para a criação e solidificação de 

uma nova consciência nacionalista.   

No que toca a particularidade estética de Mia Couto, vale fazer menção, com mais 

afinco, ao neologismo. Para além de uma marca estética, a habitual criação de palavras 

aglutinadas e justapostas, dispostas num conjunto alegórico, seja na poesia ou na prosa, não 

seria, também, uma maneira de ver o mundo? É possível, através de suas próprias palavras, 
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em entrevista concedida ao programa Roda viva (2012), responder tal questionamento: “eu 

estou escritor. [...]. Ninguém é escritor como se fosse uma condição de ciência, uma coisa 

biológica, que nos marca. A escrita, para mim, é uma maneira de olhar o mundo”2. Numa 

certa ótica, é possível acentuar que essa prática vai muito além de um exercício simplório de 

criação neológica despretensiosa, desleixada e desgarrada de outras práticas de escritas 

construídas historicamente, cujos padrões estéticos acentuam uma hegemonia cultural 

delineada pelo cânone ocidental. É, pois, um ato estritamente consciente, que objetiva, entre 

outras coisas, transformar e representar a realidade local de um povo explorado e relegado em 

face de um ideal de superioridade europeia.  

Desse modo, o autor, à medida que recria palavras como: “homenzarrou, depressou-

se, fantasiática, carinhenta, esteirados, rebulir, estremungado, tropousar, manifestivo, 

extremexendo, nuventanias, febrilhante, deslembrara, sozinhidão, desacontecimento” 

(LARANJEIRA, 2001, p. 201), etc., rege um “estilo que repõe a graça e o carinho da palavra 

que procura desvelar o mundo encoberto da essencialidade cósmica, manifestando 

compreensão e ternura pelos seres e coisas fustigados pelos ventos da história” 

(LARANJEIRA, 2001, p. 201). Em Jesusalém (2009), essa característica é percebida nos 

vocábulos: “humanidadezita”, para fazer menção ao pequeno clã que povoa a coutada, no 

termo “maluquinações”, referência às atividades de caça de Zacaria Kalash, bem como no 

próprio título justaposto do romance: Jesus-além, etc. O caráter estético do qual Mia Couto se 

vale envereda por todas as particularidades da língua. Parte do fonológico ao morfológico, do 

sintático ao semântico e é resultante da “paixão obsessiva pela palavra, pelo gosto de a 

subverter (LARANJEIRA, 2001, p. 202).  

Em tom comparativo, no que concerne à poeticidade e à recorrência de 

neologismos, podemos aproximar o estilo literário miacoutiano com as especificidades 

estéticas de Guimarães Rosa (1908 - 1967), um importante escritor do cenário brasileiro para 

quem “a palavra é sempre um feixe de significações” (BOSI, 1970, p. 458). Assim, um trecho 

de A hora e vez de Augusto Matraca (1996), texto integrante da obra Sagarana, uma 

coletânea composta por nove contos (novelas), se faz necessário: 

  

— Epa! Nomopadrofilhospritossantamêin! Avança, cambada de filhos-da-

mãe, que chegou minha vez!... 

E a casa matraqueou que nem panela de assar pipocas, escurecidas à fumaça 

dos tiros, com os cabras saltando e miando de macarajás, e Nhô Augusto 

 
2 Entrevista em 05. 11. 2012 <<https://www.youtube.com/watch?v=6v3buePuzbU>> 

https://www.youtube.com/watch?v=6v3buePuzbU
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gritando qual um demônio preso e pulando como dez demônios soltos 

(ROSA, 1996, p. 49 - itálico nosso). 

 

No trecho acima, Guimarães Rosa, ao aglutinar uma série de palavras para a 

composição de uma única, evidencia o cotidiano sertanejo e o falar apressado dos mineiros:  

“Nomopadrofilhospritossantamêin”. Este feito é “vinculado por um código de arte que lhes 

potencia a carga musical e semântica” (BOSI, 1970, p. 458). Dessa maneira, é possível 

perceber que a narrativa de Rosa não se reduz a um veículo informativo, pois é, também, um 

instrumento de imersão ao plano quimérico para o deleite daqueles que apreciam a arte do 

escritor mineiro. Deste e de outros modos, o estilo literário dos escritores moçambicano e 

brasileiro, no qual “além do referente semântico, o signo estético é portador de sons e de 

formas que desvendam, fenomicamente, as relações íntimas entre o significante e o 

significado” (BOSI, 1970, p. 458), se aproxima, fazendo deles escritores em que a 

ressignificação linguística torna-se uma particularidade estética de uma grandeza indiscutível, 

cujo critério orientador é, também, a possibilidade de (re)encantamento. 

 

3.2. O que dizem os críticos 

 

Mia Couto estreou o seu percurso literário produzindo alguns poemas, em 1983, num 

cenário em que o gênero predominava e que “o ‘romance’ era considerado estranho à África” 

(LEITE, 2020, p. 27). Alguns pesquisadores da literatura moçambicana de língua portuguesa 

divergem quanto à sua incipiência. Rosário (2015), por exemplo, afirma que o país tem uma 

dificuldade no que toca o gênero romance, sendo o ponto forte da literatura referida situado 

no conto, tido por algumas sociedades africanas como “a forma ‘natural’ ou ‘essencial’ de 

reconhecimento da africanidade literária” (LEITE, 2020, p. 27), e na poesia, em que se 

destacam os poemas combativos de Noémia de Sousa. Estes, de um ponto de vista estrutural, 

são constituídos por estrofes extensas, o que mantém a “longa tradição do Renascimento 

Negro e à Negritude e, por outro lado, permite o enunciado de tipo narrativo, bem como o 

pendor recitativo da tradição oral” (LEITE, 2020, p. 98). Mas, independentemente dos fatores 

que condicionam a produção de romances no país africano, vale destacar, como Noa (2015, p. 

16) o fez, que as literaturas africanas, enquanto fenômeno escrito, “têm conquistado e 

alargado os seus universos de recepção integrando, por um lado, toda uma tradição estética 

assimilada ou importada e, por outro, inscrevendo elementos de ordem linguística, filosófica, 

estética, cultural e simbólico”.  
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A produção miacoutiana é, em parte, responsável pelo impulsionamento da literatura 

moçambicana para o mundo, uma vez que ela é uma das mais traduzidas fora do país africano. 

Mas obras de Mia Couto emergiram em meio a críticas diversas e divergentes. A modo de 

exemplo, podemos citar Laranjeira (1995ª), que, num primeiro momento, ao referir-se ao livro 

de contos Vozes anoitecidas (1986), alega que Mia Couto é “fautor de uma mutação literária 

em Moçambique” (LARANJEIRA, 1995a p. 262).  Para refletirmos sobre essa questão, 

destacamos um trecho do conto Patanhoca, o cobreiro apaixonado:  

 
Falam muita coisa, cada qual conforme. Perguntei, fui respondido. Vou 

contar a estória. Nem isso, pedaços de estória. Pedaços rasgados como as 

nossas vidas. Juntamos os bocados mas nunca completa. Uns dizem foi 

ninguém que matou. Assim mesmo, morreu dentro no seu corpo, razões do 

sangue. Outros chegaram de ver as feridas onde o veneno deu entrada na 

falecida (COUTO, 1986, p. 155). 

 

Essa “mutação literária” que o crítico refere é constituída por uma linguagem 

inventiva, já anunciada no título do conto supracitado, “patanhoca”, e por uma aglutinação de 

fatos considerados insólitos: “sou Patanhoca, eu mesmo. Não é só nome que fui dado. Tenho 

focinho, não é cara de pessoa” (COUTO, 1986, p. 155). O cobreiro, denominado “o mecânico 

de serpentes”, é humano, porém, tem um focinho ao invés de um nariz, o que o torna meio 

animal. Entretanto, o trecho destaca, também, uma especificidade da tradição oral, da 

oralidade africana, que é a prática de contar histórias: “falam muita coisa, cada qual conforme. 

Perguntei fui respondido. Vou contar a estória”. Para mais, no recorte, a própria disposição 

das palavras, que denota uma ausência de conectivos, simula uma linguagem oral. Isso 

implica dizer que, embora faça uso de fatos “pouco críveis”, e de uma inventividade 

linguística recorrente, o autor não se furta de ressaltar os costumes autóctones. 

Em um capítulo dedicado ao escritor moçambicano, cujo título é Mia Couto, 

sonhador de verdades, inventor de lembranças (1995b)3, de seu manual de literatura, 

Laranjeira (1995b) evidencia críticas negativas a Craveirinha e Luís C. Patraquim, que 

prefaciaram o livro de contos de Mia Couto: 

 
Esses dois poetas [José Craveirinha e Luís Carlos Patraquim, que assinam os 

dois prefácios de Vozes anoitecidas] avalizaram textos que haveriam de 

provocar polémica em Moçambique, pelo facto de não se aceitar, nalguns 

meios, que se pudesse criar uma linguagem simuladora da oralidade, 

 
3 Só posteriormente, Laranjeira credita, a Mia Couto, uma singularidade estética. Tempos depois da publicação 

do primeiro livro de contos de Mia Couto: Vozes anoitecidas (1986), o crítico português descontrói a visão 

reducionista conferida ao literato moçambicano, e afirma que ele alcançou maior destaque em Portugal e demais 

países e que, continuadamente, novas obras acabaram por firmá-lo como “um dos escritores — ainda jovem — 

mais dotados da nova geração” (LARANJEIRA, 2001, p. 194).  
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eloquência e ingenuidade populares, mas requintadamente construída, como 

língua literária própria (de Mia Couto e de Moçambique). Principal 

objecção: ninguém raciocina nem fala como nos contos de Vozes anoitecidas 

e, por isso, certas liberdades, como a criação descomplexada de 

neologismos, comprometia a adesão de amplas massas de leitores. Daí que 

tal caminho para a literatura moçambicana fosse desaconselhado 

(LARANJEIRA, 1995b, p. 313). 

 

A presença intensa de neologismos que, inicialmente, desagrada o crítico é uma 

característica marcante da produção de Mia Couto, literato cujo país de origem “está à procura 

ainda de sua própria norma lingüística, de seu próprio rosto” (COUTO, 2005, p. 209). A 

língua que Mia Couto utiliza na escrita de Vozes anoitecidas, argumenta Leite (2020), 

“procura ser uma forma de mediatizar, de harmonizar, a constante crise que a sociedade 

moçambicana vive através de histórias trágicas do seu cotidiano”. Ele a usa para vivificar a 

“mundivivência mítica, as marcas culturais da oralidade da sociedade tradicional, o onirismo 

e a simbólica a ela ligadas, numa palavra, a relação empática entre o homem, a natureza e a 

comunidade” (LEITE, 2020, p. 41). Em vista disso, essa língua não deixa de estar articulada 

com questões históricas, porque as tradições orais, também, se constituem desse onirismo. O 

pensamento mítico de Mia Couto, também problematizado por Laranjeira, conforme sugere 

Robles (2007, p. 36), não negligencia as possibilidades do real, tampouco “os mitos 

enraizados no subconsciente coletivo moçambicano”.  

É possível afirmar que o estilo literário do escritor africano justifica-se porque a 

intenção da literatura nunca foi imitar o “real”, ou abordar, majoritariamente, as contingências 

de determinadas condições históricas, sociais e culturais. Ainda que ele, Mia Couto, o faça. À 

parte isso, a literatura, sendo um espaço representativo de criação “institui-se como um palco 

[...] não única e propriamente de exercícios miméticos, mas de exploração das possibilidades 

ilimitadas da língua portuguesa, sobretudo do ponto de vista semântico, fonológico e 

morfossintático” (NOA, 2017, p. 118). A literatura de Mia Couto é construída sem se prender 

a modelos fixos e/ou fixados, anteriormente. Assim, história e ficção se fundem e se 

alegorizam de modo recíproco. O resultado disso é uma multiplicidade de interpretações que 

fazem da escrita miacoutiana “uma metáfora de um país que procura a própria identidade” 

(SAÚTE, 1993, p. 9), que se constrói a partir de uma pluralidade cultural oriunda de eventos e 

costumes passados em diálogo com o novo. 

Na perspectiva de Inocência Mata (1998), o gosto demasiado pela linguagem 

inventiva confere ao escritor africano uma individualidade que tenciona o distanciamento de 

culturas dominantes, uma vez que: 
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A criatividade e a inventividade lingüísticas são características de 

literaturas que se querem afirmar diferentes da do colonizador, que se 

inscrevem na mesma língua, de certa maneira corporizando as 

aspirações colectivas e estilizando uma tendência natural do 

dinamismo de uma língua quando é transportada pra outros espaços, 

falada por outras gentes, para expressar realidades outras (MATA, 

1998, p. 263). 

 

Tal inventividade, como dá conta Mata (1998), é responsável por criar uma política 

afirmativa que contempla as diferenças, uma vez que o pensamento dos povos 

subalternizados, expresso nas narrativas da pós-independência, ressignifica o que é ser 

africano/moçambicano, ao descaracterizar-se da imagem estereotipada construída pela 

hegemonia colonial e imperialista. Se a produção literária miacoutina é marcada por 

inovações, Daí Fonseca e Cury (2008) as defendem, ao afirmarem que elas “conferem um 

sentido político à escrita de Mia Couto, marcando o empenho de sua literatura em demarcar o 

espaço da nação. Mais uma vez, reitera-se, como espaço de contradição, de rearranjo sempre 

provisório de fragmentos”. As autoras explicam, ainda, que essa “estratégia narrativa leva o 

escritor a apossar-se de uma vertente literária ao mesmo tempo libertária e apostrófica, 

afirmativa e de reivindicação” (FONSECA; CURY, 2008, p. 127-128). 

A respeito dessas problematizações em torno de sua obra, Mia Couto afirma o 

seguinte: 

 
Fui questionado, fui quase julgado. Havia várias contestações e uma destas 

era a de que eu estava revelando uma fragilidade, estava demonstrando que 

os moçambicanos, afinal, não sabem falar e escrever o bom português. Isto 

derivava de um certo sentimento colonizante que se traduz no facto de que 

era preciso demonstrar ao outro – o ex- colonizador – que eu era capaz de 

manejar este instrumento que é a língua portuguesa. (...) Ao mesmo tempo, 

há uma nação que se tem de formar e há que cortar laços, e uma maneira 

importante, ou melhor, o campo principal em que se tem que fazer isto é 

exactamente na língua do Outro, a língua portuguesa (COUTO, apud 

BRUGIONI, 2012, p. 37). 

 

Inventar palavras é, para o nosso autor, uma posição estética preferível. Desse modo, 

a postura adotada por Mia Couto, de distanciar-se da cultura hegemônica e incutir, na língua 

do colonizador, particularidades estéticas que lhes são próprias, para abordar as realidades e 

experiências moçambicanas, é legítima, proposital, e não significa, de modo algum, 

incapacidade de imitar os padrões hegemônicos, como argumenta o próprio literato.  

A escrita de Mia Couto confirma um trabalho executado no interior do sistema 

linguístico do colonizador, e sua produção vai além dos rótulos simplistas a ele conferidos, 

porque, como explica Chabal (1994, p. 68): “Mia Couto reflecte no seu trabalho a diversidade 
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do discurso popular. Explora as subtilezas do português moçambicano, falado actualmente em 

Moçambique, que é distincto do português de Portugal”. O crítico afirma, ainda, que 

“enquanto muitos outros escritores moçambicanos ainda usam o português ‘clássico’, 

relativamente neutro, Mia Couto está na vanguarda dos que tentam integrar o português de 

Moçambique na sua escrita” (CHABAL, 1994, p. 68). No que se refere a esse 

entrecruzamento, podemos observá-lo em Jesusalém (2009). No plano morfossintático, o 

escritor moçambicano traz, à narrativa, particularidades lexicais próprias de Moçambique, do 

português falado por lá, como é possível perceber nas inúmeras inscrições de palavras como: 

“desconsegui”4; “desconformava”; “desconduziu-se”; “descomportamento”; 

“desconhecêssemos”, “descomando”; “descaído”, etc., ao longo da narrativa. A composição 

por prefixação “des” não se caracteriza como um neologismo. É, pois, uma especificidade da 

Língua Portuguesa falada em algumas regiões moçambicanas. A “força da escrita de Mia 

Couto, que a torna tonicamente singular, é a perfeita conjunção entre o conteúdo humano 

expresso e a percepção da língua que se junta à experiência histórica” (MAQUÊA, 2008, p. 

169). Desse modo, o fato de o autor contemplar “a diversidade cultural e linguística existente 

em Moçambique, implicando variações no próprio português, convida a literatura – ou a 

provoca – a discutir a dimensão política do convívio com o múltiplo” (MAQUÊA, 2008, p. 

169) de modo conciliatório. 

Além dos poemas e dos contos, Mia Couto, também se dedicou (dedica-se) à crônica. 

Seus textos, “inserindo-se na vertente da intervenção (de alerta, crítica, civismo, altruísmo, 

etc.), conseguem, com basto número de casos, conjugar-se com uma intencionalidade 

literária, que o leitor reconhece” (LARANJEIRA, 2001, p. 197) e, por que não dizer, 

prestigia. Com efeito, as recepções das crônicas serviram para refutar o desprestígio conferido 

ao autor, “aquando do aparecimento de Vozes anoitecidas, livro recebido, nalguns círculos, 

como perturbador da «norma literária» e visto como infeliz modo de captar a fala popular” 

(LARANJEIRA, 2001, p. 197), já que “Mia Couto chegou a usá-las como utensílios de 

provocação e resposta a intervenções que, na sociedade maputense, tendiam a desconsiderá-lo 

como escritor” (LARANJEIRA, 2001, p. 197). A bem da verdade, as crônicas publicadas, 

inicialmente, no jornal português Público eram uma forma particular que Mia Couto 

encontrara para “reivindicar o poder da imaginação, criticando os que desejavam policiar a 

criatividade e a liberdade da escrita, quando estava em causa sobretudo um escritor jovem, 

 
4 Des·con·se·guir - Conjugar (des- + conseguir) verbo transitivo [Angola, Moçambique] Não conseguir. 

"DESCONSEGUI", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008 

2020, https://dicionario.priberam.org/DESCONSEGUI [consultado em 11-01-2021]. 

https://dicionario.priberam.org/Conjugar/desconseguir
https://dicionario.priberam.org/DESCONSEGUI
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imaginativo” (LARANJEIRA, 2001, 197). Na contramão do que era esteticamente aceito, o 

autor moçambicano, costumeiramente, subvertia (e subverte) a língua portuguesa e os padrões 

puramente europeus que se impunham como modelo de arte e de grandeza.  

Numa certa ótica, o que Mia Couto proclama, ao escrever, é a própria essência de sua 

literariedade, acentuada numa atitude deliberada do escritor que, alinhando a criatividade e a 

imaginação, constrói narrativas baseadas na arte de fingir, unindo o histórico ao atual, o 

singular ao plural, o particular ao global, o real ao onírico, o tradicional ao “não-tradicional”. 

Autor refinado no que concerne à composição sintática e ao uso da linguagem inventiva, Mia 

Couto tonifica as tradições populares de seu povo através de enredos fabulosos sem deixar de 

falar sobre os males do país e, muito menos, sem deixar de contemplar e/ou contribuir para a 

construção da moçambicanidade. Nas palavras de Gilberto Matusse (1997), a construção de: 

 
Uma imagem de moçambicanidade como uma prática deliberada através da 

qual os autores moçambicanos, inseridos num sistema primariamente gerado 

numa tradição literária portuguesa em contexto de semiose colonial, 

movidos por um desejo de afirmar uma identidade própria, produzem 

estratégias textuais que representam uma atitude de ruptura com essa 

referência. Essa imagem consuma-se fundamentalmente na forma como se 

processa a recepção, adaptação, prolongamento e contestação de modelos e 

influências literárias (MATUSSE, 1997, p. 76). 

 

Dessa maneira, a moçambicanidade irá surgir “dentro de uma lógica de ruptura em 

relação à portugalidade, ou seja, em relação ao assimilacionismo em que a literatura 

moçambicana tem a sua origem” (TRIGO, 1994, p. 148). Narrativas da pós-independência 

como Jesusalém (2009) contemplam esse sentimento de recusa e, através de uma articulação 

linguística dotada de acontecimentos mágicos, mas que são compreendidos a partir da 

perspectiva ancestral africana, dá forma aos elementos que são basilares para a construção e 

ou/ reafirmação da identidade cultural moçambicana. Explicitamos que o que chamamos de 

“‘identidade moçambicana’ só existe na sua própria construção” (COUTO, 2005, p. 208). Isto 

é, em curso, de forma gradativa e relacional. Porque Jesusalém (2009) reflete um espaço 

pilhado pelos domínios colonial e imperialista, a “enunciação da cultura”, na narrativa, é feita 

a partir do “Terceiro Espaço”, Bhabha (2019), o que não possibilita “nenhum sentido 

mimético e transparente de significados culturais, pelo contrário, abre brechas na 

temporalidade homogênea da identidade histórica de uma tradição gerada sob a força 

unificadora e autoritária dos significados fixos e normativos” (SHIMIDT, 2011, p. 16). É 

nesse sentido que as identidades das personagens do romance investigado são construídas nos 
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interstícios, haja vista que as realidades culturais não são totalmente dadas e claras. Desse 

modo, o extra texto se faz necessário para a produção de sentidos. 

Além das observações expostas acima, e ampliando os repertórios estéticos que 

marcam a literatura miacoutina, vale trazer à discussão quatro fundamentos que compõem o 

que Laranjeira (1995b) denomina de modo de moçambicanidade, presentes nas narrativas do 

escritor, a saber:  

 
1) a criatividade da linguagem;  

2) o realismo na composição das ações e dos caracteres;  

3) a intromissão do imaginário ancestral, que transforma esse realismo em 

“realismo animista”;  

4) o humor, característica que comparece em seis instâncias: na intriga, nas 

situações/acontecimentos, nos antropônimos, na narração, na enunciação e 

na linguagem.  

 

De acordo com o excerto, a fala, bem como as estruturas das línguas africanas 

transformaram a norma europeia imposta pelo colonizador e, como consequência, surge uma 

nova norma moçambicana, partilhada através das narrativas do país.  Em conformidade com 

Leite (2012), a língua escrita utilizada por Mia Couto é uma maneira de informar os leitores 

sobre as mazelas vividas, ao trazer à baila histórias trágicas do seu quotidiano, mas, também, 

é um dos meios escolhidos pelo autor para “recuperar” as marcas culturais da oralidade da 

sociedade tradicional, através de uma visão mítica e utópica do mundo. Em Jesusalém (2009), 

essa mítica, que reflete o modo de ser dos personagens, é vislumbrada nas histórias contadas 

por Silvestre Vitalício. Ele era, para Mwanito, “o único sabedor de verdades, o solitário 

adivinhador de presságios” (COUTO, 2009, p. 33), quem alertava sobre os perigos e protegia 

os filhos do mundo. Vitalício se compara com uma árvore, com vida, mas “sem as naturais 

raízes”, o que subjaz uma vivência moldada, tolhida, que ele não desejava para os filhos.   

No tocante às características que abarcam o realismo mágico e o imaginário 

ancestral, Mia Couto faz uso de elementos que se aproximam do mágico “para representar a 

dor, a miséria e as consequências traumáticas da guerra civil” (LARANJEIRA, 1995, p. 315). 

A contribuição da literatura de Mia Couto à historiografia literária moçambicana centra-se na 

abertura de campos inovadores que enveredam pelos caminhos da criação linguística, do 

mágico, do humor, do drama, da suavidade e, ainda assim, inevitavelmente, da crítica e da 

denúncia, o que comprova a grandeza literária do escritor moçambicano. 

Em O último voo do flamingo (2005), por exemplo, o que se convencionou chamar 

de “realismo mágico” pode ser investigado a partir da personagem Temporina, uma jovem-

velha que “metaforiza os costumes e as crenças que acompanham a sociedade. Traz em si o 
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velho e o novo, o real e o mágico” (PERUZZO, 2008, p. 8). Desse modo, ela se estabelece 

como uma mediadora de culturas em Tizangara – terra devastada em face da ocupação e das 

guerras de libertação –, uma vez que é quem clarifica os acontecimentos insólitos, como a 

explosão dos capacetes azuis, ao italiano Massimo Risi, fatos que só são entendidos tendo em 

vista os mitos locais. Porque é uma jovem-velha, Temporina pode ser analisada pelo que Leite 

(2020, p. 192) nomina de “personagens-tipo”, na esfera da “dualidade temporal”, cujo próprio 

nome designa “uma parte do papel a preencher na ação narrativa”.   

No espaço narrativo de Jesuslém (2009), “o sonho é uma conversa com os mortos, 

uma viagem ao país das almas” (COUTO, 2009, p. 20), o que significa que os mortos 

estabelecem contato com os vivos. Por essa lógica, no romance supracitado, bem como na 

produção miacoutiana, de modo geral, o mágico está atrelado às significações concernentes à 

tradição ancestral africana, cujo entendimento não pode ser dissociado do contexto cultural do 

continente. Já o humor é incorporado “através da intriga, de situações e acontecimentos, de 

personagens e seus nomes, da narração ou da linguagem e da enunciação” (LARANJEIRA, 

1995b, p. 316). Para este propósito, destacamos um trecho de Jesusalém (2009):  

 
Eu estava no caminho inverso de Zaca: um dia seria bicho. Como é que, tão 

longe de gente, nós ainda éramos homens? Essa era a minha dúvida.  

— Não pense assim. Lá na cidade é que nós nos bichamos. 

No momento, não avaliava o quanto o militar estava certo. Mas hoje, sei: 

quanto mais inabitável, mais o mundo fica povoado (COUTO, 2009, p. 100).  

 

O tom humorístico se dá pela nova acepção da palavra “bichamos” proposta na 

narrativa. Bichar5, no contexto do recorte, significa transformar-se em bicho, deixar de ser 

gente. Mas, ao passo em que o trecho metaforiza tal ação, também alude a uma especificidade 

do português falado em Moçambique, cujo verbo bichar tem o significado de formar fila. 

Desse modo, o humor, no romance, não se apresenta de modo descompromissado e/ou 

despretensioso. 

Para além disso, o autor moçambicano atingiu uma posição de destaque no universo 

literário, porque conseguiu fazer com que a literatura moçambicana transgredisse os limites 

geográficos de sua nação, permitindo-a um alcance mundial devido às várias traduções de sua 

obra. Obra esta que estampa a “explosão de uma liberdade subjetiva e criativa [...] em que o 
 

5 “Bi·char 2 - Conjugar (bicha + -ar) verbo transitivo e intransitivo [Moçambique, 

Informal]  Formar bicha, fila de pessoas, geralmente à espera de algo (ex.: eles foram bichar pão; bichou a man 

ã toda no cartório)."Bichar", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-

2020, https://dicionario.priberam.org/bichar [consultado em 09-01-2021]. 

 

https://dicionario.priberam.org/Conjugar/bichar
https://dicionario.priberam.org/bichar
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verbo e a inquietação identitária se fundem na sua imagem de marca” (NOA, 2017, p. 20). 

Isto é, na sua própria singularidade estética. Desse e de outros modos, o escritor moçambicano 

contribui, positivamente, para a historiografia da literatura de Moçambique, na medida em 

que seus textos “mantêm viva a chama da literatura moçambicana” (NOA, 2017, p. 21). O 

universo narrativo miacoutiano enseja a “construção de uma cultura nacional entendida como 

o direito do colonizado à auto-significação” (SANTOS, 2006, p. 239), em que o escritor alude 

a realidade local, de Moçambique, e do continente, a vida urbana e ruralista, o mundo 

individual e social, ao passo em possibilita reflexões no que concerne à reivindicação 

identitária e, principalmente, sobre o ato de fazer literatura num contexto pilhado. 
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CAPÍTULO 4 – TRADIÇÃO ORAL E ANCESTRALIDADE: Jesusalém como 

uma construção discursiva da moçambicanidade 

 

4.1. Jesusalém como o “país derradeiro”: pensando o nacionalismo anticolonial 

 

“Este é o país derradeiro e vai-se chamar Jesus-além” (Mia Couto) 

 

Em Jesusalém (2009), o lugar “onde [Silvestre Vitalício] se ancorava, era em solo 

estranho, nesse flutuante país que inventara para si mesmo” (COUTO, 2009, p. 15). Neste 

local de marginalidade, ausência e invisibilidade, o patriarca faz uso da memória social, 

coletiva, e individual para questionar processos exploratórios e aculturativos, e, 

paralelamente, denuncia-os. No capítulo em que o chefe da “humanidadezita” ordena o 

assassinato de um invasor, que, depois, descobrem ser uma invasora, a portuguesa Marta, o 

romance avulta esse “aculturamento” empreendido pelo colonizador português: 

 
Os soluços atropelaram-se no meu peito, os braços estremeceram como se 

um sismo me estivesse percorrendo interiormente.  

— Cale-se!  

— Não con... não consigo.  

— Fique de pé e cante! Ergui-me, pronto. Mas o peito ainda transbordava, 

arquejando.  

— Cante!  

— Mas pai, cantar o quê?  

— Pois cante o hino nacional!  

— Desculpe, pai, mas... hino de que nação?  

Silvestre Vitalício me olhou, assustado com a pergunta. Tremeluzia-lhe o 

queixo, abismado com a singela lógica da minha pergunta (COUTO, 2009, 

p. 96). 

 

O questionamento de Mwanito ilustra o enfraquecimento de Moçambique enquanto 

nação: “A minha única nação tinha sido essa que ficara longe, na casa onde eu nascera. E a 

bandeira dessa nação era cega, surda e muda” (COUTO, 2009, p. 96). A invisibilização e/ou 

emudecimento da nação do personagem ocorre face à “universalização espúria da identidade 

europeia e seus valores culturais hegemônicos” (SCHMIDT, 2011, p. 12). Isto é, a prática 

colonial – além da violência, do genocídio, da comercialização de corpos negros e exploração 

de mão de obra – era pautada numa política exacerbada de negação e/ou enfraquecimento da 

cultura, da língua, da etnia e da religião do colonizado. E mesmo anos subsequentes à 

emancipação de ex-colônias, essa hegemonia cultural ainda é muito acentuada. Desse modo, 
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objetivamos refletir sobre as concepções formuladas em torno do “nacionalismo”, uma vez 

que este se apresenta de maneira recorrente, em Jesusalém (2009).  

O emudecimento da nação moçambicana pode ser percebido, também, num trecho do 

poema de Sophia de Mello Breyner Andresen, que é epígrafe do subcapítulo intitulado A 

loucura: 

 
Quando a pátria que temos não a temos  

Perdida por silêncio e por renúncia  

Até a voz do mar se torna exílio  

E a luz que nos rodeia é como grades (p.191).  

 

O poema de Sophia testemunha um espaço constituído por ausências. Diante da 

submissão das “produções culturais e estéticas locais a hierarquias de valor, com a 

consequente subtração de sua diferença e de sua significação nas genealogias das histórias e 

das produções locais, via de regra classificadas como bárbaras ou primitivas, exóticas e 

deficitárias em relação aos padrões definidos como ocidentais” (SCHMIDT, 2011, p. 12), a 

coutada é o retrato do exílio de Silvestre Vitalício, lugar onde ele adotara costumes sociais 

distintos dos da área urbana, para “costurar a sua vivência com as raízes rurais” (COUTO, 

2005, p. 208). No “palácio presidencial” (COUTO, 2009, p. 207), os esforços meritórios do 

personagem eram sempre pautados na recusa dos valores impostos pelo Ocidente. 

Como se sabe, a representação sobre a África, sobre os africanos “é projetada, 

diríamos que de modo inaugural, na literatura pelo olhar do Ocidente que alça sobre essa 

realidade um quase interminável cabedal de visões, conhecimentos, suposições e 

preconceitos” (NOA, 2015, p. 68). Essas histórias e culturas narradas por meio de um 

discurso monolítico são confrontadas nas literaturas da pós-independência, por autores que 

assumem um “compromisso político-afetivo com as possibilidades de insurgência das 

subjetividades marginalizadas a partir do pressuposto de que a experiência da subalternidade 

compreende a produção de conhecimento em formas culturais não canônicas” (SCHIMDT, 

2011, p. 16). Em razão disso, as composições representacionais utilizadas por tais escritores 

“constituem um complexo sistema retórico de referência social diante do qual se impõe uma 

transformação de estratégias teórico críticas tradicionais” (SCHIMDT, 2011, p. 16). Ao 

enunciar a voz das personagens, Mia Couto, que é “produto de prolongados e acentuados 

processos aculturativos” (NOA, 2015, p. 18), imputa à sua atividade literária uma dimensão 

de avivamento da memória, materializada pela oralidade, e recusa construções que 

legitimaram – e ainda alimentam e legitimam – o discurso do poder colonial na sociedade 

moçambicana atual.  
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No romance Jesusalém (2009), o autor moçambicano se vale de novos artifícios 

estético-linguísticos e, a partir de uma perspectiva anticolonialista, oportuniza múltiplas 

reflexões, questionando o valor supremo do Colonizador e reescrevendo a história do 

Colonizado. Ao fazer da coutada um “território nacional” (COUTO, 2009, p. 203), Silvestre 

Vitalício reconta a própria história, e a arquiteta de modo que os componentes culturais 

originários, mesmo que em diálogo com o novo, possibilitem, à família, uma identificação 

com as tradições autóctones, como narra Mwanito:  

 
Silvestre Vitalício sabia tudo e esse saber absoluto era a casa que me dava 

resguardo. Era ele que conferia nome às coisas, era ele que baptizava árvores e 

serpentes, era ele que previa ventos e enchentes. Meu pai era o único Deus que 

nos cabia.  

— Está certo, vocês merecem, vou contar o que é mundo...  

Suspirava ele, suspirava eu. Afinal, a palavra lhe tinha regressado e a sua luz 

me voltava a trazer o chão de uma certeza (COUTO, 2009, p. 36-37).  

 

Esses ensinamentos tradicionais mediam as identidades dos pequenos. Conforme 

argumenta Noa (2015, p. 68), é “pela voz dos próprios africanos, sobretudo na representação 

de si e sobre o seu espaço vital, que a reformulação de todo um conhecimento ou 

pseudoconhecimento, profundamente cristalizado irá ter lugar”. Desse modo, entendemos que 

o ato de narrar/escrever/imaginar/reimaginar a nação é um procedimento de “descolonização”, 

porque quem a narra/escreve/imagina/reimagina se opõe às posições hierárquicas e às 

imagens estereotipadas construídas e impostas como verdade ontológica. Factualmente, a 

história sobre a África contada por potências como as euro-americanas – facilmente validada 

– é eminentemente dissonante. Há uma lacuna entre a representação euro-americana e o povo 

africano representado. Em Jesusalém (2009), Silvestre Vitalício, ao imaginar a nação, além de 

acentuar valores ancestrais, deslegitima essas construções estrangeiras.  

Benedict Anderson, em Comunidades imaginadas (2008), desenvolve debates 

teóricos voltados para o entendimento da ideia de nação. Ele propõe a “deseuropeização”, a 

fim de possibilitar o debate do “nacionalismo anticolonial”, sendo os romances literários – 

mas também outros meios – importantes veículos para a “desconstrução” do discurso 

eurocêntrico. Além disso, o teórico destaca o papel que eles desempenham no que se refere ao 

ato de “imaginar a nação”. Para ele, a comunidade é algo elaborado pelas narrativas, pelas 

línguas, pelas lendas locais, pelos mitos, bens materiais e religiões. Antes das demarcações 

geográficas, composições de hinos nacionais e criação de bandeiras representativas, a nação 

surge como uma cadeia de ideias que resulta numa rede de imagens aceitas como 
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representantes de uma identidade compartilhada por grupos de pessoas, numa determinada 

localidade e, aos poucos, a ideia abstrata se concretiza.  

O trabalho desenvolvido por Anderson (2008) deu margem a uma porção de outros 

estudos, a exemplo, o que foi elaborado por Partha Chatterjee: Comunidade imaginada: por 

quem? (1996). Este questionamento titula o ensaio feito pelo autor referido, cujo construto 

teórico problematiza os “formatos modulares” proporcionados pela Europa e América como 

escolhas possíveis, em detrimento de comunidades imaginadas pelo resto do mundo. A 

inquietação de Chatterjee (1996) se dá a partir da noção de que “a Europa e a América, os 

únicos sujeitos verdadeiros da história, têm elaborado já em nosso nome, não só o roteiro da 

ilustração e da exploração colonial, mas também o da nossa miséria e resistência anti-

colonialista” (CHATTERJEE, 1996, p. 215), de modo que a imaginação dos povos à margem 

dos centros euro-americanos devesse permanecer colonizada.   

Na perspectiva de Chatterjee (1996), ainda, o nacionalismo anticolonial deve 

criar/tem criado um campo de soberania próprio, no interior da sociedade colonial, recusando 

a representatividade pretendida universal, como quis o Ocidente. Dessa maneira, o mundo das 

instituições e práticas sociais se divide em duas instâncias antitéticas: o material – externo – e 

o espiritual – interno. Aquele diz respeito às práticas políticas, econômicas, científicas e 

tecnológicas e configura o campo de domínio do colonizador, Chatterjee (1996). Este, por 

outro lado, representa as marcas originárias da identidade cultural, a saber: a religião, a 

família e a língua, úteis ao controle do poder colonial. No campo material, em se tratando de 

África, essa soberania se dá de maneira lenta, considerando que, ainda hoje, “uma crescente 

percentagem das populações africanas está econômica e socialmente marginalizada” 

(ROSÁRIO, 2010, p. 30). No campo espiritual, os avanços são resultantes das inúmeras 

rediscussões epistemológicas, da nova historiografia e dos veículos estético-discursivos, a 

exemplo de Jesusalém (2009). Nesse sentido, as literaturas africanas de língua portuguesa, 

escreveu Noa (2015), por elas terem surgido em situação de domínio colonial e na tentativa de 

procurarem construir e/ou afirmar um universo estético próprio, que incorpora e celebra tudo 

o que o Ocidente ignorou ou subestimou, acabaram, essas mesmas literaturas, por fazerem da 

escrita não só um ato cultural, mas também político, que ressignifica a subjetividade dos 

povos colonizados.  

A “obra singular de Mia Couto tem manifestado uma conflitualidade dialógica na 

tematização das tradições e seu confronto com a modernidade” (LEITE, 2020, p. 165), com a 

“não-tradição”. O romance ora analisado representa isso. O espaço narrativo de Jesusalém 

(2009) é uma savana de Moçambique, onde Silvestre Vitalício, numa coutada que recebeu o 
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mesmo nome do romance, cria seus dois filhos: Ntunzi e Mwanito. Este narra parte da história 

e, ao modo miacoutiano, situa os leitores numa exposição de tramas paradoxais, que confluem 

sociabilidade e solidão, lembranças e esquecimentos, tradição e “não-tradição”. Jesusalém 

(2009) é uma narrativa ambivalente porque Silvestre Vitalício o é. E, enquanto chefe da 

família, os desdobramentos do romance o circundam de modo a desnudar essas contradições. 

Ele recusa a cultura do colonizador, contudo, reproduz comportamentos hierárquicos 

introjetados. Vitalício desconsidera falar dos ancestrais, mas os evoca. É resistente à presença 

feminina, porém, reflete e faz refletir sobre a importância da fertilidade para os povos 

africanos, a partir da analogia Mulher-Terra. Quanto aos filhos, o velho “evitava que o 

cuidado resvalasse em ternura” (COUTO, 2009, p. 15), adotava uma postura rude, mas 

amava-os e os protegia das ameaças do mundo externo a Jesusalém com demasiado afinco.  

Isolados na coutada, o único elo entre a família e a população externa é estabelecido 

pelo Tio Aproximado, o “semi-habitante” e cunhado de Vitalício. Ele morava contíguo ao 

portão de entrada de Jesusalém, mas numa “lonjura de horas e feras”, e era encarregado de 

levar, à família de expatriados, “mantimentos, roupas e bens de necessidade” (COUTO, 2009, 

p. 14). Assim, Mwanito revela que:  

 
A humanidade era eu, meu pai, meu irmão Ntunzi e Zacaria Kalash, nosso 

serviçal que, conforme verão, nem presença tinha. E mais nenhum ninguém. 

Ou quase nenhum. Para dizer a verdade, esqueci-me de dois semi-habitantes: 

a jumenta Jezibela, tão humana que afogava os devaneios sexuais de meu 

velho pai. E também não referi o meu Tio Aproximado. Esse parente vale 

uma menção: porque ele não vivia conosco no acampamento. Morava junto 

ao portão de entrada da coutada, para além da permissível distância, e apenas 

nos visitava de quando em quando (COUTO, 2009, p. 12). 

 

É em Jesusalém que um homem caquético e desolado – pela até então misteriosa 

morte de Dordalma, sua esposa – tenta criar os filhos. Para Mwanito e Ntunzi, a chegada de 

Aproximado ao território rústico representava diversão e ineditismos. Para Vitalício, por outro 

lado, uma inquietante possibilidade de contaminação do ambiente quimérico que ele 

idealizara para si e para os “miúdos”. Em conformidade com Said (2003, p. 54), “a vida de 

um exilado é ocupada em compensar a perda de seu espaço natal, criando um novo mundo 

para governar”. Tal qual acontece com Silvestre Vitalício, que emigra para uma zona rural 

inabitada e, fugindo das regulamentações impostas por terceiros, torna-se a figura de máxima 

autoridade, criando a própria “nação”.  
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No romance, as referências aos costumes da sociedade tradicional demonstram que 

as memórias orais não foram esquecidas, e são feitas de modo que signifiquem partilha de 

conhecimento com os mais novos: 

 
No final do dia, as obrigações eram outras, igualmente sagradas. Quando nos 

vínhamos despedir, Silvestre inquiria:  

— Já abraçou a terra, filho?  

— Já, pai.  

— Os dois braços abertos sobre o chão?  

— Um abraço como o pai ensinou.  

— Então, vá-se deitar (COUTO, 2009, p. 40). 
 

O filho obedece às instruções paternas, mas não sabe bem o porquê das 

incumbências. Elas são significativas para Silvestre, mas, não, para Mwanito.  Em meio aos 

ensinamentos em que a natureza é sempre pano de fundo, Mwanito se alimenta das histórias 

contadas pelo pai e pelos outros que habitam a coutada. Desse modo, o entrecruzamento de 

elementos socioculturais preexistentes e posteriores à ação colonial, em Jesusalém (2009), 

deve ser analisado conforme a função desempenhada por eles na narrativa – de contestação da 

imposição cultural ou de reafirmação identitária – sem negar a existência do que é tradicional, 

“não-tradicional”, encarando o lócus ficcionalizado, sobretudo, como um espaço que é, 

inevitavelmente, “híbrido”. Noa (2015) reflete sobre a construção de espaços ficcionais nas 

literaturas africanas de língua portuguesa. Na esteira do que defende o crítico moçambicano, 

“quando falamos do espaço cultural e literário, referimo-nos, a um espaço dinâmico, plural, 

diverso, oscilante e fragmentário” (NOA, 2015, p. 17). Nessa perspectiva, Silvestre Vitalício, 

Mwanito, Ntunzi e Zacaria Kalash vivem na “fronteira movediça”, cuja “construção da 

identidade e da alteridade colonial é, portanto, esse espaço duplo em que se imbricam o 

psíquico e o político nas operações de reconhecimento e de recusa de imagens por meio das 

quais se processam as (des)identificações e as estratégias de subjetivação individual e coletiva 

(SCHIMDT, 2011, p. 14) dos personagens. 

A literatura, enquanto sistema de comunicação e de significação é, por si só, um ato 

cultural, conforme explica Noa (2015). O crítico afirma, ainda, que por um lado, ela se 

“inscreveria num conjunto de práticas que teriam a ver com modos de vida, formas de 

comportamentos [...]. Por outro, seria ela própria uma realização específica, adjetivável, que 

designaríamos, por exemplo, por cultura literária” (NOA, 2015, p. 17). A literatura 

miacoutiana é, também, um projeto criativo que possibilita, aos leitores, a “afirmação de um 

território de pertença” (NOA, 2015, p. 17). O narrador-personagem de Jesusalém (2009) nos 

faz perceber que os elementos constituintes do romance enveredam para a explanação de uma 
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condição de vida simplória, de uma família desolada pela guerra, pela miséria, de poucas 

esperanças e distante da “centelha promissora” (COUTO, 2009, p. 15) a que nós, os sujeitos, 

estaríamos destinados, ao passo que evidencia modelos sociais e mundividências que são 

próprias aos moçambicanos, já que o romance contempla elementos culturais de modo a 

projetar costumes ancestrais, quer seja no campo, quer seja no espaço urbano.  

Mwanito, durante a vida no refúgio rural, por vezes, pergunta ao pai o motivo de eles 

estarem reclusos naquele ambiente. A resposta era sempre unívoca: “o mundo acabou, meus 

filhos. Apenas resta Jesusalém” (COUTO, 2009, p. 23). O filho mais novo era crente das 

palavras paternas, Ntunzi, ao contrário, indagava-o com inconformidade: 

 
— E não há mais ninguém no mundo? 

Silvestre vitalício inspirava como se a resposta pedisse muito peito e, 

fazendo soltar um demorado suspiro, murmurava: 

— Somos os últimos! (COUTO, 2009, p. 23).  

 

O patriarca da família, ao mesmo tempo em que tenta reconstruir a história dos 

filhos, priva-os das interferências do mundo “globalizado” do qual o Tio Aproximado insiste 

em lembrá-lo. Na coutada, Vitalício se empenha para formular a identidade dos pequenos, 

visando a manutenção e preservação dos aspectos tradicionais no ambiente rural, onde ele 

julga ser possível construir um território culturalmente homogêneo. O chefe da família, “em 

toda sua vida, teve um único desempenho: ser pai. E todo o bom pai enfrenta a mesma 

tentação: guardar para si os filhos, fora do mundo, longe do tempo” (COUTO, 2009, p. 74-

75). Mas os pequenos o têm como louco e cruel, principalmente pelo fato de o pai os ter 

prendido em uma “comunidade imaginada” e materializada conforme o próprio arbítrio: 

“Jesusalém não existe. Não existe em nenhum mapa, só no mapa da sua loucura. Não existe 

Silvestre nenhum, não existe Aproximado, nem Ntunzi, nem...” (COUTO, 2009, p. 83). 

Assim, Vitalício é, indubitavelmente, um personagem dúbio, diaspórico que, transitando entre 

o meio urbano – porque, ao final da história, regressa para lá – e o rural, age 

contraditoriamente, e as personalidades de tirano e exímio protetor se confundem. 

Para Silvestre Vitalício, Jesusalém é “uma jovem nação independente” (COUTO, 

2009, p. 202), em que ele, o “Presidente Nacional”, aplica as leis combativas que criara em 

resposta às intervenções externas. Moçambique se libertou do “jugo colonial enquanto estado, 

mas a herança profunda, que dela ainda permanece, faz [...] adaptar modelos, muitas vezes 

com o sacrifício da [...] própria maneira de ser” (LOURENÇO, 2010, p. 53). O chefe da 

família busca inspiração num lócus cuja luta por liberdade ainda é permanente. Ele, muitas 

vezes, age como um nacionalista nostálgico: “— É pena, a juventude, seiva da nação, tão 
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degradada, nós que depositávamos tanta esperança...” (COUTO, 2009, p. 90). A fala 

demonstra um desejo por parte do Presidente de Jesusalém, o de que as novas “‘culturas 

nacionais’ sejam produzidas a partir da perspectiva de ‘minorias’ destituídas” (BHABHA, 

2019, p. 27) face a processos históricos.  

Nesse itinerário, o velho protege a coutada e reivindica a identidade autóctone, de 

modo a não “negociá-la”, e acentua uma polaridade no lugar em que escolheu para lograr 

residência:  

 
Por razões de segurança será imposto o recolher obrigatório em todo o 

território nacional. E a lei marcial seria imposta em resposta àquilo que ele, 

fixando o olhar em Marta, designou de «ingerências dos poderes coloniais. 

(COUTO, 2009, p. 90 – itálico no original).  

 

A bem da verdade, a resistência à cultura do colonizador, demonstrada por Vitalício, 

é válida. Mas, paralelo a isso, as ordens para assassinar a portuguesa, as denominações e as 

instaurações de leis, na coutada, possibilitam o entendimento de que o pai dos meninos deseja 

uma Jesusalém pura. A total recusa ao mundo exterior ao lugarejo classifica “o país 

derradeiro” como um espaço utópico. Ou, ao menos, as intensões de Silvestre o são, porque o 

ato de “fundar uma nação” isolada do mundo, somado ao antagonismo exacerbado a qualquer 

exterioridade, é entendido como uma defesa a uma pretensa pureza nativizante. A cultura 

nesse “espaço-liminar” se dá a partir de confluências e disjunções. Contrário a isso, a postura 

adotada por Vitalício desconsidera o “hibridismo” cultural de territórios colonizados e seus 

campos fronteiriços, Bhabha (2019). Isso posto, entendemos a construção do “país 

derradeiro”, pois, como uma estratégia discursiva de Mia Couto às imposições coloniais, em 

prol de uma descolonização em processo, mas sem deixar de considerar as influências 

externas, mesmo as impostas por forças opressoras.  

Bhabha (2019) argumenta sobre o profundo processo de redefinição dos conceitos de 

“culturas nacionais homogêneas”, de “transmissão consensual ou contígua de tradições 

históricas” e de comunidades “étnicas orgânicas”. Para o autor, o “extermínio odioso do 

nacionalismo sérvio prova que a própria ideia de identidade nacional pura, [...], só pode ser 

atingida por meio da morte, literal e figurativa, dos complexos entrelaçamentos da história e 

por meio das fronteiras culturalmente contingentes da nacionalidade [nationhood] moderna” 

(BHABHA, 2019, p. 25 – itálico no original). Porque colonizado outrora, Jesusalém se torna, 

irremediavelmente, um espaço intermediário, trans-histórico, Bhabha (2019), em que “pesava 

o sentimento de viver entre memórias e esquecimentos de guerras” (COUTO, 2009, p. 93). Na 

coutada, o velho adota uma postura autoritária: “Que tudo seria vigiado directamente por ele, 
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o Presidente. E executado com ajuda do seu braço direito, o Ministro Zacaria Kalash” 

(COUTO, 2009, p. 90). A partir disso, podemos denominar Jesusalém como um “espaço de 

cisão” (BHABHA, 2019, p. 83), em que o desejo do colonizado é o de estar no lugar superior 

do colonizador, mas sem se separar da sua condição inicial, nesse caso, não de escravizado, 

como pensou Fanon (2008) ao formular o conceito, mas de colonizado vingativo.  

Em Jesusalém (2009), o processo de identificação da família de Silvestre é 

ambivalente, dual. Portanto, a pureza cultural a qual ele assinala reestabelecer, no ambiente 

rural, é inatingível, considerando-se o revés entre Colonizador/Colonizado. Contudo, “pensar 

a arena do colonialismo como um ‘encontro’ entre civilizações descaracteriza a violência 

colonial e suas relações de submissão e dominação” (LOOMBA, 1998, p. 68-69). Nessas 

circunstâncias, a obstinação em não aceitar a cultura europeia, que se quer superior e que se 

impôs de modo a inferiorizar e/ou negar a cultura do colonizado, recusa demonstrada pela 

fundação de Jesusalém como uma “jovem nação independente fora do mundo”, é legítima. 

Por consequência, ressaltar a língua Chissena, os rituais bantu, as tradições orais, os 

modelos organizacionais ancestrais, as crenças, os provérbios, que dão forma ao “país 

derradeiro” e solidificam o “campo espiritual” do colonizado, são artifícios de valoração e 

vivificação da identidade cultural moçambicana. 

Nas literaturas africanas de língua portuguesa, “[...] os autores configuram uma 

geografia onírica, criando um código simbólico que poetiza a representação das terras natais, 

construindo encenações do imaginário [...]”. (MARTINS, 2008, p. 328). Em Jesusalém 

(2009), o ambiente é incessantemente marcado pela presença das árvores, o que, longe de ser 

um recurso ingênuo é, também, uma construção de moçambicanidade:  

 
— Eu quero ver a árvore — disse Silvestre quebrando o silêncio.  

— Vamos — respondeu Aproximado —, eu o levo a ver a árvore.  

E nos dirigimos ao descampado junto à nossa casa. Uma casuarina solitária 

enfrentava o céu. Silvestre tombou de joelhos junto ao velho caule. Chamou-

me e apontou a copa:  

— Esta árvore, meu filho. Esta árvore é a alma de Dordalma (COUTO, 

2009, p. 239). 

 

Mia Couto acentua uma “dinamização identitária” comum às literaturas africanas de 

língua portuguesa. Ela se manifesta “no diálogo da Terra e com os elementos naturais 

(vegetais, animais, cósmicos e cosmológicos), opera uma espiritualização da Natureza, 

resultando-se a sua simbolização, e, assim, a sua instituição como lugar político, origem da 

ideia de nação” (MATA, 2001, p. 91). Essa “espiritualização da natureza” pode ser percebida, 

principalmente, em “a árvore é a alma de Dordalma” (COUTO, 2009, p. 239), quando 
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Vitalício explica ao filho que os mortos estão em tudo o que nasce. À medida que o autor 

ressalta a importância dos elementos da natureza no contexto narrativo, vivifica os costumes 

tradicionais e delineia ensinamentos da tradição africana às novas gerações. 

Na “humanidadezita”, os personagens nos fazem refletir sobre a importância da água 

como sinal de cura. Na cena em que são narrados o adoecimento e recuperação de Ntunzi, ela 

é reverenciada: 

 
— Agora, só no meu colo meu filho encontrará chão.  

Nunca esse menino se apercebeu que o imenso território onde depois viveu, 

cresceu e fez filhos não era senão o regaço do seu velho progenitor. Muitos 

anos depois, quando abria a sepultura do pai, chamou o seu filho e lhe disse:  

— Vê a terra, filho? Parece areia, pedras e torrões. Mas são braços e 

abraços.  

Afaguei a mão do Tio, regressei ao meu leito para, durante toda a noite, não 

pregar olho. Vigiava o pesado respirar de Ntunzi. E foi então que notei que 

ele estava regressando à vida. De súbito, as suas mãos tactearam o escuro à 

procura de algo. E soltou-se o gemido, quase adivinhado:  

— Água!  

Acudi, represando a emoção. Aproximado despertou e acendeu uma 

lanterna. O foco de luz logo se desviou de nós e foi errando pelo corredor. 

No instante seguinte, os três adultos entraram no quarto e se precipitaram 

sobre o leito de Ntunzi. A mão tremente de Silvestre buscou o rosto do filho 

e viu que não estava febril.  

— O rio o salvou — exclamou Zacaria (COUTO, 2009, p. 57-58). 

 

Nesse sentido, “A água concentra em seu simbolismo uma gama de significados, 

sendo alguns bastante conhecidos.  Célebre alegoria do tempo, a imagem da água traz ainda 

significações de matéria-prima, de elemento iniciático e capaz de conduzir à regeneração” 

(ALVES, 2012, p. 83). O abraçar da terra, por sua vez, que é constantemente incentivado na 

narrativa, por Vitalício, equivale a uma noção de pertencimento e de comunhão dos 

personagens com o espaço em que vivem e com os seres que o integram. Em vista disso, os 

rituais podem ser entendidos como um aspecto identitário que consubstancia a ideia de nação, 

porque são pautados em costumes ancestrais moçambicanos. 

Outrossim, no desejo de criar um universo particular, invisível às incoerências 

sociais que assolavam (e assolam) a Moçambique urbana, onde “o luxo escandaloso se 

encosta na miséria” (COUTO, 2009, p. 237), a mudança para a coutada significa a esperança 

de sobreviver longe das imposições civilizatórias do domínio colonial e suas formas 

opressoras continuadas. Na chegada, o patriarca vocifera: “Esta é a vossa nova casa. — Que 

casa? — perguntou o meu irmão, enquanto varria com o olhar a paisagem bravia. Meu pai, 

ainda sentado no veículo, corrigiu: — Casa, não. Este é o nosso país” (COUTO, 2009, p. 75). 
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A dinâmica das relações entre Vitalício e os filhos, regada a intermináveis 

obrigações, sugere uma reformulação organizacional designativa e significa a fuga do passado 

em meio à guerra civil. As cerimônias de “rebatismos” descritas na narrativa eram realizadas 

pelo único Deus aceitável no local: o pai dos meninos: 

 
Assim que o Sol poentou, Zacaria começou a tocar um tambor e a apregoar, 

aos berros, uma incompreensível ladainha. Concentrámo-nos na pequena 

praceta, eu, o Tio e o mano. De pé e em silêncio aguardámos pelo motivo da 

convocatória. Foi então que Silvestre Vitalício, envolto num lençol, deu 

entrada na praça. Transportando um pedaço de madeira evoluiu com porte de 

profeta até o crucifixo. Espetou a madeira na terra, e foi possível, então, 

entender que era uma tabuleta onde, em baixo-relevo, esculpira um nome. 

Abrindo os braços, meu pai proclamou:  

― Este é o país derradeiro e vai-se chamar Jesusalém (COUTO, 2009, p. 

41- 42). 

 

O excerto possibilita o entendimento de que Jesusalém é, para a “humanidadezita”, 

um novo espaço de significação, cujos costumes bantu possibilitam não uma identificação 

“pura e/ou holística, mas sempre constituída em processo de substituição, deslocamento ou 

projeção” (BHABHA, 2019, p. 261). Muitas das ações descritas no romance ressaltam uma 

elevação das tradições autóctones e acentuam uma diferença cultural que só pode ser 

percebida a partir de “rastros”, para fazermos uso do conceito de Bhabha (2019), o que 

implica dizer que a contextualização da “forma cultural” não atende a uma origem 

preestabelecida, sendo necessário, pois, pensa-la tendo em vista uma articulação de saberes 

culturais para além de uma adição harmoniosa que a noção de diversidade engloba, Bhabha 

(2019).  

No trecho acima, essa “diferença cultural” é acentuada na cerimônia, porque ela 

suscita uma reflexão sobre o pertencimento africano, isto é, sobre “a forma como os povos de 

língua Bantu identificavam e definiam as suas relações e as responsabilidades decorrentes, 

que os ligavam a redes de pessoas vivas e ancestrais” (FOURSHEY; GONZALES; SAIDI, 

2019, p. 91). Os rituais, nesse sentido, são preponderantes para os modelos organizacionais 

bantu, uma vez que configuram um momento de partilha e acentuação de valores morais e 

sociais. Na cerimônia, o progenitor “espetou a madeira na terra, e foi possível, então, entender 

que era uma tabuleta onde, em baixo-relevo, esculpira um nome” (COUTO, 2009, p. 42). A 

arte em madeira descrita, também, é um costume bantu, da etnia Chissena, que juntamente 

com as Shona e Ndau, são as mais representativas de Moçambique. Em conformidade com 

Duarte (2010), a técnica é um processo em madeira de M´Gomo, queimada, trabalhada e 

raspada a canivete, com figuras em baixo e alto-relevo. 
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Ao dar sentido ao seu pequeno reino inventado, Vitalício monopoliza o comando da 

coutada: “Jesusalém é uma jovem nação independente e eu sou o Presidente. Sou o Presidente 

Nacional” (COUTO, 2009, p. 202). O progenitor “imagina e materializa” seu próprio sistema 

simbólico. Para ele, ser o presidente implica produzir leis exclusivas e fazer com que os 

outros, os pequenos, vivam sob seus anseios. A estética multifacetada de Mia Couto é 

confirmada em diversos trechos do romance, dentre eles se destaca a nominação significativa 

dos personagens e a função social que eles ocupam. Ser “Presidente Vitalício” implica, nessa 

lógica, ordenar até que lhe acabe o tempo de vida útil. O progenitor, enquanto dispunha de 

condições biológica e psíquica, coordenou o lugarejo.  

Após nomear a pequena nação, a coutada foi tomada pela ritualística. Esta configura, 

entre outras coisas, a limpeza do “Lado-de-Lá”, que acontece com a mudança de nomes: 

 

 — Agora, passemos à cerimônia de desbastismo. 

E fomos convocados um por um. E foi assim: Orlando Macara (nosso 

querido Tio Madrinho) passou a Tio Aproximado. O meu irmão mais velho, 

Olindo Ventura, transitou para Ntunzi. O ajudante Ernestinho Sobra foi 

renomeado como Zacaria Kalash. E Mateus Ventura, meu atribulado 

progenitor, se converteu em Silvestre Vitalício. Só eu guardei o mesmo 

nome: Mwanito.  

 — Este ainda está nascendo – justificou assim meu pai a permanência do 

meu nome (COUTO, 2009, p. 42 – itálico no original). 

 

Na esteira do que defende Chatterjee (1996), a superioridade eurocêntrica se dá na 

obliteração do campo espiritual do sujeito colonizado: família, língua, crenças, religião, etc. 

Contrárias a isso, as atitudes de Silvestre Vitalício pressupõem a criação de um novo 

nacionalismo, um “nacionalismo anticolonial”, porque ele cria seu próprio campo de 

soberania e instala a diferença cultural no interior das imposições da ação colonizadora, de 

modo a ressaltar as paisagens naturais que compõem sua cultura. A valoração da tradição se 

dá pela recusa à ocidentalização.  

No novo lar, a antiga vida fora abandonada após os rebatizados dos integrantes da 

“humanidadezita”. Assim, Mwanito, “o afinador de silêncios”, confessa: “quando nos 

mudamos para Jesusalém, meu pai nos conferiu outros nomes. Rebaptizados, nós tínhamos 

outro nascimento. E ficávamos mais isentos de passado [...]” (COUTO, 2009, p. 41). Na 

cerimônia de “desbaptismo”, os nomes são trocados, segundo a vontade de Silvestre: Orlando 

Macara passa a ser o Tio Aproximado, Olindo Ventura transforma-se em Ntunzi e Ernestinho 

Sobra torna-se Zacaria Kalash. Apenas Mwanito permanece com o mesmo nome, porque, de 

acordo com o pai, “ainda estava nascendo”.  
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Como se sabe, o sobrenome Ventura é uma abreviação de Boaventura, cuja origem 

é portuguesa. Ao rebatizar a si e ao filho Ntunzi, Silvestre Vitalício rejeita o que, em primeira 

instância, o remete ao colonizador, e opta por nomes originários da língua Chissena, falada na 

região central de Moçambique. Mwanito, o filho mais novo, cujo nome já era proveniente da 

língua moçambicana, permaneceu inalterado. Nessa perspectiva, há uma redefinição 

identitária e uma valorização de um código linguístico autóctone. Desse modo, o 

entrelaçamento da língua natural com a língua portuguesa ressalta o “hibridismo” que as obras 

literárias de autores como Mia Couto veiculam. E isto pode ser visto como uma “clara ou 

intencionalmente projeção do hibridismo cultural que caracteriza o espaço existencial” (NOA, 

2015, p. 19) desses autores. A nominação dos pequenos, bem como a escolha para o nome do 

rio que passa ao fundo do acampamento, “Rio Kokwana” – avô, em Chissena –, são uma das 

poucas referências diretas, no romance, que nos possibilitam dimensionar uma sociedade 

específica (a do povo Chissena) no que toca o aspecto linguístico.  

Meque (1999) informa que, de um ponto de vista histórico, o estudo da língua 

Chissena é de grande relevância. Segundo ele, foi com ela que os primeiros colonizadores 

portugueses, ao subirem pelo rio Zambeze, se familiarizavam, para se introduzirem, depois, 

na própria corte e Monomotapa. Este foi um império que prosperou entre os séculos XV e 

XVIII, ao sul daquele rio. No romance Jesusalém (2009), Zacaria Kalash relata a relutância 

em acatar as ordens do furriel: “Será que não sabes o que é uma ordem? Ou queres que te fale 

nessa merda dessa tua língua?” (COUTO, 2009, p. 210). Ao fazê-lo, o militar dá indícios de 

que o seu superior tinha uma certa proficiência no que toca a língua natural, e, à medida que 

esta era útil ao domínio colonial, era, também, objeto de escárnio. Como se sabe, “a língua 

materna do colonizado, aquela que é alimentada com suas sensações, suas paixões e seus 

sonhos, aquela em que se liberam ternura e seus espantos, aquela, enfim, que envolve para ele 

a maior carga afetiva, é precisamente a menos valorizada” (MEMMI, 2007, p. 148). No bojo 

dessa questão, o colonizado “é descrito constantemente como sem roupa, sem religião, sem 

lar, sem tecnologia, ou seja, em nível bestial, por meio de uma dialética do sujeito (agente) e 

do objeto (o outro, subalterno)” (BONNICI, 2005, p. 265).  

Ao utilizar-se do mesmo instrumento, o discurso, o escritor 

colonizado/subalternizado tem a chance de subverter a lógica, construindo, assim, 

autodeterminações sociais, culturais e políticas, mesmo que a partir do código do colonizador. 

Após toda a brutalidade circunscrita à “história colonial, e de quase 20 anos de resistência 

armada, a descolonização da África portuguesa [...] deixou atrás de si uma elite que redigiu as 

leis e a literatura africanas em português” (APPIAH, 1997, p. 20). Nessas circunstâncias, a 
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construção de discursos a partir da língua hegemônica, que é o caso do veículo estético aqui 

analisado, não “equivale a negar que haja vigorosas tradições vivas de cultura oral – religiosa, 

mitológica, poética e narrativa – na maioria das línguas ‘tradicionais’ abaixo do Saara, nem a 

ignorar a importância de algumas tradições escritas” (APPIAH, 1997, p. 20). O continente 

africano é composto por uma pluralidade de dialetos/língua6. E o uso da língua portuguesa, no 

caso de alguns autores moçambicanos, vislumbra “abrir caminho fora de suas próprias 

comunidades e adquirir o reconhecimento nacional, para não falar do internacional, a maioria 

das línguas tradicionais – com a exceção óbvia do swahili – tem que ser traduzida” (APPIAH, 

1997, p. 20).   

Outrossim, o uso da língua do colonizador configura, também, um ato de 

resistência.  Ankhi Mukherjee (2014) afirma que a peça de Shakespeare testemunha o eficaz 

uso de uma figura literária canônica para inaugurar sistemas textuais dissidentes, tradições 

narrativas, e subculturas. A autora destaca as fortunas mistas em torno da recepção da obra de 

Shakespeare, e explica que, durante as décadas de 1980 e 1990, quando “raça” e gênero 

tornaram-se instâncias interpretativas para o estudo da literatura renascentista, A tempestade 

(1610-1611), passou a ser lida de maneira frequente pelo viés analítico da pós-colonialidade. 

Em A tempestade (1610-1611), é possível perceber a superioridade cultural e linguística  

pretendida pelo colonizador, que é representado por Próspero, e a inferioridade conferida ao 

sujeito colonizado, ao “nativo”, que é representado por Caliban. Este, ao apreender a língua 

de Próspero, a usa para amaldiçoá-lo, uma vez que ele o explora, o molda e o destitui de suas 

singularidades identitárias: “a falar me ensinaste, em verdade. Minha vantagem nisso é ter 

ficado sabendo como amaldiçoar. Que a peste vermelha vos carregue, por me terdes ensinado 

a falar vossa linguagem” (SHAKESPEARE, 1999, p. 44). Assim, a trama assinala uma 

resistência por parte de Caliban às imposições de Próspero. Ainda que essa relação de poder 

esteja ligada às questões linguísticas no contexto do domínio inglês, a abordagem soma ao 

entendimento deste tópico porque os personagens shakespearianos expressam a realidade de 

dualidades ambivalentes, conflitantes, a saber: colonizador/colonizado, estrangeiro/local, 

 
6 Por outro lado, existem autores moçambicanos que “escrevem somente em línguas de origem bantu, caso de 

Bento Sitoe, que usa exclusivamente o changana, idioma do Sul de Moçambique, como língua literária” (NOA, 

2015, p. 19). O que o autor realiza, mas do que pretender atingir um determinado público, escreveu Noa (2015, 

p. 19), “é um ato performativo que consagra uma visão de mundo, um imaginário coletivo, um sentido de vida 

que só a língua nativa pode e deve, na sua óptica, traduzir”.  
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conquistador/conquistado, civilização/selvageria7, que são dicotomias estruturantes nos 

domínios colonial e imperial. 

O mundo atual é marcado por uma gama de questionamentos em torno de 

epistemologias eurocêntricas que sempre se ocuparam de construir discursos pautados em 

premissas universalizantes e excludentes. E se, “a língua torna-se um meio através do qual 

uma estrutura hierárquica de poder se perpetua e pelo qual os conceitos de ‘verdade’, ‘ordem’, 

e ‘realidade’ se estabelecem. Esse poder é rejeitado quando emerge uma voz efetiva pós-

colonial” (ASHCROFT ET AL., 1991, p. 90). No bojo dessa questão, a pluralidade de vozes 

emergidas – mesmo fazendo uso da língua do colonizador – configura-se como uma espécie 

de resistência, de reposta, de contestação ao discurso veiculado pela metrópole, uma vez que o 

colonizado faz dela instrumento de recusa à cultura imposta e de desmistificação da 

estereotipia negativa.  

Para Bhabha (2019), existe uma “instabilidade de significação cultural”, e é a partir 

dela que “a cultura nacional vem a ser articulada como uma dialética de temporalidades 

diversas – moderna, colonial, pós-colonial, ‘nativa’ – [...] sempre contemporânea ao ato de 

recitação. É o ato presente que, a cada vez que ocorre, toma posição na temporalidade 

efêmera [...]” (BHABHA, 2019, 247). O autor indiano reflete, também, sobre movimentos 

tradutórios que revelam a natureza híbrida dos valores culturais, cujos praticantes, intelectuais 

da diáspora, ou “cosmopolitanos vernáculos”, são obrigados a traduzir e negociar 

constantemente entre o local e o tradicional, como forma de resiliência. Dessa maneira, no 

processo de tradução, as histórias específicas, muitas vezes reprimidas ou silenciadas, 

inscrevem-se nas práticas culturais dominantes, tornando visível o “hibridismo” das duas 

culturas, Bhabha (2019).  

Os atos descritos acima, bem como os que representam modelos sociais tradicionais, 

que serão enfocados, abaixo, dão forma à ideia de nação, expressada a partir de um lugar de 

subalternidade, cujas diferenças culturais configuram-se como “signos da emergência da 

comunidade concebida como projeto” (BHABHA, 2019, p. 22). Para mais, a criação de 

Jesusalém deve ser entendida, ainda, como uma possibilidade de existir, de pertencer. 

“Vitalício se exilara dentro de si.[...]. A cidade o roubara de si próprio” (COUTO, 2009, p. 

245). Desse modo, a coutada é “um lugar para além de todos os lugares” (COUTO, 2009, p. 

261), é, “ao mesmo tempo, uma visão e uma construção – que leva alguém para além de si 

 
7 SILVA, Francisco Guaracy Andrade da Silva. Choque de culturas na obra Uma Tempestade, de Aimé Césaire. 

ContraCorrente: revista de estudos literários e da Cultura, 2015. 
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para poder retornar, com um espírito de revisão e reconstrução, às condições políticas do 

presente” (BHABHA, 2019, p. 22). Nessa simbiose, o patriarca reconstrói identidades 

enfraquecidas e, ao re-imaginar a nação, recria possibilidades de pertencimento.  

Jesusalém (2009) é uma narrativa cuja vida da família, na coutada, pressupõe a 

reprodução de costumes tradicionais bantu – no que toca a religião, os espíritos ancestrais, a 

importância dos mortos para os povos africanos, o caráter ancestral, a educação de gerações 

mais novas através das tradições orais, por meio de provérbios, das parábolas, dos ditados 

moralizantes, bem como as atividades agrícolas, pastoris –, com os quais os habitantes 

possam se identificar, como será descrito abaixo. Mas, antes, chamamos atenção para o fato 

de que a questão da identificação nunca é a afirmação de uma identidade preestabelecida, nem 

uma profecia auto cumpridora, conforme explica Bhabha (2019). Ela, na perspectiva do 

mesmo autor, é a produção de uma imagem de identidade e a transformação do sujeito ao 

assumir aquela imagem, que nunca é totalizadora. Nesse sentido, a análise possibilita 

comensurar apenas parcialmente as imagens que compõem a tradição autóctone no romance. 

 

4. 2. Traços representativos da cultura moçambicana: tradição oral e ancestralidade  

 

Ao longo do livro um, A humanidade, há uma renegação ao excepcionalismo 

europeu, ao assimilacionismo, e uma busca inquietante pela identidade enfraquecida por 

práticas exploratórias, perceptíveis a partir da inserção de aspectos que compõem as tradições 

autóctones, evidenciados ao longo da prosa, a saber: a marca da oralidade e ancestralidade 

africanas. Como se sabe, a literatura de um autor pode simbolizar características típicas que 

definem a sua nação, ou ao menos a nação a partir da perspectiva criativa do literato: 

 
A literatura é uma componente central da identidade cultural de todos os 

estados-nação, apesar de evidentemente ser muito mais do que isso. Nesta 

perspectiva, a moderna literatura é melhor entendida historicamente como 

uma das mais importantes formas de produção cultural através das quais um 

estado-nação pode ser identificado. É neste sentido que se fala de literatura 

russa, italiana ou norueguesa, como referência, em simultâneo, a uma 

literatura específica de um dado país e uma tradição cultural própria 

(CHABAL, 1994, p. 14). 

 

Assim, o universo literário de Mia Couto, também, retrata um espaço moçambicano 

presumível, do qual a identidade cultural é reconstruída não só através do jogo intencional de 

palavras e sentidos, mas de características que traduzem uma projeção da moçambicanidade, 

dos símbolos mais expressivos do país africano, consubstanciando-os.  
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Ainda no que toca o cerne dessa questão, nesse contexto específico, o emprego da 

oralidade na literatura atribui um papel eminente no processo de afirmação da identidade 

cultural africana e, particularmente, moçambicana, onde ela conquistou ampla 

representatividade como instrumento de resistência ao poder colonial, expandindo, dessa 

forma, a gama de possibilidades de habilidade criativa para a inauguração de novas realidades 

culturais. A implementação da marca da oralidade no registro padrão da língua portuguesa 

torna-se, assim, um meio alegórico de veiculação dos anseios libertários da população, sendo 

utilizada a partir de perspectivas estéticas do escritor africano, Mia Couto, que se volta para a 

exposição e afirmação de uma identidade coletiva moçambicana na pós-independência.  

Narrativas como Jesusalém (2009) podem ser consideradas como uma resposta à 

hegemonia cultural imposta pelos domínios imperial e colonial. São muitas as questões a 

serem abordas na produção literária miacoutiana: inventividade linguística; reconstrução e/ou 

reafirmação de uma estética autônoma, denúncia das explorações do poder colonial, 

reafirmação identitária a partir de elementos circunscritos à tradição – africana, de modo 

geral, e moçambicana, em particular. Após a declaração da independência de Moçambique, 

face a uma hegemonia cultural ainda muito acentuada, autores como Mia Couto começaram a 

atuar para a formação de uma identidade baseada na evidenciação de um cabedal cultural pré-

colonial, contemplando questões referentes à tradição, tais como a ancestralidade, a oralidade, 

etc..  

 Amadou Hampâté-Bâ observa que a tradição oral se estabelece como um meio 

demasiado eficaz à reconstituição da história do continente africano, pois permite uma 

compreensão espaço-temporal de povos distintos, à medida que evidencia e solidifica os laços 

representativos da cultura da África. Para ele, os griots, embora não sendo os únicos, têm um 

papel de relevância nesse processo, uma vez que “tomaram parte em todas as batalhas da 

história, ao lado de seus mestres, cuja coragem estimulavam relembrando-lhes a genealogia e 

os grandes feitos dos antepassados” (HAMPÂTÉ-BÂ, 1982, p. 196).  E, “contrariamente ao 

que alguns possam pensar, a tradição oral africana, com efeito, não se limita a histórias e 

lendas, ou mesmo a relatos mitológicos ou históricos, e os griots estão longe de ser seus 

únicos guardiães e transmissores qualificados” (HAMPÂTÉ-BA, 1982, p. 169), porque ela é 

uma escala de vida, explica Hampâté-Bá (1982, p. 169), “e dela recupera e relaciona todos os 

aspectos”. 

J. Vansina, em Metodologia e pré-história da África (2010, p. 140), reflete sobre a 

importância da tradição oral. Para ele, “uma sociedade oral reconhece a fala não apenas como 

um meio de comunicação diária, mas também como um meio de preservação da sabedoria dos 



97 

ancestrais, venerada no que poderíamos chamar elocuções-chave, isto é, a tradição oral”. 

Contemplando narrativas lendárias e/ou mitológica, a tradição oral, também, está ligada aos 

fatos históricos. Assim, ela engloba: religião, cultura, conhecimento, etnia, ciência, arte e 

história. Com efeito, “a tradição pode ser definida, de fato, como um testemunho transmitido 

verbalmente de uma geração para outra” (VANSINA, 2010, p. 139–140).  

Atualmente, com a ascensão dos debates anticoloniais, a história de muitos dos 

povos africanos colonizados, que tiveram suas identidades enfraquecidas, é reconstituída por 

meio de abordagens e campos epistemológicos distintos, a exemplo da literatura, numa 

celebração do encontro entre a oralidade e a palavra escrita, o que é, também, construção de 

moçambicanidade. No romance Jesusalém (2009), isso pode ser percebido na recorrência de 

provérbios africanos como este: “minha vida é casa de toupeira: quatro buracos, quatro 

almas” (COUTO, 2009, p. 91). As sociedades que preservam a tradição oral fazem emprego 

de ditados curtos: provérbios e/ou charadas, com fins educativos.  

A fim de explicitar melhor essa afirmativa, o exemplo abaixo se faz necessário: 

 
— Além disso, não quero viaturas passando por aqui, deixam a Terra em 

carne viva.  

Aproximado retirou do bolso o molho de chaves e demorou a escolher a que 

lhe iria dar acesso à viatura. Aquela demora era a sua resposta de honra. 

Sairia, sim, mas escolhendo o tempo. Eu e Ntunzi corremos a tentar a 

dissuasão.  

— Tio, por favor, não vá!  

— Nunca ouviram falar do provérbio: quem quer vestir-se de lobo, fica sem 

a pele? (COUTO, 2009, p. 84). 

 

De acordo com Vansina (1982, p. 209), “as fichas imateriais do catálogo da tradição 

oral são máximas, provérbios, contos, lendas, mitos, etc., que constituem quer um esboço a 

ser desenvolvido, quer um ponto de partida para narrativas didáticas antigas ou 

improvisadas”. Ao chamarmos atenção para o trecho que diz: “nunca ouviram falar do 

provérbio: quem quer vestir-se de lobo, fica sem a pele?” (COUTO, 2009, p. 84), 

evidenciamos dizeres que circunscrevem a filosofia africana, veiculada nos provérbios e nas 

histórias contadas de geração em geração, cujo objetivo é transmitir um tipo de ensinamento. 

Em consonância com as ideias de Leite (2020, p. 213), “a arte de narrar oral é um dos 

aspectos do quotidiano do africano. A história é uma espécie de médium à conversa e 

funciona como exemplum”. O uso desses provérbios denota que o romance é composto por 

“suspensões de narração, para permitir a introdução de outras tantas narrações de natureza 

diferente. É aqui que o autor joga com os dois sistemas literários [...]. A literatura do universo 

oral e a narrativa literária do universo com escrita” (ROSÁRIO, 2010, p. 117). Isso demostra 
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que a identidade moçambicana “nasce de entrosamento, de trocas e destrocas. No caso da 

literatura é o cruzamento entre a escrita e a oralidade” (COUTO, 2005, p. 207).  

A literatura africana de língua portuguesa se inscreve não sob a égide da oralidade, 

mas, também, a partir dela. Como afirma o autor supracitado, há um entrecruzamento da 

escrita e da fala sendo que esta não configura, nessas literaturas, um simples registro verbal. 

Conforme Mata (2020), o termo intertextualidade, para referir a interrelação entre os dois 

campos, é insuficiente. A autora argumenta que “a noção de relação intersemiótica entre 

sistemas, implícita no uso do termo intertextualidade, é mais adequada para esses estudos 

críticos, uma vez que não privilegia apenas os textos, enquanto matéria verbal” (MATA, 

2020, p. 166). Desse modo, há uma constituição discursiva que não se restringe aos textos 

representativos, orais e escritos, mas também é composta por “motivos, símbolos, gestos 

rituais e mesmo assunções inarticuladas que acompanham as execuções orais” (MATA, 2020, 

p. 166). Essa “noção intersemiótica” perpassa o entendimento de que a tradição oral é 

composta por teatralidades, porque engloba outras formas de linguagens: as danças, os cantos, 

os ritos, etc. 

Embora muito importante, Leite (2020), citando Honorat Aguéssy, explica que a 

oralidade é uma “‘característica dominante’, mas não a única exclusiva”. Desse modo, as 

literaturas africanas de língua portuguesa, por exemplo, assinalam essa “particularidade, sem 

perder de vista outros aspectos” (LEITE, 2020, p. 20). Trata-se, portanto, de “saber como 

descrever o acidental, o factual, sem considerar como pertencendo à ordem das essências” 

(LEITE, 2020, p. 20). Nesse sentido, a oralidade, no romance Jesusalém (2009), será 

evidenciada não como uma defesa à pureza cultural ou como uma pretensa eminentemente 

nativizante, mas como uma forma de reafirmação identitária, considerando-se os efeitos 

obliteradores da ação colonial em Moçambique, de modo a acentuar “hibridismos culturais 

que emergem em momentos de transformação histórica” (BHABHA, 2019, p. 21) como a 

colonização empreendida pelos portugueses em África. 

Em Jesusalém (2009), o contar de história é uma prática que passa de pai para o filho 

mais velho, que a partilha com o seu “vizinho de meninice”, o irmão mais novo Mwanito: 

 
Meu irmão Ntunzi vivia num só sonho: escapar de Jesusalém. Ele conhecera 

o mundo, vivera na cidade, lembrava-se da nossa mãe. Tudo isso eu invejava 

nele. Vezes sem conta lhe pedia que me desse notícias desse universo que eu 

desconhecia e, de cada vez, ele se demorava em detalhes, cores e 

iluminações. Os seus olhos brilhavam, crescidos de sonhos. Ntunzi era o 

meu cinema.  

Por incrível que pareça, quem o encorajara na arte de contar histórias tinha 

sido o nosso pai. Silvestre achava que uma boa história era uma arma mais 
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poderosa que fuzil ou navalha. Mas isso tinha sido antes da nossa chegada a 

Jesusalém. Naquele tempo, ante as queixas de conflitos na escola, Silvestre 

incentivava Ntunzi: «Se te ameaçam de pancada, responde com uma 

história.»  

— O pai falava assim?  

— Perguntei, surpreso.  

— Falava.  

— E resultou? — perguntei.  

— Fartei-me de apanhar.  

Sorriu. Mas era um riso triste porque a verdade é que, no presente, que 

história haveria para inventar? Que história pode ser criada sem lágrima, sem 

canto, sem livro e sem reza? (COUTO, 2009, p. 59 – 60). 

 

Assim, tendo em vista o instrumental cultural que a família auto exilada perpetua, e, 

na esteira do que defende Hampâté-Bâ (2010), podemos entender a tradição oral como um 

laço unificador para povos africanos distintos, importante para o individual e para o coletivo, 

uma vez que é um aspecto constituinte e mantenedor da identidade africana, porque “a 

tradição oral conduz o homem à sua totalidade e, em virtude disso, pode-se dizer que 

contribuiu para criar um tipo de homem particular, para esculpir a alma africana” 

(HAMPÂTÉ-BÂ, 2010, p. 169).  

Para além disso, ao ressaltar a importância das histórias contadas pelos mais velhos e 

ao afirmar: “Ntunzi era o meu cinema”, o narrador, Mwanito, promove um encontro do 

tradicional com o “novo”, com a “modernidade”; aprendizados passados em diálogo com o 

presente. Mas é necessária, uma compreensão de que existe um “espaço da diáspora e sua 

dinâmica de diferenciação” (GILROY, 2001, p. 367). Nesse sentido, o entendimento da 

modernidade em África, cuja temporalidade, diferentemente do Ocidente, não é linear, diz 

respeito à “não tradição africana”, Appiah (2014). Isto é, está relacionada aos “costumes da 

vida cultural africana contemporânea” (APPIAH, 2014, p. 208). Por essa ótica, os irmãos 

dimensionam formas de aprendizados eminentemente distintas, que remetem tanto às culturas 

ágrafas quanto à técnica, às produções audiovisuais do Ocidente. O diálogo entre os 

personagens alude tanto uma Moçambique de “realidade pré-industrial, fundada na oralidade, 

limitadamente aculturada, em que os fenômenos só ganham sentido quando, no plano místico 

ou no plano do concreto, se encaixam na unidade harmônica do seu mundo de certezas” 

(CABAÇO, 2004, p. 61-62), quanto uma “sociedade culturalmente industrial, impregnada do 

simbolismo da escrita e da imagem” (CABAÇO, 2004, p. 62), o que reafirma a ausência de 

pureza cultural do país. 

De certo que Ntunzi não é um griot, visto que estes são pessoas mais velhas que 

detém todo um saber recebido e/ou baseado nas próprias vivências. Mas as histórias contadas 

por ele, para o irmão, significam o aprendizado de uma prática ancestral, o que dá, aos 
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pequenos, um sentimento de pertença a uma identidade moçambicana. No “país derradeiro”, 

desde cedo, Mwnito e Ntunzi aprenderam, com o pai, o qual “já foi um bom contador de 

histórias” (COUTO, 2009, p. 72), que “uma boa história é mais poderosa que fuzil ou 

navalha” (COUTO, 2009, p. 60). As histórias contadas no decorrer do romance, por diferentes 

agentes da família de Silvestre Vitalício, dimensionam que “o universo literário é igualmente 

o melhor lugar para guardar os valores que o homem enquanto ser social e colectivo foi 

desenvolvendo e pretende transmitir aos seres vindouros, de modo a preservar a identidade 

própria” (ROSÀRIO, 2010, p. 151), isto é, a identidade autóctone.  

Em Jesusalém (2009), Zacaria Kalash, ao revisitar suas memórias de guerra, conta a 

Mwanito particularidades do domínio colonial em Moçambique e, ao fazê-lo, partilha um 

conhecimento histórico: 

 
— Não entendo, Zaca — disse eu.  

— Vou contar-lhe uma história, uma coisa verdadeira que me aconteceu... 

Passou-se na Guerra Colonial, numa picada lá no Norte, junto à fronteira. A 

coluna do exército português em que seguia Zacaria atrasou-se a chegar ao 

aquartelamento e pernoitou junto ao rio. Levavam com eles mulheres e 

crianças que tinham sido capturadas junto a uma aldeia. No meio da noite, 

uma criança começou a chorar. O furriel que comandava o pelotão chamou 

Sobra e disse-lhe:  

— Vais dar uma volta com esse bebé.  

— Não me mande fazer isto, por favor.  

— O miúdo não se cala.  

— Deve estar doente.  

— Não podemos arriscar.  

— Não me mande a mim, peço-lhe.  

— Será que não sabes o que é uma ordem? Ou queres que te fale nessa 

merda dessa tua língua?  

E o furriel virou costas. 

O relato de Kalash foi interrompido pela chegada de Ntunzi.[...]. 

Olhei o rosto triste de Zacaria. Esperei que ele fechasse a interrompida 

história. Mas o militar parecia ter-se esquecido do relato.  

— E obedeceu, Zaca?  

— Como?  

— Obedeceu às ordens do furriel?  

Não, não tinha obedecido. Ele conduziu o menino para longe, pediu a uma 

família das redondezas que o recebesse. De tempo em tempo passava a dar-

lhes dinheiro e rações de combate.  

— Fui eu que dei nome a esse menino.  

Zaca ficou-se por ali [...]. 

Bateu a porta do seu quarto e nos deixou a ruminar sobre os desfechos 

possíveis do episódio de guerra. Havia um recado naquela história e eu 

queria que Ntunzi me ajudasse a desvendar esse oculto sentido. Mas o meu 

irmão estava com pressa e desceu a ladeira correndo (COUTO, 2009, p. 210 

– 211 – 212). 
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Em Jesusalém (2009), os ensinamentos estavam contidos nas histórias proferidas 

pelos integrantes das famílias: “havia um recado naquela história” (COUTO, 2009, p. 211). O 

trecho destacado é útil para uma reflexão sobre a educação no contexto moçambicano, cujo 

modo de transmissão de saberes pode ser relacionado à “história da tradição bantu, 

particularmente a forma como as memórias históricas, as ideologias e o conhecimento 

material eram transmitidos e adaptados de uma geração para outra” (FOURSHEY; 

GONZALES; SAIDI, 2019, p. 151).  

Ao escrever sobre o sistema oral e o sistema escrito, Rosário (2010, p. 139) aborda a 

condição de Moçambique enquanto “país multilíngue e multiétnico, em que a construção dos 

contornos da [...] identidade moçambicana passa, necessariamente, não pela aglutinação das 

várias faces do quanto herdamos historicamente e geograficamente”. E cuja diversidade, 

continua o mesmo autor, “não resulta apenas da figuração do ordenamento dos nossos 

agregados populacionais em campo e cidade” (2010, p. 139). O autor sinaliza que vários 

setores governamentais são chamados, a fim de que definam políticas que contemplem fatores 

culturais que, de maneira substancial, possam contribuir para a identidade moçambicana, e 

afirma que são os valores da tradição oral “a maior referência cultural e um inestimável 

patrimônio” (ROSÁRIO, 2010, p. 139) do universo africano.  

Mas, muito embora notadamente importante, “a tradição oral não se transforma em 

escrita; no melhor dos casos ela vai contaminá-la, introduzir matizes, sem nunca, contudo, a 

dominar” (CABAÇO, 2004, p. 68). Em Jesusalém (2009), ela é inserida por meio de recursos 

de imaginação do autor. Na narrativa, os pontos concernentes às tradições pré-coloniais: 

oralidade e ancestralidade, são aglutinados para fins de valoração identitária: 

 
Depois da convalescença de meu irmão, Silvestre Vitalício acreditou que 

mudanças radicais deveriam ocorrer em Jesusalém. E decidiu: eu e Ntunzi 

fomos, por um tempo, viver com Zacaria Kalash. Para desnuvearmos os 

espíritos e, ao mesmo tempo, aprendermos os enigmas da vivência e os 

segredos da sobrevivência. Se Zacaria nos faltasse, nós o substituiríamos nas 

vitais actividades da caça.  

— Faça-os chafurdar na lama — ordenara meu velho.  

Era suposto percorrermos os atalhos bravios, iniciarmo-nos nas artes de 

farejar e perseguir os bichos, dominarmos as secretas linguagens das árvores. 

Todavia, Zacaria esquivava-se a ser nosso mestre. O que ele queria era 

contar histórias de caça, falar sem conversar, escutar-se a si mesmo para 

deixar de ouvir os seus fantasmas. Mas nós reclamávamos por outros 

motivos de conversação.  

— Fale-nos do nosso passado.  

— Minha vida é casa de toupeira: quatro buracos, quatro almas (COUTO, 

2009, p. 90 - 91) 
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As atividades de caça, a importância dos espíritos e da “linguagem das árvores”, 

descritas no trecho acima, são componentes de caráter ancestral, correspondentes ao período 

pré-colonial. A reafirmação da importância desses itens tende “a reduzir a longa história das 

sociedades [como a moçambicana] antigamente colonizadas a um único momento (a 

colonização)” (MBEMBE, 2019, p. 144). Assim, a reconstrução identitária de sociedades 

pilhadas pelo domínio colonial, para além do discurso denunciativo, se dá e se efetiva, 

também, pela evidenciação e valorização das tradições autóctones, como ficcionaliza Mia 

Couto.  

Na narrativa, a ancestralidade é aludida em várias passagens. E o professor Bambo 

Malunga é um dos personagens que, através da sua crença, costumes, vestimentas, traz à baila 

a “cultura anterior aos impérios europeus” (APPIAH, 2014, p. 156), como se lê abaixo na 

narração da portuguesa Marta: 

 
Foi nessa convicção que, ante a página dos anúncios classificados, o meu 

dedo parou sobre o Professor Bambo Malunga. Junto à fotografia do 

adivinho listavam-se as mágicas habilidades: «Traz de volta pessoa querida, 

ajuda a encontrar pessoa perdida...» No final, se acrescentava: «... e o cliente 

pode pagar com cartão de crédito». No meu caso, talvez fosse cartão de 

descrédito.  

No dia seguinte, percorri as ruas estreitas da Amadora carregando uma saca 

com apetrechos que o anúncio pedia: «foto da pessoa, sete velas pretas, três 

velas brancas, uma garrafa de vinho ou aguardente».  

O homem que me abriu a porta era quase um gigante. A túnica colorida 

aumentava ainda mais o seu volume. Hesitei no tratamento de «professor» 

quando me apresentei:  

— Fui eu que liguei ontem, professor.  

Bambo era de outras Áfricas, mas não se acanhou: «Os africanos», disse ele, 

«são todos bantos, todos parecidos, usam as mesmas manhas, os mesmos 

feitiços.» Fiz que acreditava, enquanto seguia por entre estatuetas de madeira 

e panos pendurados nas paredes (COUTO, 2009, p. 174 – 175). 

 

Dentre as possibilidades de leitura que subjazem a reafirmação da identidade 

moçambicana, e no que se refere à ancestralidade, os rituais narrados em Jesusalém (2009), 

exemplificados com as ações de Bambo Malunga, são um dos elementos que nos ajudam a 

compreender um pouco da cultura moçambicana. Os itens solicitados pelo africano à 

portuguesa compreendem aos materiais utilizados em um tipo de cerimônia tradicional. Sem 

relação com o fantástico/maravilhoso, conceito (s) difundido (s) por teóricos do Ocidente, 

conforme argumenta (Appiah, 1997), os rituais, na cultura africana “são atos que dificilmente 

as pessoas de fora da cultura acreditariam ser capazes de lograr êxito, mas em que certamente 

todos podemos pelo menos imaginar acreditar” (APPIAH, 1997, p. 157). O estudioso afirma, 

ainda, que “esse ritual faz parte de um mundo religioso que é típico das muitas culturas 
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tradicionais cujos modos de pensar afiguraram-se intrigantes à etnografia e à filosofia 

ocidentais” (APPIAH, 1997, p. 157).  

Ao descrever os costumes de Bambo Malunga, Mia Couto ressalta a identidade de 

um grupo étnico: Bantu. O recorte evidencia, portanto, que recorrer à tradição configura não 

uma pretensa nativizante, mas uma resistência à imposição colonial e às múltiplas formas de 

ocidentalização, que acabam por suplantar culturas originárias, inserindo, no lugar, um ideal 

universal que reprime as “diferenças culturais”. Para Bhabha (2019, p. 20), essa 

“representação da diferença não deve ser lida apressadamente como reflexo de traços culturais 

ou étnicos preestabelecidos, inscritos na lápide fixa da tradição”. O reconhecimento que a 

tradição outorga, continua o mesmo autor, “é uma forma parcial de identificação. Ao 

reencenar o passado, este introduz outras temporalidades culturais incomensuráveis na 

invenção da tradição. Esse processo afasta qualquer acesso imediato a uma identidade original 

ou a uma tradição ‘recebida’” (BHABHA, 2019, p. 21), tendo em vista elementos culturais 

outros com os quais o personagem manteve/mantem contato e o “hibridismo cultural” oriundo 

dessa “troca”.  

Conforme as ideias de Fernanda Cavacas, em sua tese intitulada Mia Couto: um 

moçambicano que diz Moçambique em português (2002, p. 89): o escritor aprendeu, com o 

pai, “a relatividade das coisas e o segredo escondido na aparência enganadora do real”. Tal 

afirmativa justifica-se uma vez que suas obras retratam as adversidades do país a partir de um 

viés que vai além do que o verossímil seria capaz de retratar, cujo entendimento se completa 

com a noção de ancestralidade e não apenas como uma transfiguração da realidade palpável. 

Nessa perspectiva, Mia Couto, no uso de sua marca estética, exprime “a desmedida do 

invisível no visível” (LEITE, 2012, p. 45). Para além do dito, a configuração literária do 

nosso autor africano é constituída, também, por estratégias subjacentes em que o não posto 

acrescenta ao texto um valor igual ou maior ao que está, explicitamente, dito.   

Em Jesusalém (2009), essa “identificação parcial” de que fala Bhabha (2019) se faz 

notar, também, no uso de vocábulos mais expressivos como os da língua bantu: Kokwana, que 

quer dizer avô, para nomear o rio que perpassa a coutada: 

 
— Sabe, meu filho? Cometi um erro terrível.  

Acreditei que iria confessar o crime. Afinal, meu pai se resgatava, absolvido 

pelo confessado remorso.  

— E que erro foi, meu pai?  

— Não dei nunca um nome a este rio. Essa era a sua confissão. Sumária, 

sem emoção. Ergueu-se e assentou a mão no meu ombro.  

— Escolha você, meu filho, um nome para esse rio.  

— Não sei, pai. Um nome é uma coisa muito grande para mim.  
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— Então, escolho eu: vai chamar-se Rio Kokwana.  

— Acho bonito. O que quer dizer?  

— Quer dizer «avô» (COUTO, 2009, p. 115).  

 

Ao nominar o rio de Kokwana, Silvestre Vitalício, denota a importância do 

personagem ancestral para composição de significação identitária na narrativa. Embora não 

nominado, o antepassado evocado pelo patriarca sinaliza que a manutenção da tradição é um 

exercício de rememoração que se efetiva no/pelo próprio homem. Este, por meio da oralidade, 

assinala e transmite sabedorias de sua “memória cultural oral” (LEITE, 2020, p. 180). De 

acordo com o que explica Secco (2012), os velhos tinham um papel demasiado importante nas 

filosofias africanas, porque eram os guardiães da memória, os griots, os contadores de estórias 

que repassavam aos mais jovens conhecimentos tradicionais relativos à genealogia, à família, 

à natureza, etc. Para a autora, eles, os mais velhos, eram os intermediários que ouviam os 

antepassados e transmitiam suas mensagens aos humanos. Tal fato dimensiona como a 

oralidade e ancestralidade estabelecem laços de reciprocidade. 

Essa ancestralidade é percebida, ainda, na recorrência aos antepassados sinalizada 

abaixo: 

 
— Ntunzi, me diga: como é um avô?  

Para minha grande inveja, Ntunzi conhecera a inteira colecção dos avós. 

Talvez por pudor, nunca falava deles. Ou, quem sabe, tivesse receio que meu 

pai viesse a saber? Silvestre Vitalício interditava as lembranças. A família 

éramos nós, sem mais outros. Os Venturas não tinham antes nem depois.  

— Um avô?  

— Inquiriu Ntunzi.  

— Sim, me diga como é.  

— Um avô ou uma avó?  

[...] 

— Quer saber como é um avô?  

— Sempre lhe perguntei, você nunca respondeu.  

— Você, Mwanito, nunca viu um livro, pois não? E explicou-me como era 

composto esse tentador objecto, equiparando-o a um grande baralho de 

cartas. 

 — Imagine cartas do tamanho de uma mão. Um livro é um baralho feito 

dessas cartas, todas coladas do mesmo lado.  

O olhar dele não tinha destino quando passou a mão sobre um imaginário 

baralho de cartas e disse:  

— Você acaricia um livro, assim, e sabe como é um avô.  

A explicação me deixou desiludido. A ideia de um avô comandando rios me 

parecia muito mais instigante (COUTO, 2009, p. 117 – itálicos no original). 

 

Mwanito não tem familiaridade com as particularidades de avô e, então, é Ntunzi, o 

seu irmão mais velho, que se ocupa de explicar. Ele compara o avô a um livro, objeto posto na 

narrativa como fonte de conhecimento, a fim de vislumbrar o saber ancestral de seu 
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antepassado. Mwanito soma a isso as informações adquiridas com o pai: “um avô 

comandando rios me parecia muito mais instigante” (COUTO, 2009, p. 117), para informar a 

cognição do familiar no que toca as manifestações da natureza. Mia Couto, pelo fio narrativo 

de Mwanito, diligencia-se “em nome da tradição ancestral e dos antigos valores; pretendendo-

-se uma consciência das populações” (SOW; ABDULAZIZ, 2010, p. 233) colonizadas. 

Na composição do personagem ancestral, percebemos fórmulas estratégicas de 

representação da sociedade bantu. Os antigos Bantu “baseavam suas identidades, sua 

segurança e suas visões de mundo em suas linhagens. Eles concebiam a linhagem como uma 

unidade formada pelos descendentes – vivos, mortos e ainda não nascidos – de um ancestral 

comum que viveu há algumas ou há muitas gerações do passado” (FOURSHEY; 

GONZALES; SAIDI, 2019, p. 89). Esse ancestral comum é responsável pela transmissão de 

valores aos mais novos, guiando-os nas fases da vida, celebrando “os vários estágios da 

‘parentalidade’, desde o nascimento do primeiro filho até as escolas de iniciação da 

puberdade, o reconhecimento dos avós, até, inevitavelmente, a ‘ancestralidade’” 

(FOURSHEY; GONZALES; SAIDI, 2019, p. 91). A partir da evidenciação dos valores 

ancestrais, entendemos que o trabalho literário de Mia Couto “é um bocadinho esse resgate 

daquilo que se pode perder, não porque seja frágil mas porque é desvalorizado num mundo de 

trocas culturais que se processam de forma desigual (COUTO, 2005, p. 208).  

A narrativa evidencia que a transmissão de saberes ancestrais se dá por meios 

eminentemente distintos dos efetuados na cultura do Ocidente. “Na tradição histórica 

ocidental há uma expectativa comum de que a educação ocorrerá em uma escola, um prédio 

físico com salas que abrigam mesas e cadeiras, onde os professores instruirão seus alunos” 

(FOURSHEY; GONZALES; SAIDI, 2019, p. 151). A educação dos pequenos, no romance 

Jesusalém (2009), contrapõe tais modelos: 

 
Ele sabia das ordens de meu pai. Em Jesusalém não entrava livro, nem 

caderno, nem nada que fosse parente da escrita.  

— Pois eu o ensino a ler.  

Foi o que, mais tarde, disse Ntunzi. Recusei. Era demasiado arriscado. O 

meu irmão já me estreara a ver, no rio, o outro lado do mundo. Não podia 

imaginar como reagiria o velho Silvestre caso soubesse das transgressões do 

seu primogénito.  

— Eu o ensino a ler — repetiu ostensivamente.  

E foi assim que começaram as primeiras lições. Uns aprendem por cartilhas, 

em salas de aula. Eu me iniciei soletrando receitas de guerra. A minha 

primeira escola era um paiol. As aulas ocorriam na penumbra do armazém, 

nos longos períodos em que Zacaria estava ausente, aos tiros pelo mato 

(COUTO, 2009, p. 45 - 46). 
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Durante os domínios exploratórios, “a maior preocupação do poder colonial era, [...], 

remover as tradições autóctones tanto quanto possível para implantar no lugar suas próprias 

concepções. As escolas, seculares ou religiosas, constituíram os instrumentos essenciais desta 

ceifada” (VANSINA, 1987, p. 211). Nesse sentido, a recusa à escrita é uma recusa à cultura 

do colonizador: “em Jesusalém não entrava livro, nem caderno, nem nada que fosse parente 

da escrita” (COUTO, 2009, p. 45). Assim, Silvestre Vitalício acentua uma resistência não à 

instrução dos pequenos, mas, sim, à educação aos moldes do Ocidente, uma vez que, para ele, 

ela está diretamente ligada à aculturação.  

Entretanto, os meninos tinham contato com outros tipos de conhecimento. Nas 

comunidades bantas, “os jovens aprendiam habilidades que iam do conhecimento prático ao 

esotérico. Nas sociedades agrícolas, as crianças aprendiam sobre o clima, a botânica” [...] 

(FOURSHEY; GONZALES; SAIDI 2019, p. 151). Nas comunidades pastoris, “os jovens se 

tornavam especialistas em animais domésticos, seus cuidados, seus ciclos reprodutivos e suas 

doenças” (FOURSHEY; GONZALES; SAIDI, 2019, p. 151). E na coutada, Mwanito, bem 

menino, já se dedicava às práticas pastoris:  

 
Enquanto Ntunzi se reaprendia caçador, a mim, o ser pastor foi o que mais 

me deu gosto. Manhã cedo, levava as cabras a pastar.  

— Toda a terra é caminho, para a cabra. E todo o chão é pasto. Não há 

bicho mais sábio — comentava Zaca. Sabedoria da cabra é imitar a pedra 

para viver (COUTO, 2009, p. 99). 
 

Nessa perspectiva, os meninos cultivavam conhecimento sobre a natureza, sobre os 

métodos de caça, cujas habilidades eram fomentadas em prol da sobrevivência no ambiente 

rural, onde as “histórias orais, contos, mitos, canções e provérbios narrados [...] funcionavam 

como formas comunitárias de educação” (FOURSHEY; GONZALES; SAIDI, 2019, p. 153). 

Por essa lógica, a cultura africana é baseada no coletivo, isto é, as comunidades são 

constituídas por práticas colaborativas, pela gentileza entre povos que partilham de uma 

ancestralidade comum, embora o continente africano seja formado por uma pluralidade 

cultural difícil de quantificar.  

Ainda que os processos exploratórios – colonização, imperialismo – tenham 

acarretado mudanças entre os povos Bantu, Catherine C. Fourshey, Rhonda M. Gonzales e 

Cristine Saidi (2019, p. 93) afirmam que o “pertencimento à linhagem permaneceu como um 

elemento central da organização e esses laços ancestrais têm importância primordial para o 

pensamento religioso e para a formação da família”, influenciando conceitos morais e sociais 

para o desenvolvimento nos mais diversos níveis.  
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Um outro aspecto da ancestralidade aludida em Jesusalém (2009) diz respeito à 

importância dos mortos. Estes, na tradição bantu, são responsáveis por guiar gerações 

subsequentes. Em meio à “purificação” do mundo urbano e às lições no mundo rural, 

Mwanito, o narrador-personagem possibilita uma reflexão sobre os espíritos ancestrais 

africanos, que interferem na vivência dos vivos, punindo-os ou beneficiando-os:  

 
Um dado domingo, as coisas não terão corrido de feição. Silvestre voltou 

furibundo da excursão namoradeira. Trazia raiva na ponta do pé e maldição 

na ponta da língua. Cabisbaixo, repetia:  

— Nunca me tinha acontecido, nunca, nunca! É que nem nunca.  

Girava em redor do quarto, chutando os parcos móveis. Uma impotente 

zanga de prisioneiro lhe fazia tremer a voz:  

— Isto é maldição da cabra!  

Levamos quase à letra: a cabra, por aproximação, seria Jezibela. Mas não. A 

cabra era a falecida. Minha mãe. Minha ex-mãe. O percalço na macheza de 

Vitalício tinha sido causado por mau-olhado de Dona Dordalma (COUTO, 

2009, p. 107). 

 

Ao revelar: “Levamos quase à letra: a cabra, por aproximação, seria Jezibela. Mas 

não. A cabra era a falecida. Minha mãe. Minha ex-mãe” (COUTO, 2009, p. 107), o narrador-

personagem evidencia que Silvestre Vitalício acusa Dordalma de puni-lo, deixando-o 

imponente no ato “da excursão namoradeira” com Jezibela. Por essa lógica, os personagens 

ressaltam a influência que os espíritos ancestrais têm no plano dos vivos. Na África Bantu, os 

espíritos se distinguem em duas categorias: ancestral e territorial. Conforme escreveram 

Fourshey, Gonzales e Saidi (2019, p. 95), os “provérbios, tradições orais e relatos familiares 

revelam que os espíritos ancestrais respondiam de duas maneiras às ações e pensamentos dos 

descendentes”. Eles, continuam as mesmas autoras, “podiam gerar resultados positivos para 

os descendentes, ou, se insatisfeitos, poderiam provocar estragos na vida dos membros vivos” 

(FOURSHEY, GONZALES E SAIDI, 2019, P. 95). John Mbiti, no artigo intitulado O mal no 

pensamento africano (2001), nos explica que “os espíritos das pessoas falecidas são ainda pane 

das suas famílias humanas, e de muitos modos actuam como guardiães do bem-estar familiar” 

(MBITI, 2001, p. 847). O autor afirma, também, que é “sobretudo nas relações humanas que as 

pessoas identificam o que é mau, tentam evitá-lo, e lidam com ele através do castigo, tabus, 

proibições, leis e força de vontade humana. A administração da justiça é confiada aos mais velhos, 

tanto homens como mulheres e governantes tradicionais” (MBITI, 2001, p. 847).  

Nas literaturas africanas, a questão da identidade pessoal e coletiva, explica Noa 

(2015, p. 69), “vai emergindo quer de forma latente quer de forma explícita, [...], num 

exercício de desocultação, interpretação e dignificação dessas mesmas realidades funcionando 

a literatura, ao mesmo tempo, como restituição, contestação e denúncia”. Diante disso, em 
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Jesusalém (2009), o autor moçambicano faz emergir novos argumentos acerca da construção 

da identidade cultural moçambicana, pois dá vazão a uma narrativa sistematizada por um 

caráter plural que nos ajuda a entender a complexidade das questões relacionadas a um 

passado ancestral, evocando aspectos da tradição africana, face ao período de conturbada 

transição enfrentada pela sociedade da Moçambique contemporânea, ao passo em que assume 

uma postura denunciativa da exploração colonial.  

Para além disso, chamamos atenção aos muitos tipos de aprendizagens e 

cosmovisões que circundam o mundo e as ressaltamos como um artifício de manutenção e 

valorização de diferenças culturais, bem como as múltiplas formas de sabedoria, que não 

podem ser reduzida a um critério unificador e pretensamente universalista, como quis a 

história ocidental.  

 

4.3. Lugares de silêncio: as identidades femininas e as marcas opressivas 

 

A exposição dos fatos narrados ao longo do romance Jesusalém (2009) nos faz 

perceber uma Moçambique sustentada por estruturas desiguais no que se refere aos gêneros. 

No cenário pós-guerra, conforme afirma Mwanito, “primeiro começaram a morrer os lugares-

fêmeas: as nascentes, as praias, as lagoas” (COUTO, 2009, p. 24). Depois, “morreram os 

lugares-machos: os povoados, os caminhos, os portos” (COUTO, 2009, p. 24). De maneira 

análoga, muitas mulheres moçambicanas têm a mesma força que os espaços que a 

representam em gênero. E esta condição de subalternidade da identidade feminina, ilustrada, 

aqui, pelo silenciamento de Dordalma, pela objetificação de Noci e rejeição à portuguesa 

Marta, é uma situação trivial em muitas sociedades africanas.  

Antes de adentrarmos as discussões sobre a temática supracitada, explicitamos que 

existe uma particularidade nas literaturas que refletem sobre as amarras que perpassam o 

gênero feminino e que são escritas por mulheres (literatura de autoria feminina), pois as 

construções são empreendidas a partir de noções subjetivas, de vivências próprias, o que, de 

certa maneira, possibilita uma dimensão mais lídima. Isto é, escritoras oprimidas em 

contextos colonizados têm como parâmetro experiências de subjugação, opressão, 

invisibilização e de subalternidade vivenciadas por elas mesmas. E as narra, e as ficcionaliza 

de dentro.  

Em O alegre canto da Perdiz (2008), por exemplo, Paulina Chiziane, mulher negra, 

habitante de um contexto colonizado, denuncia as explorações dos domínios coloniais e 

imperialista em África, em que os invasores, ao imporem sua cultura, desestabilizaram 
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modelos sociais – até então vigentes – como a matrilinhagem: “os homens invadiram o nosso 

mundo – dizia ela –, roubaram-nos o fogo e o milho, e colocaram-nos num lugar de 

submissão. Enganaram-nos com aquela linguagem de amor e de paixão, mas usurparam o 

poder que era nosso” (CHIZIANE, 2008, p. 19). Os mitos do matriarcado, evocados na 

narrativa, trazem à baila aspectos da tradição moçambicana. Mas esse passado só pode ser 

retomado em vias de reminiscências, isto é, a partir de exercícios de memória de escritoras 

como Paulina Chiziane. Como é sabido, nos primórdios, a África produziu sociedades 

matriarcais, centradas no sexo feminino, o que significa que “a identidade e o acesso a 

recursos eram obtidos pela linhagem da mãe” (FOURSHEY; GONZALES; SAIDI, 2019, p. 

109). Entretanto, esse costume tradicional foi enfraquecido:  

 
Com o advento da administração colonial e a implantação dos regulados, o 

poder das genearcas (mulheres fundadoras de grupos familiares), foi 

enfraquecido, pois as novas estruturas do poder tradicional impostas 

passaram a transmitir os seus cargos políticos e posições sociais aos seus 

filhos, contrariando as regras costumeiras de transferência de poder e de 

riquezas (NEVES, 2008, p. 82).  

 

Por essa ótica, o lugar de subalternidade conferido à mulher em muitas regiões 

africanas decorre, portanto, de práticas ocidentais, que resultaram na descredibilização do 

matriarcado, inserindo, no lugar, o patriarcalismo. Nessas categorizações patriarcais, o 

homem, historicamente, é posto como ser universal, incumbido de validar discursos, de 

produzir leis governamentais e de conduzir o destino de mulheres sob seus próprios 

requisitos, moldando-as, tolhendo-as, desconsiderando-as enquanto seres pensantes, 

detentoras de vontades, de sonhos e de desejos.  

A matrilinhagem é considerada pela Europa Ocidental como um modelo 

organizacional inferior, quando, na verdade, é mais equitativo para os gêneros. Dove (1998) 

evidencia que “o conceito de matriarcado destaca o aspecto da complementaridade na relação 

feminino-masculino ou a natureza do feminino e masculino em todas as formas de vida, que é 

entendida como não hierárquica” (DOVE, 1998, p. 8). Nesse sentido, a mulher e o homem, 

continua a mesma autora, “trabalham juntos em todas as áreas de organização social. A 

mulher é reverenciada em seu papel como a mãe, quem é a portadora da vida, a condutora 

para a regeneração espiritual dos antepassados, a portadora da cultura, e o centro da 

organização social” (DOVE, 1998, p. 8). Porque focaliza esse aspecto concernente à 

matrilinhagem, a narrativa de Paulina Chiziane reclama um lugar que é da mulher – em 

algumas sociedades africana – por direito: o de gestoras. Assim, a presença desses aspectos da 

tradição autóctone no romance nos ajuda a entender a descendência matrilinear a partir da 
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perspectiva feminina da autora moçambicana, que, ao dar voz à Delfina, Serafina e Maria das 

Dores, reivindica, entre outros, um lugar de legitimidade igual ao que ocupavam as mulheres 

das sociedades tradicionais africanas de matrilinhagens8. 

Jesusalém (2009) traz, portanto, apenas representações no que se refere à mulher, às 

suas condicionantes no contexto patriarcal da pós-independência. Nas palavras de Noa 

(2015): 

 
Falar em representação é abordar um processo que produz uma ideia de 

realidade, espaço de liberdade da imaginação, de afirmação de linguagens 

que codificam mundos determinados, possibilidade e condição de ser numa 

dimensão que as literaturas africanas concretizam enquanto projeção de 

alteridade, de visões de mundo e de experiências de vida que alargam o 

sentido da existência humana (NOA, 2015, p. 20).   

 

Fato dado, reconhecemos que a abordagem das questões de gênero, no romance 

Jesusalém (2009), corresponde a uma representação mental fragmentária. E se não é plausível 

definir identidades africanas com base em conceitos eurocêntricos, tampouco deixemos de 

considerar que, embora esteja atento à causa feminina, Mia Couto apenas dimensiona parte 

dos problemas enfrentados pela mulher em África, considerando-se que as opressões de que 

trata o autor são significamente potencializadas por fatores intrínsecos à condição de mulher 

que ele não tem como vivenciar. Desse e de outros modos, o literato, a partir do seu lugar 

enunciativo, se estabelece como aliado às causas femininas, porque está em sintonia com as 

vozes historicamente silenciadas.  

Para além da distinção entre narrativas de subjetivação e narrativas de representação, 

torna-se importante pensar a literatura que trata de múltiplas opressões a povos subalternizados 

em contextos culturais, também, como um repertório de possibilidades contra arbitrariedades, 

como um veículo discursivo de luta que contra-argumente as estruturas hierárquicas, machistas, 

sexistas, racistas e classistas. Independentemente do lugar enunciativo dos autores, a literatura é 

um espaço de articulação, e não pode, pois, configurar interdição de debates.   

Dito isto, Jesusalém (2009) provoca reflexões sobre, ao menos, dois aspectos no que 

toca o gênero feminino. Primeiro, a narrativa tenciona que há, no ambiente rural, uma recusa à 

identidade feminina: 

 
— E as outras, mano? Como são as outras mulheres?  

 
8 Mas tradição não significa ausência de opressão. No romance Niketche: uma história de poligamia (2002), que 

reflete sobre o povo Tsonga, localizado na região Sul de Moçambique, Paulina Chiziane denuncia as marcas 

opressivas potencializadas pela tradição, pelas relações poligâmicas das famílias patrilineares.  
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Então, uma nova luz lhe brilhava nos olhos. E ele dava uma volta sobre si 

mesmo, como se recolhesse aos bastidores de um imaginário palco e 

regressasse à cena para imitar os trejeitos das mulheres. Armava a camisa a 

simular o volume dos seios, rebolava as nádegas e rodopiava como galinha 

tonta pelo quarto. E caíamos na cama, mortos de riso (COUTO, 2009, p. 61). 

 

Mwanito, desconhecedor do que é uma mulher, pede ao irmão que a descreva. Dessa 

maneira, Ntunzi pormenorizava a imagem feminina para que o seu “vizinho de meninice”, 

através da perspectiva dele, pudesse ter “termos de comparação” (COUTO, 2009, p. 60). O 

irmão, num ato de bondade ou distração, para fugir da monotonia intrínseca ao lugar, 

descrevia as particularidades do sexo oposto, possibilitando a Mwanito uma percepção, ainda 

que demasiado estereotipada e estrangeira do ser feminino, porque ele próprio criara uma 

imagem a partir de concepções terceirizadas, distorcidas.  

A coutada é um ambiente predominantemente masculino, lugar onde os pequenos 

aprenderam, desde cedo, a reproduzir discursos machistas e sexistas, solidificando estruturas 

em que a mulher é subordinada e, constantemente, reificada: 

 

A rispidez de Silvestre confirmou a já velha, mas nunca enunciada, 

interdição: as mulheres eram assunto interdito, mais proibido que a 

reza, mais pecaminoso que as lágrimas ou o canto.  

— Não quero essa conversa. Aqui não entram mulheres, nem quero 

ouvir falar a palavra...  

— Calma, pai, estava apenas a querer saber...  

— Não há falas dessas em Jesusalém. As mulheres são todas... todas 

umas putas.  

Nunca lhe tínhamos escutado tal palavra. Mas foi como se tivesse 

desatado um nó. A partir de então, o termo «puta» passou a ser, entre 

nós, uma outra forma de dizer «mulher». E se, inadvertidamente, 

Aproximado aflorava assuntos de mulher, meu velho arrastava-se pela 

casa vociferando:  

— São todas umas putas (COUTO, 2009, p. 37 – 38). 

 

O trecho evidencia que as dicotomias hierárquicas Homem/Mulher, Sujeito/Objeto 

configuram uma espécie de colonialidade continuada. Ou, ao menos, podem ser definidas como 

uma neocolonialidade, uma vez que tais ações se modificaram com o passar dos anos. Na 

coutada, as identidades são sempre postas de maneira hierárquica e não equitativa, e o ser 

feminino passa a ser, sempre, um antagonista de um eu masculino, porque “uma mulher não 

pode existir sozinha, sob o risco de deixar de ser mulher. Ou se converte, para a tranquilidade de 

todos, numa outra coisa: numa louca, numa velha, numa feiticeira. Ou, como diria Silvestre, 

numa puta. Tudo menos mulher” (COUTO, 2009, p. 264). Nessa lógica patriarcal, ela só é 

alguém quando se torna esposa.  



112 

Como se sabe, “o fim do colonialismo e o entrelaçamento deste com o patriarcalismo 

durante a colonização não aboliram a opressão da mulher nas ex-colônias” (BONNICI, 2005, 

p. 67). Com base no excerto, o segundo ponto concernente ao gênero feminino que o romance 

sinaliza são as múltiplas formas de opressão oriundas do poder eurocêntrico, das ações 

patriarcais em cenários colonizados: silenciamento, objetificação, subalternização, cujo 

resultado é a relegação de mulheres a uma posição de inferioridade, de servidão e sujeição.  

Os estudos culturais e as teorias pós-coloniais tratam das consequências internamente 

colonizadoras do patriarcado social e literário na sociedade: a “dupla colonização da mulher”, 

conforme sugere Bonnici (2005).  Tal circunstância justifica a íntima relação desses campos 

com o feminismo, em que a discussão sobre gênero é feita no “quadro teórico do feminismo, 

remetendo, [...] tanto às questões sobre identidade [...] quanto às questões sobre a função 

paradigmática da diferença sexual, relativamente aos outros eixos de exclusão” (HALL, 2003, 

p. 129). Ao refletirmos sobre a opressão sofrida pela mulher num contexto africano, não 

podemos deixar de ressaltar a importância do feminismo negro, “que se ocupa de teorizar o 

racismo como uma dimensão central e crucial da experiência de mulheres” (KILOMBA, 

2020, p. 103), diferenciando-se do feminismo ocidental branco, cuja luta antirracista não 

figura entre as prioridades. Desse modo, essas áreas objetivam descolonizar o 

conhecimento/imaginário estruturado pela ordem eurocêntrica, solidificado a partir de uma 

discursividade unilateral que favorece o homem branco, europeu e cristão. 

A “dupla colonização da mulher”, que é um dos pontos de convergência dos eixos 

citados, acima, demonstra que a opressão feminina é norteada pela violência sexual. Isso 

porque, “se o homem foi colonizado, a mulher, nas sociedades pós-coloniais, foi duplamente 

colonizada” (BONNICI, 2000, p. 16). Em Jesusalém (2009), é possível pensarmos tal 

abordagem a partir da cena em que Ntunzi observa Marta em sua intimidade, quando esta, à 

procura do marido Marcelo, um ex-soldado português, se instala numa casa abandonada na 

coutada: 

 
À noite, meu irmão se vangloriava dos avanços sobre o coração dela. 

Semelhava um general dando informação sobre territórios conquistados. Que 

lhe espreitava os seios, lhe fragranteara intimidades e que a vira toda nua 

tomando banho. Faltava pouco para ele se consumar no corpo dela (COUTO, 

2009, p. 163). 

 

Ainda que não materialize, o filho mais novo de Silvestre Vitalício desejava avançar 

sobre o corpo da “intrusa”, como se este fosse um território, lógica aplicada às mulheres 

colonizadas. A “dupla colonização” consiste na “subjugação da mulher nas colônias, objeto 
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do poder imperial em geral e da opressão patriarcal colonial e doméstica” (BONNICI, 2000, 

p. 67). Ela acontece na medida em que o corpo feminino torna-se uma amplitude da colônia, 

fazendo com que a mulher colonizada sinta, mutuamente, os efeitos do colonialismo e do 

patriarcalismo, Bonnici (2000).  

A pesquisadora Margarida Calafate Ribeiro (2014) afirma que, quando se fala em 

ordem colonial sobre uma terra, a metáfora da violação se faz imediata: 

 
Violação e penetração de uma terra alheia à revelia da sua população local; 

violação e penetração numa cultura por imposição de outra; violação e 

penetração dos corpos destas populações, pelas espadas que impõem a nova 

ordem saída dos combates, pelos falos dos guerreiros e dos coloniais 

ansiosos por cobrar o seu tributo vitorioso, pelos chicotes que impõem o 

trabalho em proveito dos seus manipuladores (RIBEIRO, 2014, p. 132). 

 

Desta maneira, a mulher não é somente uma integrante do local colonizado, mas, 

também, um espaço dominado pelo homem colonizador. Em outras palavras, os corpos 

femininos colonizados são uma metáfora que assinala a exploração das relações entre homem 

e mulher. “Uma mulher da colônia é uma metáfora da mulher como colônia” (DU PLESSIS, 

1985, apud BONNICI, 2005, p. 266). 

Outrossim, o silenciamento imposto à mulher é temática recorrente na produção 

miacoutiana. Para citar um exemplo categórico, lembremos a personagem Silência, de A 

confissão da leoa (2012), cujo nome, para além de uma antroponímia, é um atestado de sua 

própria condição de mulher silenciada. Isto é, no epíteto há uma simbologia que dimensiona a 

opressão política e sexual que a circunscreve na aldeia de Kulumani. Tal estratégia discursiva 

é uma marca miacoutiana nada ingênua, pois carrega uma intencionalidade subjacente.  

As múltiplas formas de silenciamento, em Jesusalém (2009), são narradas por 

Mwanito. Este, ao se intitular como “afinador de silêncios”, revela: 

 
Eu nasci para estar calado. Minha única vocação é o silêncio. Foi meu pai 

que me explicou: tenho inclinação para não falar, um talento para apurar 

silêncios. Escrevo bem, silêncios no plural. Sim, porque não há um único 

silêncio (COUTO, 2009, p. 15-16). 

 

As falas do narrador-personagem pressupõem uma subversão semântica, pois, ao 

relatar o seu emudecimento individual, fazem referência à oclusão cultural coletiva que 

hostilizou os povos africanos colonizados. Desse modo, os versos do trecho não se limitam a 

uma retórica posta. Como se sabe, as obras literárias não são findadas no seu próprio discurso. 

Muito além disso, elas são veículos loquazes que nos ajudam a pensar distintos modelos de 

sociedade, considerando-se seus diferenciais espaço-temporais. Desse modo, os escritos de 
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Mia Couto atestam que a nulidade cultural de um povo pode ser inquirida através de 

narrativas, uma vez que estas são um “exercício de manifestação de poder. [...] Um 

mecanismo de denúncia quando não mesmo de confrontação” (NOA, 2017, p. 81). Em 

oposição à ocidentalização, responsável por forjar realidades e adequá-las aos próprios 

interesses, Jesusalém (2009) dispõem de um discurso aglutinado por vozes literárias, sociais e 

históricas que trazem à baila a situação sociocultural do cenário pós-independente 

moçambicano. 

O silenciamento que, de maneira mais acentuada, é imposto à mulher colonizada, 

confere a ela uma posição de subalternidade. Nesse vazio de sentidos da existência, o 

emudecimento não só de Dordalma, mas, também, dos demais integrantes da família, em 

Jesusalém (2009), apresenta-se como uma metáfora que representa a busca de identidades 

própria e coletiva. No primeiro capitulo de Memórias da plantação: episódios de racismo 

cotidiano (2020), Grada Kilomba empreende um debate circunscrito à máscara d’Anastácia, 

um objeto concreto, útil para o silenciamento de vozes negras em sistema escravagistas, que 

se estabeleceu como ferramenta fundamental à política colonialista de dominação. De maneira 

metafórica, essa máscara, que representa a política do amordaçamento do sujeito, uma vez 

que “ela simboliza a fala e a enunciação” (KILOMBA, 2020, p. 33), se faz presente e é 

imposta às mulheres nas sociedades colonizadas, cujos matizes do patriarcado são demasiado 

acentuados, também, na pós-independência. O que pode ser notado na narrativa miacoutiana.  

A narrativa evoca “uma longa história de silêncio imposto” (KILOMBA, 2020, p. 

27) e perdas contínuas. Durante a estada no novo lar, junto ao pai e ao irmão, Mwanito dedica 

seu tempo a “tecer os delicados fios com que se fabrica a quietude” (COUTO, 2009, p. 16). O 

dom de estar em silêncio é uma prática herdada da falecida mãe, Dordalma: “Ficar 

devidamente calado requer anos de prática. Em mim, era um dom natural, herança de algum 

antepassado. Talvez fosse o legado de minha mãe, Dona Dordalma, quem poderia ter 

certeza?” (COUTO, 2009, p. 16). De tão calada, a mãe dos pequenos transitava entre a 

existência e a metafórica inexistência: 

 

Em casa, Dordalma, nunca era mais do que cinza, apagada e fria. Os anos de 

solidão e descrença a habilitaram a ser ninguém, simples indígena do 

silêncio. [...]  

Parecia, sei lá um cubo de gelo num copo. Disputando a superfície [...] 

(COUTO, 2009, p. 256-257). 

 

Pelo fio narrativo de Mwanito, é viável a percepção de que muitos dos aspectos 

descritos decorrem de práticas advindas de outrora. O recorte ilustra as estruturas de 
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dominação que determinam a vida de muitas mulheres africanas colonizadas, que sofrem os 

efeitos da opressão de gênero, de classe e de “raça”. Ao refletir sobre a condição da mulher 

terceiro-mundista, Spivak (2010) faz uso do conceito de subalternidade, desenvolvendo-o a 

partir do prisma pós-colonial. Por subalterno, entendemos à luz do que teoriza Spivak (2010), 

os povos de camadas sociais mais baixas, cuja desigualdade é fruto de estruturas dominantes 

que resultam na exclusão de mercado e, ainda, da representação no que toca a política, o que 

faz com estes sujeitos subalternizados sejam impossibilitados de serem integrantes de um 

poder dominante. Para ela, a noção de subalternidade tem como parâmetro o processo de fala, 

sendo este uma atividade dialógica em que é necessário, pois, múltiplos agentes: locutor, 

receptor/ouvinte. A subalternidade do sujeito se confirma, segundo a mesma autora, quando 

há uma ruptura no processo comunicativo e, assim, o espaço dialógico não é efetivado para a 

subalterna. Desse modo, ela tende a ser o sujeito emudecido do discurso, silenciado pelo 

imperialismo cultural, pela herança do discurso hegemônico e pela violência epistemológica 

inerente a este.  

Em Jesusalém (2009), esse caráter hierárquico das identidades, em que a mulher 

ocupa lugares de silêncios, é contundente. Em vida, “Dordalma se enclausurou num mundo só 

dela, triste e calada como a bravia pedra” (COUTO, 2009, p. 35). Habituada ao contexto em 

que se encontrava, a mãe dos meninos era apagada e aprisionada nos laços que a 

subalternidade imposta produz. O silenciamento se dá para além do ato de não proferir 

palavras, porque é parte de uma dialética cujo ato correlato é a escuta. Kilomba (2020, p. 42) 

explica que “o falar e o silenciar emergem como um projeto análogo”. Na perspectiva da 

autora, “ouvir é, nesse sentido, um ato de autorização em direção à/ao falante. Alguém pode 

falar quando sua voz é ouvida. Nessa dialética, aquelas/es que são ouvidas/os são aquelas/es 

que ‘pertencem’. E aquelas/es que não são ouvidas/os se tornam aquelas/es que não 

‘pertencem’” (KILOMBA, 2020, p. 43). Por essa ótica, o silenciamento está diretamente 

relacionado, também, à invalidação das vozes colonizadas. Apelidada de Alminha, a presença 

de Dordalma era tão notável quanto uma alma poderia ser. E “ser alma”, nesse sentido, 

implica ser uma invisibilizada. Mesmo sendo detentora de uma individualidade, de uma 

personalidade, a mulher subalternizada, em contextos colonizados, embora tenha consciência 

da própria subordinação, é limitada a uma mera extensão de um outro masculino.  

Do ponto de vista morfológico, vale atenção o nome da mãe dos pequenos, que é 

carregado de significação face aos signos linguísticos e o significado que lhe é intrínseco. A 

composição por aglutinação da palavra Dordalma, aglutinada porque a vogal “a”, de Dor-da-

alma (justaposição), sofre uma síncope, simboliza a difícil vida de uma mulher moçambicana 
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subalternizada, que, em meio a dificuldades, em uma estrutura de dominação violenta, viveu 

privada de seus direitos básicos.  

Não obstante, as revelações anunciadas no título do terceiro livro circunscrevem-se à 

morte da mãe de Mwanito e Ntunzi. Os segredos são revelados por Marta que, em carta 

enviada àquele, cinco anos após a visita a Jesusalém, expõe fragmentos da história dos dias 

finais de Dordalma, a partir de relatos feitos por Aproximado, Noci, Zacaria e vizinhos. Dessa 

maneira, ela segreda para “o afinador de silêncios”: 

 
Era uma quarta-feira. Nessa manhã, Dordalma saiu de casa como nunca o 

fez em sua vida: para ser olhada e invejada. O vestido era de cegar um 

mortal e o decote era de fazer um cego ver o céu. Estava tão vistosa que 

poucos deram conta da pequena mala que transportava com o mesmo 

desamparo de uma criança no primeiro dia de escola.  

Começo assim porque tu, Mwanito, não fazes ideia de como a tua mãe era 

linda. Não era o rosto, nem a cintura, nem as pernas ágeis e torneadas. Era 

ela, toda inteira. Em casa, Dordalma nunca era mais do que cinza, apagada e 

fria. Os anos de solidão e descrença a habilitaram a ser ninguém, simples 

indígena do silêncio. Infinitas vezes, porém, em frente ao espelho ela se 

vingava. [...]. 

E regresso aos inícios: nessa quarta-feira, a tua mãe saiu de casa, vestida 

para semear devaneios. Os olhares da vizinhança não eram de cumprimentos 

perante a beleza. E suspiravam: de inveja, as mulheres; de desejo, os 

homens. Raiavam nas pupilas dos machos as mesmas dilatadas veias que 

enchem os olhos dos predadores.  

Eis os factos, nus e crus. Nessa manhã tua mãe entrou no chapa-cem e 

espremeu-se entre os homens que enchiam a viatura. O autocarro partiu, 

entre fumos, animado de estranha pressa. O chapa não seguiu o rumo 

habitual. O motorista desconduziu-se, distraído, quem sabe, pelo espelho que 

lhe entregava as retrovisões da bela passageira. Por fim, o autocarro parou 

num esconso e escuro baldio (COUTO, 2009, p. 256 – 257). 

 

O acontecimento narrado pela portuguesa revela, ainda, que: 

 

A verdade é que, de acordo com as esquivas testemunhas, Dordalma foi 

arremessada no solo, entre balas e grunhidos, apetites de feras e raivas de 

bichos. [...] Um por um, os homens serviram-se dela urrando como se se 

vingassem de uma ofensa secular.  

Doze homens depois, a tua restou no solo, quase sem vida. Nas seguintes 

horas, ela não foi mais que um corpo, um vulto a mercê dos corvos e dos 

ratos e, pior que isso, exposto aos olhares maldosos dos raros passantes. 

Ninguém a ajudou a erguer-se. Vezes sem conta tentou recompor-se, mas, 

não encontrando forças, voltou a tombar, sem lágrima nem alma (COUTO, 

2009, p. 258-259). 

 

A carta traz uma metáfora que sinaliza a violência da ação que culminou a morte de 

Dordalma. A partir de uma zoomorfização, os homens que protagonizam o estrupo são 

descritos como predadores, uma vez que a cena brutal é detalhada a partir de sons e atos 

concernentes ao mundo animal.  
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Conforme explica hooks (2019), o “estupro também era a metáfora mais precisa para 

a colonização imperialista europeia em África” (hooks, 2019, p. 129). Mesmo após a 

emancipação, nas sociedades colonizadas, a lógica que decorre da dicotomia 

Metrópole/Colônia mostra “como o poderio masculino tenta impor sua vontade sobre a 

mulher sem pedir seu consentimento, objetificando-a e tentando anular a sua identidade” 

(BONNICI, 2000, p. 175). O estupro coletivo sofrido por Dordalma indica que à mulher 

duplamente colonizada resta a invasão territorial e, também, corporal, que, no mais das vezes, 

se estabelece como um ato violento, brutal.  

Nas dinâmicas de dominação patriarcal, a mulher tem sua identidade individual 

enfraquecida e, a ela, é negado o direito de falar e de pertencer. Ao tomar Dordalma nos 

braços e a levar de volta à casa, Silvestre Vitalício, a vendo recobrar a consciência, enfatiza: 

“Pois escute bem o que lhe vou dizer: nunca mais me envergonhe desta maneira. Escutou 

bem?” (COUTO, 2009, p. 259). Após sofrer tamanha violência, Dordalma ainda fora 

culpabilizada. Tal fato configura o estopim para que ela tire a própria vida: 

 
O teu pai despertou alarmado como se uma voz interior o chamasse. O peito 

arfava, o suor escorria como se ele fosse feito só de água. Foi à janela, 

correu os cortinados e viu a esposa pendurada na árvore. Os pés estavam a 

pouca distância do chão. Entendeu de imediato: essa pouca distância era o 

que separava a vida da morte. Antes que a rua despertasse, Silvestre dirigiu-

se à casuarina com passo estugado como se ali, à sua frente, apenas estivesse 

uma criatura vegetal, feita de folhas e ramos. A tua mãe lhe surgiu como um 

fruto seco, a corda não sendo mais que um pecíolo tenso. Esbracejou contra 

as ramagens e, em silêncio, cortou a corda para escutar o baque surdo do 

corpo de encontro ao chão (COUTO, 2009, p. 259).  

 
Nesse sentido, o suicídio “pode ser visto como um ato performático da própria 

existência imperceptível” (KILOMBA, 2020, p. 188), e é o fim do sofrimento silencioso da 

personagem, cuja maior notabilidade só foi alcançada no momento do seu exício. “Dordalma 

não abdicara de viver: perdida a posse da sua própria vida, ela atirara na cara dele [de 

Vitalício] o espectáculo da sua própria morte” (COUTO, 2009, p. 261). A submissão 

patriarcal, que “é resultado da inferiorização da mulher diante à superioridade masculina” 

(PAGOTO; BONNICI, 2007, p. 151), deslegitima o sofrimento e a dor feminina, 

potencializando, ainda mais, o sofrimento da mulher silenciada. Vitalício encontrava-se aos 

prantos, porém, o padecimento do patriarca não é somente por causa do suicídio de Dordalma, 

mas, também, porque, na cabeça dele, “suicídio de mulher casada é o maior vexame para 

qualquer marido” (COUTO, 2009, p. 261), e configurava uma “humilhante desobediência”.  
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O enfoque de Mia Couto não deixa de considerar as “diferentes estruturas raciais de 

poder” (KILOMBA, 2020, p. 101) entre as mulheres na narrativa – Dordalma, Marta e Noci. 

Por esse prisma, o escritor moçambicano, engajado na causa porque instrumentaliza a sua 

literatura, também, para denunciar a opressão à mulher africana, ao descrever como o 

imbricamento de “raça”, classe e gênero potencializa a opressão à mulher negra. Não distante 

da realidade de Dordalma, Noci era vista apenas como um produto pelo Orlando Macara, o 

Tio Aproximado, que, constantemente, a objetificava: 

 
Para conseguir emprego, ela se entregou nos braços de um comerciante, 

dono de negócios. Chamava-se Orlando Macara e era o seu patrão diurno e 

amante nocturno. Na entrevista para selecção do posto de trabalho, Orlando 

chegou tarde, coxeando como ponteiro do relógio e medindo-a de alto a 

baixo, sorriso matreiro, disse:  

— Nem preciso de olhar para o currículo. Fica recepcionista.  

— Recepcionista?  

— Para me recepcionar a mim.  

Obtivera emprego demitindo-se de si mesma. No fundo, dentro dela se havia 

formado uma decisão. Ela se separaria em duas como um fruto que se 

esgarça: o seu corpo, era a polpa; o caroço, era a alma. Entregaria a polpa 

aos apetites deste e de outros patrões. A sua própria semente, porém, seria 

preservada. De noite, depois de ter sido comido, lambuzado e cuspido, o 

corpo retornaria ao caroço e ela dormiria, enfim, inteira como um fruto. Mas 

esse sono reparador tardava a ponto de ela desesperar (COUTO, 2009, p. 169 

– itálico no original). 

 

Nesse contexto, Noci é sempre objeto e seu corpo é explorado tanto no que se refere 

ao trabalho, quanto no que toca a satisfação de desejos para os sujeitos. Ângela Davis (1980) 

explica que as diferentes formas de opressão, para as mulheres negras, se entrecruzam na 

fronteira de gênero, “raça” e classe. E a exclusão sofrida pelas mulheres negras acentua-se 

somando cada complicador social. Assim, a situação de Noci era ainda mais subalternada, 

porque ela “obtivera emprego demitindo-se de si mesma” (COUTO, 2009, p. 169), isto é, 

prostituindo-se, o que indica que a sua condição social a condiciona e a faz refém das 

estruturas opressoras consolidadas, historicamente. Entre a “nativa” e Aproximado, há uma 

relação de poder eminentemente hierárquica, ilustrada pelo binômio patrão/amante. Nele está 

intrínseco múltiplas formas de dominação que perpassa o fator econômico e se estende à 

exploração sexual. Kilomba (2020), assim como Davis (1980), argumenta que a junção dos 

marcadores “raça” e gênero, somados à condição econômica, gera o sexismo e o racismo. 

Estes são um problema universal para as mulheres negras. 

No espaço sexista em que Noci se encontrava, “o seu corpo, era a polpa; o caroço, 

era a alma. Entregaria a polpa aos apetites deste e de outros patrões” (COUTO, 2009, p. 169), 

o que denota que ela é constantemente reificada. A personagem, enquanto mulher negra, tem 



119 

seu corpo hipersexualizado em face de um estigma oriundo da colonização: o de que a 

“mulata” é fogosa. Fanon (2008) teoriza essa questão e refuta a ideia de que, por razões 

estritamente epidérmicas, os pretos são dotados de potência sexual.  

Ferreira (2012, p. 19) argumenta que, em Moçambique, este “«microcosmo muito 

específico, deteriorado pela guerra, a superstição [...]» também é invadido pela “violência 

doméstica”. A partir da narrativa ora analisada, a objetificação da mulher, alinhavada às ações 

do homem, parece ser fruto de uma cômoda história culturalmente fabricada e, ao menos 

aparentemente, perene. Mas, muito embora não conseguisse se livrar, por completo, da 

subjugação de Aproximado, “Noci fazia parte de uma associação de mulheres que lutava 

contra a violência doméstica” (COUTO, 2009, p. 188), o que significa que a personagem 

tinha consciência de sua situação e, de um jeito ou de outro, resistia à dominação. E essa 

resistência atinge uma dimensão ainda maior se pensada a partir de uma perspectiva de 

libertação identitária coletiva entre as mulheres oprimidas no contexto da Moçambique 

urbana, tendo em vista o ativismo político da “nativa”, como narra Mwanito: “Despertei com 

o ruído de vozes femininas. Pela janela espreitei. Dezenas de pessoas enchiam a rua e 

paralisavam o trânsito. Gritavam palavras de ordem, empunhavam cartazes em que se lia: 

«Parem com a violência contra a mulher!»” (COUTO, 2009, p. 247). Ao evidenciar o 

machismo e o sexismo, no romance, Mia Couto critica discursos hegemônicos, ao passo em 

que ressalta a importância de lutas comunitárias contra opressões à mulher:  

O livro dois, A visita, nos direciona para algo que seria a ruína de Vitalício. Ele, 

enquanto homem, ocupa a posição de chefe de família; sendo o possuidor de uma voz ativa e 

reguladora. O patriarca age, copiosamente, para moldar os comportamentos, as atitudes e os 

valores de quem o circunda, principalmente da mulher. Qualquer mulher. Marta, que é a 

visitante cujo título faz referência, aparece e desestrutura aquilo que Vitalício jugava 

estruturado. Essa parte da história é marcada por conflitos entre a visitante e o presidente da 

“jovem nação independente”. Tal livro acentua uma rejeição à identidade feminina por parte 

de Vitalício, na coutada, conforme narra Mwanito: “a primeira vez que vi uma mulher tinha 

onze anos e me surpreendi subitamente tão desarmado que desabei em lágrimas. Eu vivia num 

ermo habitado apenas por cinco homens” (COUTO, 2009, p. 13). Como se sabe, a identidade 

é relacional (BHABHA; 2019, SPIVAK, 2010; KILOMBA, 2020), e se constitui a partir do 

contexto em que o sujeito vive, da sua interação com o mundo e com os outros. Dessa 

maneira, a tentativa de exclusão da identidade feminina, por parte de Vitalício, compromete a 

visão plural da qual o princípio da diferença se vale, bem como prejudica a própria formação 

identitária dos meninos.  
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Num cenário outrora totalmente masculino, e com as informações de que dispunha, 

fornecidas pelo irmão mais velho, Ntunzi, Mwanito expressa a surpresa do primeiro contato 

como o ser feminino: 

 

A intrusa passou por mim, senti pela primeira vez a doçura de um perfume 

feminino. E ela se afastou em direcção à saída. Deitei tento no modo como 

se movia, graciosa, mas sem os caricatos e trejeitos que Ntunzi representava 

as fêmeas criaturas. 

— Desculpe, a senhora é mulher? 

[...] 

— Por quê? Não pareço mulher? 

— Não sei. Nunca vi nenhuma antes. 

Aquela era a primeira mulher e ela fazia o chão evaporar. Passaram-se anos, 

tive amores e paixões por mulheres e, sempre que as amei, o mundo voltou a 

fugir-me dos pés (COUTO, 2009, p. 133). 

 

A chegada de Marta à coutada, universo inteiro que Vitalício criara, acaba por 

desagregar todos os alicerces firmados pelo chefe de família, uma vez que esconder dos filhos 

a imagem da mãe e o papel da figura feminina enquanto sujeito social sempre fora um 

objetivo a ser seguido, como mostram as declarações de Mwanito. O novo lar em que os 

pequenos habitam pode ser reconhecido como um esconderijo amnésico, em que os 

acontecimentos e os seres indesejados podem até ser esquecidos por um tempo, mas cujas 

lembranças e/ou presenças retornam para compô-lo. Assim, Jesusalém era o reflexo da 

incompreensão, em que “humanas criaturas eram vertidas em pedras, em árvores, em bichos. 

E até em rio” (COUTO, 2009, p. 101), para compensar a ausência da existência feminina e até 

mesmo da humanidade que ficara do “Lado-de-Lá”.  

Na coutada, Jezibela era o único ser do sexo feminino aceitável, e as práticas sexuais 

só se materializam por meio de zoofilia: 

 
Era meu velho defendendo Jezibela. Mais que o tabaco era o amor que 

Silvestre lhe dedicava que explicava o esplendor da burra. Nunca ninguém 

viu tais respeitos em caso de zoológica afeição. Os namoros sucediam aos 

domingos. Deve ser dito que apenas meu pai tinha ideia a quantas 

andávamos na semana. Às vezes, era domingo dois dias consecutivos. 

Dependia do seu estado de carência. Porque no último dia da semana era 

certo e sabido: com um ramo de flores na mão e envergando gravata 

vermelha, Silvestre marchava em passo solene para o curral. O homem 

estava desfilando para cumprir aquilo a que ele chamava «fins de infinito». 

— Dá licença?  

A jumenta se dobrava para trás, com um indecifrável olhar cheio de 

pestanas, e o meu pai aguardava, mãos cruzadas à frente do ventre, à espera 

de um sinal. Que sinal seria esse, nunca soubemos. A verdade é que, num 

dado momento, Silvestre anunciava a sua gratidão:  

— Muito agradecido, Jezibela, trouxe estas imodestas flores... (COUTO, 

2009, p. 106) 
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Na coutada, nome de mulher é proibido. Dessa maneira, o pai dos pequenos censura 

qualquer menção à falecida esposa, e protege o lugarejo para evitar qualquer manifestação do 

ser feminino: na “jovem nação independente”, “se, inadvertidamente, Aproximado aflorava 

assuntos de mulher, meu velho arrastava-se pela casa vociferando: — São todas umas putas!” 

(COUTO, 2009, p. 38). Mas, paralelamente, tentava performar “gentileza” com Jezibela, o 

que atesta a dubitabilidade e complexidade do personagem. Tal fato se dá em razão de 

Dordalma o ter traído com Zacaria Kalash, e de o filho mais velho, Ntunzi, que significa 

sombra na língua Chissena, ser filho do militar. 

 Peremptório, o patriarca profere nomes ultrajantes à portuguesa, às mulheres, em 

geral.  A prática machista de Vitalício foi naturalizada há muito e perpetuada ao longo da 

história: “As mulheres são todas umas putas. Nunca lhe tínhamos escutado tal palavra. Mas 

foi como se tivesse desatado um nó. A partir de então, o termo puta passou a ser, entre nós 

uma outra forma de dizer mulher” (COUTO, 2009, p. 37-38). Desse modo, o patriarcalismo, 

evidenciado pelo escritor moçambicano, apresenta-se como uma herança cultural que 

transcende gerações, porque passa de pai para filho e aflora, de maneira sintomática, o 

desprestígio às identidades femininas.  

Na monótona Jesusalém, Marta partilha a vida no acampamento, comprometendo, 

dessa maneira, a autoridade e as verdades que fomentam o hemisfério regido por Silvestre 

Vitalício, o que o fez ordenar a sua morte. Alheios às ordens rotineiras e perversas, Mwanito e 

Zacaria Kalash recusam-se a praticar a última determinação de Vitalício. É Ntunzi quem 

decide fazer o “desserviço”:  

 
— Dê-me a arma, pai. Eu vou lá.  

— Você?  

— Passe-me a arma, eu mato a portuguesa. 

[...] Silvestre rodou em torno do filho, desamarrando surpresa, destilando 

confiança. [...] 

Num pestanejar, Ntunzi desapareceu no escuro. Escutamos os passos 

decididos esvaírem-se, engolidos pela areia. Passado um tempo, escutou-se 

um disparo. [...] 

Os olhos transtornados de Ntunzi zarolhavam pelo quarto e com 

irreconhecível garganta me fulminou quando confessou: 

— Esta noite, foi a gaja. A próxima noite, mato-o a ele (COUTO, 2009, p. 

215-216). 

 

A nação de Silvestre Vitalício rui de vez ao descobrir que, ao invés da portuguesa, 

Ntunzi assassinara a jumenta Jezibela, “a fiel amante” do chefe da coutada. Em meio a uma 

profunda tristeza pela perda daquela que fora sua parceira de “devaneios sexuais”, uma vez 
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que não havia mulheres na coutada, Vitalício, também, se encontra debilitado. Ele foi atacado 

por uma cobra, no momento em que velava o corpo de Jezibela, como mostra o recorte 

abaixo: 

 

— Ser mordido? 

— Eu já fui picado. 

— Não acredito, pai. 

— Veja a minha mão, caro Mwanito, já é da raça dos mortos. 

Era uma mão sem braço, sem veia, nem nervo. [...] Silvestre acrescentou: 

Nascera sem querer, vivera sem desejo, estava morrendo sem aviso nem 

alarme (COUTO, 2009, p. 223). 

 

A mordida do “animal rasteiroso” despertou em Silvestre Vitalício alucinações que o 

fizeram desadormecer memórias passadas. À beira da morte, ele se lembrava de Dordalma 

com fixação. Parte do descontentamento do patriarca da família deve-se à perda da esposa, é 

evidente. Por outro lado, se dá em face do desencanto de um mundo em crise, em que a 

imposição de regras que abalam seus direitos e inibem seus sonhos acaba por ser um fator 

modificador da realidade de todos os personagens de Jesusalém (2009). 

Apesar da rejeição, é Marta quem descontrói a lógica, contrapõe a visão de 

identidade unívoca, isto é, plenamente masculina, e potencializa a loucura do pai de família 

que, pressionado e com a saúde comprometida, acaba regressando para a área urbana. Dessa 

maneira, a vida do progenitor é cíclica. Para melhor explicitar, ele abandou a cidade por causa 

da guerra, mas, também, devido ao suicídio de sua mulher, a Dordalma, e, curiosamente, uma 

outra mulher, Marta, o fará retornar à antiga casa. 

Evidenciando uma polifonia de vozes femininas, as construções discursivas, no 

romance, indicam que as personagens Dordalma, Noci e Marta assumem posturas distintas, 

mas, em menor ou maior medida, resistem às imposições masculinas.  

 

4.4. A identidade e a “desconstrução” da estereotipia do sujeito colonizado 

 

Mia Couto é nacionalista. E seu discurso é pautado numa perspectiva anticolonial. 

Ele tematiza questões de gênero e de “raça” porque a literatura é um reflexo da condição 

humana. Entretanto, não se estabelece como porta-voz dessas agendas. Dessa forma, 

entendemos que a abordagem do literato, no que toca às questões raciais, é uma espécie de 

tomada de consciência por parte do autor, que se sabe e se reconhece privilegiado por ser um 

homem branco, não significando, pois, uma tentativa de impor ou controlar discursos 

concernentes à Negritude, tampouco de falar em nome de ou pelos povos negros, mas falar 
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com essas vozes historicamente enfraquecidas. Assim, ao analisarmos Jesusalém (2009) pelo 

prisma da “desconstrução” dos estereótipos – estes fabricados no cerne colonial e 

solidificados nos anos subsequentes –, temos em vista que a luta antirracista se faz a partir de 

múltiplos agentes engajados com a causa, e que se ocupam de assumir um tom crítico, a 

exemplo do literato moçambicano.   

O romance ora analisado assinala construções discursivas simplistas, perspectivadas 

pela portuguesa Marta. Ela, ao se referir às mulheres à margem do rio, na viagem à coutada, 

afirma que a “África é o mais sensual dos continentes” (COUTO, 2009, p. 186). Em conversa 

com Aproximado, que a leva em seu caminhão, a europeia chama atenção para a sensualidade 

do corpo negro feminino: 

  
E de novo, as mulheres. São outras, mas para mim nada as distingue das 

anteriores. Semi-nuas cruzam a estrada. A nudez dos africanos já foi assunto 

de discussão entre mim e Marcelo. De repente, emergiram os corpos negros 

no comércio do desejo socialmente aceitável. Mulheres e homens de pele 

escura assaltaram revistas, jornais, televisão, desfiles de modas. São corpos 

belos, esculpidos com graça, balanço, erotismo. E me interrogo: como nunca 

os tínhamos visto antes? (COUTO, 2009, p. 187-188). 

 

Chimamanda Adichie, em O perigo de uma história única (2009), argumenta que o 

discurso colonial impôs uma narrativa única, reprimindo outras histórias. Para a autora, 

insistir nessas histórias negativas é superficializar a experiência de povos negros, é 

negligenciar as muitas outras histórias existentes. Adichie (2009) explica que a “história 

única” cria estereótipos, e o problema com os estereótipos não é que eles sejam mentira, mas 

que eles sejam incompletos. Eles fazem uma história tornar-se a única história, Adichie 

(2009). No romance, a visão da europeia, a modo da própria história colonial, também, é 

incompleta. Para Marta, as mulheres negras ao rio são como uma “personificação do exotismo 

e do prazer” (KILOMBA, 2020, p. 118), em detrimento das subjetividades delas. A 

sensualidade como característica sobrelevada, em se tratando de corpos negros, é uma 

representação mental do poder colonial fragmentária e fantasiosa. Nesse contexto, o erotismo 

é o que precede e o que encerra as mulheres negras. E seus corpos estão sempre inscritos “na 

economia do prazer e do desejo” (BHABHA, 2019, p. 119). 

O questionamento de Marta: “E me interrogo: como nunca os tínhamos visto antes?” 

se dá em razão da existência de “estruturas violentas de exclusão racial” (KILOMBA, 2020, 

p. 34), decorrentes de domínios exploratórios. O resultado do discurso monolítico produzido e 

propagado pelo colonizador europeu foi uma fixação histórica em torno dos corpos negros 

africanos que, conforme teoriza Fanon, em Pele negra, máscaras brancas (2008), são 
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reduzidos à sensualidade, e, de modo mais extremado, à prática sexual selvagem e 

animalesca. Tais povos, num mundo conceitual branco, são, continuadamente, identificados 

como o “objeto” “ruim”, Kilomba (2020) e, por isso, excluídos. 

Ao assumir que fora trocada por Noci, a portuguesa dá forma a um “discurso crucial 

para a ligação de uma série de diferenças e discriminações que embasam as práticas 

discursivas e políticas da hierarquização racial e cultural” (BHABHA, 2019, p. 119), pois 

reproduz especulações preconceituosas, legitimadas ao longo dos anos:  

 
Era assim que me dizias. Uma terra é nossa como uma pessoa nos pode 

pertencer: sem nunca dela tomarmos posse. Dias depois do teu regresso, 

encontrei uma fotografia no fundo da tua gaveta. Era a imagem de uma 

mulher negra. Jovem, bonita, olhos profundos desafiando a câmara. Nas 

costas da foto havia anotações em letra miúda: um número de telefone. 

Escrito assim em miniatura parecia uma simples rasura. Mas era um abismo 

onde eu regressava para tombar a todo o momento.  

O primeiro impulso foi fazer uma chamada telefónica. Reconsiderei. O que 

haveria de dizer? Sobreveio, incontida, a fúria. Deitei a foto de costas, como 

se faz a um cadáver a quem não se quer ver o rosto.  

— Traidor, quero que morras com SIDA e com piolhos...  

Eu queria maltratar-te, Marcelo, queria dar-te voz de prisão. Para que 

ficasses acorrentado à minha raiva (COUTO, 2009, p. 147). 

 

 M’Bow (2010) afirma que, com o tráfico negreiro e a colonização, o aparecimento 

de estereótipos raciais, criadores de desprezo e incompreensão, causou grandes danos ao 

estudo do passado africano, corrompendo, inclusive, os próprios conceitos da historiografia. 

Essa construção imagética estereotipada em relação a África ainda perdura nos dias atuais, 

como mostra a fala da personagem. Fala esta que resulta da sobreposição cultural ocidental, 

da noção de superioridade de um povo sobre outro, solidificada a partir de discursos de poder.  

A infecção por HIV9/SIDA10 configura um estágio “global, da qual se conhecem 

casos em todos os continentes” (GARCIA; SARAIVA, 2006, p. 134). Embora o continente 

africano tenha, conforme Garcia e Saraiva (2006), sido considerado o epicentro do fenômeno, 

“a progressão é contínua, global, sem escolher raça, credo, latitude, longitude, ou condição 

social” (GARCIA; SARAIVA, 2006, p. 134). Por essa lógica, entendemos que a concepção 

da portuguesa, ao afirmar ao marido, Marcelo: “quero que morras com SIDA e com piolhos” 

(COUTO, 2009, p. 147), por ele deitar-se com Noci, uma mulher moçambicana negra, baseia-

se, também, numa noção preconceituosa construída em torno dos povos africanos.  

 
9 HIV, do inglês Human Immunodeficiency Virus ou Vírus da Imunodeficiência Humana – VIH. 

10 Síndrome da imunodeficiência adquirida. 
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À medida que a portuguesa atribui doença contagiosa à mulher moçambicana, ela 

também acredita que o ex-marido a trocara por Noci devido a sensualidade da “nativa”: Uma 

coisa parecia certa: se queria reconquistar Marcelo, precisava de deixar África emergir dentro 

de mim. Precisava de fazer nascer, em mim, a minha nudez africana” (COUTO, 2009, p. 188). 

Conforme argumenta Mbembe (2018a), o negro é idealizado pelo Ocidente como uma fábula 

plena de exotismo, e esta é refinada com elementos carnais de pulsão sexual e de 

sensualidade. O autor explica que este é um imaginário em que o corpo, a fruição, o gozo 

desempenham papéis preponderantes, recheado de referências ao “natural” em bruto, a 

sentimentos primários e a instintos animais. Um imaginário que tanto fascinava como 

originava repúdio e repulsa. 

Kilomba (2020, p. 124) explana que a “sujeira e selvageria estão ligadas, de forma 

muito íntima, a aspectos que a sociedade branca reprimiu [...] e consequentemente projetou 

nas/os Outras/os”, nos povos negros. Além de insinuar um contágio sexual, a declaração da 

personagem revela uma “preocupação” da mulher branca com a higiene da mulher negra, cujo 

cabelo é classificado como “símbolo de ‘primitividade’, desordem, inferioridade e não 

civilização. Historicamente, o cabelo africano foi classificado como ‘cabelo ruim’” 

(KILOMBA, 2020, p. 127) e, por esse motivo, sujo, “indomável” e piolhento. A fala de Marta 

nos mostra que a concepção de estereótipo está atrelada ao sentido de que há uma imposição 

de enquadramentos que classificam povos a outras realidades sociais que não às suas, 

atribuindo-os um sentido pejorativo por não se incluírem em “padrões predominantes” na 

sociedade, Bhabha (2019), isto é, a arquétipos brancos. 

Como argumenta Cabaço (2004, p. 66), “o Ocidente continua a não querer entender a 

África”. O desconhecimento de Marta, no que toca o continente africano, no que se refere ao 

povo que o constitui, faz lembrar um apelo incutido na poesia combativa de Noémia de 

Sousa: “Se me quiseres conhecer/ estuda com olhos de bem ver” (SOUSA, 2018, p. 40). Ao 

fazê-lo, a poetiza, que dá voz ao eu lírico feminino, reivindica uma subjetividade negada, 

recusando, pois, um sentimento de inferioridade incutido no imaginário coletivo de povos 

autóctones pelo Outro, pelo colonizador, com seu ‘esquema epidérmico racial’ de que fala 

Fanon (2008). Noa (2020) argumenta que os poemas de Noémia de Sousa são compostos por 

enunciações de oposição às formas de preconceito e de disseminação de estereótipos sobre 

África. Na coutada, Marta era uma estrangeira: “A portuguesa já tinha espantado as almas 

penadas. Os fantasmas nacionais não se dão bem com os estrangeiros” (COUTO, 2009, p. 

138). Mwanito afirma que “as palavras dela eram estrangeiras mesmo ditas na mesma língua. 

O idioma de Marta tinha outra raça, outro sexo, outro veludo” (COUTO, 2009, p. 138). Por 
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isso, Marta era desconhecedora das gentes viventes em Jesusalém. Ela precisaria enxergá-los 

com “olhos de bem ver”, para, então, compreender uma África “Torturada e magnífica, / 

altiva e mística” (SOUSA, 2018, p. 40).  Isto é, conhecer para narrá-los, para descrevê-los, 

para referi-los.   

A bem da verdade, tais construções estereotipadas e estrangeiras não têm 

“estabilidade ontológica” (SAID, 2007, p. 13) e, portanto, podem ser desconstruídas, quer 

sejam por veículos epistemológicos como a nova historiografia, por exemplo, quer seja por 

meio de veículos estético-discursivos como Jesusalém (2009), cujo conteúdo apresenta essas 

projeções fantasiosas oriundas do domínio colonial em tom crítico, contrapondo-as e 

possibilitando uma “tomada de consciência de uma comunidade em condição histórica de 

todos aqueles que foram vítimas da inferiorização e negação da humanidade pelo mundo 

ocidental” (MUNANGA, 2019, p. 19) branco.  

Jesusalém (2009) é narrada, majoritariamente, por Mwanito, um jovem negro que, 

sem escolhas, muda-se para a coutada: “esta humanidadezita, unida como os cinco dedos, 

estava afinal dividida: meu pai, o Tio e Zacaria tinham pele escura, eu e Ntunzi éramos 

igualmente negros, mas de pele mais clara” (COUTO, 2009, p. 15). Por ser escrito por um 

autor branco, a narrativa não possibilita uma compreensão de “processos de subjetivação” 

(BHABHA, 2019, p. 118 – itálico do autor). Mas o fato de um adolescente negro ser o 

narrador-personagem faz a presença negra contrapor a narrativa representativa euro-ocidental. 

Nessa perspectiva, a “desconstrução” da estereotipia do sujeito colonizado, em Jesusalém 

(2009), não se dá, apenas, pelo reconhecimento das imagens como positivas ou negativas, 

Bhabha (2019), mas, sim, porque apresenta um “repertório de posições de poder e resistência, 

dominação e dependência, que constrói o sujeito da identificação colonial” (BHABHA, 2019, 

p. 118), seja ele colonizador ou colonizado.  

O romance é composto por um conjunto de significações que exemplificam a busca 

de uma “literatura moçambicana como um sistema determinado e autoconsciente” (NOA, 

2017, p. 48). No uso de sua atribuição estética, Mia Couto explora os horizontes de sua 

atividade literária e confere beleza ao trazer poeticidade para a sua narrativa um tanto 

desvelada e engajada, ao passo em que renega práticas discursivas excludentes: 

 
Esta humanidadezita, unida como os cinco dedos, estava afinal divida: meu 

pai, o Tio e Zacaria tinham pele escura; eu e Ntunzi éramos igualmente 

negros, mas de pele mais clara. 

— Somos de outra raça? – perguntei um dia. 

Meu pai respondeu: 

— Ninguém é uma raça. As raças – disse ele – são fardas que vestimos. 
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Talvez Silvestre tivesse razão. Mas eu aprendi, tarde demais, que essa farda 

se cola, às vezes, à alma dos homens (COUTO, 2009, p. 15). 

 

Como se sabe, na literatura colonial, o protagonismo é sempre do homem 

branco/cristão/europeu. Os negros, ultrajados pela cultura dominante, exerciam papéis vis 

nessas produções artístico-literárias.  Em Jesusalém (2009), Mia Couto, ao descortinar a 

miscigenação presente dentro de uma mesma etnia, destaca as “paisagens culturais” dos 

diferentes integrantes da família de Vitalício, reafirmando, dessa maneira, a diversidade a 

partir de um prisma horizontal que compreende a Negritude, subvertendo o apagamento 

cultural do negro. Desse modo, a narrativa funciona como estratégia de desestruturação de 

elementos norteadores para o estabelecimento daquilo que foi, por muito tempo, basilar para a 

construção da identidade do colonizado como exótica. 

Jesusalém (2009) remete a um passado histórico em que “o colonialismo, 

desvalorizando a linguagem, o vestuário e a técnica do colonizado, esterilizou as culturas 

africanas” (CABAÇO, 2004, p. 67). A narrativa rearticula tais realidades culturais e sociais 

criadas pelo poder hegemônico e, ao fazê-lo, sobreleva enunciados que esculpem uma 

reafirmação identitária, pois ressalta atributos étnicos de personagens como Bambo Malunga. 

“Malunga” é bastante significativo para a história da diáspora africana, uma vez que é uma 

palavra de origem banta, que significa amigo de viagem e, por extensão, 

compromisso/cumplicidade e, em especial, pacto solidário entre os/as colegas/sequestrados/as 

a bordo do navio negreiro com destino ao Novo Mundo (SOUZA, 2017, 2006). O 

personagem, que era “quase um gigante” e cuja “túnica colorida aumentava ainda mais o seu 

volume” (COUTO, 2009, p. 174), exibe, em terras lusitanas, o orgulho africano através do 

colorido de suas estampas, e a partir de seu penteado, que transmite “uma mensagem política 

de fortalecimento racial e um protesto contra a opressão” (KILOMBA, 2020, p. 127) 

histórica. 

Jesusalém (2009) evidencia que o caminho para a “desconstrução” da estereotipia 

perpassa pelo ato de valoração da personalidade do ser discriminado, bem como pela 

valoração de sua identidade cultural. Desse modo, o romance apresenta mulheres em posições 

de destaque e em espaços de visibilidade: “Como é que a mulher africana passou de assunto 

etnográfico para figurar nas capas das revistas de moda, nos anúncios de cosméticos, nas 

passarelas da alta-costura?” (COUTO, 2009, p. 188), porque “os padrões de beleza se 

tornaram menos preconceituosos” (COUTO, 2009, p. 188). Estas são falas da portuguesa 

Marta, que assume uma postura diferenciada. Tal artifício pode ser visto como um apelo do 

autor moçambicano que, ao materializar a personagem, instrumentaliza o seu fazer literário 
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em prol de uma consciência racial em que padrões de beleza sejam revistos, rediscutidos, 

continuadamente.  

Após a estada em África, Marta conhece um pouco mais a fundo a cultura e o povo 

africanos, e revê o conhecimento prévio sobre o continente: 

  
Escrevo-te esta carta, caro Mwanito, para que a nossa despedida se faça sem 

nenhum adeus. No último dia em que estivemos juntos contaste-me o sonho 

em que o teu pai me salvava de morrer afogada no rio. Se pensarmos que a 

vida é um rio, o teu sonho é verdadeiro. Eu fui salva em Jesusalém. Silvestre 

me ensinou a encontrar Marcelo vivo em tudo o que nasce (COUTO, 2009, 

p. 253). 
 

A narrativa ressalta que os ancestrais tinham modos diferentes de crer, Appiah 

(2014), modos estes que moldam a vida dos descendentes da família de Vitalício. Para o 

velho, a morte configura o desaparecimento do corpo, o perecimento da matéria, mas os 

espíritos continuam a estabelecer contato com o mundo dos vivos. Com o patriarca, Marta 

passa a entender que, na cultura africana, “os mortos não morrem quando deixam de viver, 

mas quando os votamos ao esquecimento” (COUTO, 2009, p. 65). Em razão disso, o romance 

pode ser entendido como um espaço de possibilidades de reflexões no que circunscreve a 

identidade cultural africana e moçambicana, pois é constituído por um caráter ideológico e 

cultural cujo anseio é a “desconstrução” de imagens pré-fabricadas. 

Ao final da narrativa, Marta retorna à Europa e aprende a encontrar Marcelo no 

mundo em torno de si. Mwanito, por sua vez, espera encontrar seu caminho em um lugar que 

ainda está nascendo: a Moçambique urbana, enquanto dedica sua vida a cuidar de Vitalício 

que, de certa forma, roubou-lhe a infância.  

Partindo dessas concepções, Jesusalém (2009) assinala a importância da “diferença 

cultural”. Há, no romance, uma mescla de diferentes culturas e de diferentes sujeitos que se 

interligam. Com isso, Mia Couto colabora para a elevação e valorização da interculturalidade. 

Ao evidenciar a importância de paisagens culturais híbridas, o autor faz com que o 

antagonismo negro seja transfigurado em protagonismo, e a homogeneidade em diversos 

polos, quais sejam: étnicos, culturais, sociais, epistemológicos, literários e de gêneros, dá 

lugar à heterogeneidade. Esta resulta na manutenção e valorização de identidades culturais 

plurais e não hierárquicas. O prosador, assim como “o poeta pode evitar o caos quando 

consegue assegurar à palavra o direito e o poder de continuar fundando utopias” (CHAVES, 

2006, p. 63), almejando um “amanhã de liberdade” política e cultural. Nessa perspectiva, Mia 

Couto indica que o caminho possível é o da identidade plural, sem hierarquias, sem 



129 

aviltamento, sem relegação e inferiorização de línguas, costumes, vestimentas, crenças, 

religiões, valores, entre outros.  

A partir das temáticas abordadas: tradições orais, ancestralidade, identidade, seja esta 

individual ou coletiva, “raça”, etnia e gênero, etc., responsáveis por subsidiar as percepções 

críticas do romance Jesusalém (2009), percebemos uma expressão literária miacoutiana 

alicerçada em questões igualmente complexas e necessárias. Nesse sentido, há um 

imbricamento entre texto e contexto de produção, pois a narrativa evidencia particularidades 

que tratam de um universo de identidades plurais, pilhado pela colonização, ao passo que 

acentua concepções diversas sobre a Moçambique pré-colonial e as paisagens culturais 

resultantes deste choque identitário. 

No que toca a “desconstrução” da condição de estereotipia em que o sujeito 

colonizado está enquadrado, a narrativa Jesusalém (2009) é profícua porque aglutina um 

conjunto de questões, a saber: identidade; cultura; tradição; “raça” e nacionalidade, gênero, 

entre outros, que ostentam uma dimensão contextual embasada pela interdisciplinaridade.  

Deste feito, o romance miacoutiano, ao descortinar histórias de personagens cuja vida é 

marcada por privação e discriminação, adquire relevância por ter-se consolidado numa nação 

“onde o direito a ser diferente estava profundamente condicionado, quando não proibido” 

(NOA, 2017, p. 51).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O estudo realizado em Jesusalém (2009) possibilitou o entendimento de que os 

domínios colonial e imperialista portugueses, que eram pautados na exploração, na pilhagem, 

no genocídio, resultaram na obliteração da identidade cultural de povos originários. As 

condições em que se encontram os personagens de Jesusalém (2009) refletem os impactos 

desses sistemas, que parecem perdurar mesmo com a descolonização geográfica. De maneira 

metafórica, o narrador-personagem revela como a pilhagem colonial e as guerras de libertação 

contribuíram para os problemas enfrentados pela sociedade moçambicana na 

contemporaneidade, pois evidencia o emudecimento da nação, bem como a corrupção e a 

miséria nos centros urbanos.  

As obras de Mia Couto são marcadas com “(re)criação verbal, com neologismos e 

inovações sintácticas [...]” (LARANJEIRA, 2001, p. 202). Tal fato, conforme Laranjeira 

(2001, p. 202), “advém do gozo da língua e de aproveitar o contacto entre várias delas, mas 

também da necessidade de criar e realizar novas realidades rurais e urbanas”. Para mais, a 

estratégia de marca do autor moçambicano é uma forma de subverter o código do colonizador. 

É, entre outras possibilidades, a tradução de “realidades que vêm correspondendo a línguas 

predominantemente orais, através de uma língua europeia marcada pela escrita e pela 

necessidade de síntese e de ‘afunilamento’ de significados” (CAVACAS, 2006, p. 17) com o 

seu contexto de enunciação.  

Porque ficcionalizam eventos de povos colonizados, produções literárias como 

Jesusalém (2009) são veículos que contribuem para o redirecionamento epistêmico, estético-

artístico-discursivo, em que os sujeitos subalternos/subalternizados sejam agentes de suas 

próprias histórias, isto é, para que falem por si mesmos. Assumindo uma postura 

anticolonialista, Mia Couto, ao abordar as vivências e experiências de povos historicamente 

explorados, questiona a cultura e o discurso impostos, ao passo em que alicerça um 

aprendizado no que toca às tradições autóctones, às cosmovisões ancestrais e os 

atravessamentos culturais decorrentes do “contato” entre colonizador e colonizado, etc., do qual 

o resultado é a hibridização identitária, Bhabha (2019). A produção de ficções que versam 

sobre questões concernentes ao padecimento dos imigrantes, dos ameríndios, dos periféricos, 

dos expatriados, busca, no âmago das situações de aculturamento (apagamento cultural), de 

violação de direitos e de obliteração de identidades, o fio condutor para a libertação e 



131 

“desconstrução” ideológica face aos impactos da ação colonial, a fim de reconstruir 

identidades, sejam elas individuais ou nacionais. 

Em Jesusalém (2009), há procedências anticolonialista e nacionalista, que são 

percebidas, principalmente, nas ações de Silvestre Vitalício. A anticolonial se dá na recusa à 

cultura imposta pelo colonizador, sobretudo na renúncia à escrita: “Em Jesusalém não entrava 

livro, nem caderno, nem nada que fosse parente da escrita” (COUTO, 2009, p. 45). Já o 

“nacionalismo é uma declaração de pertencer a um lugar, a um povo, a uma herança, cultural” 

(SAID, 2003, p. 49). Nesse sentido, a institucionalização da coutada por parte de Vitalício é 

um apelo à emancipação cultural, cuja libertação se acentua no ato de cultuar os costumes 

pré-coloniais, repassando-os para os filhos. Assim, o anseio do patriarca da “humanidadezita” 

gira em torno do desejo de reimaginar sua própria nação, e de possibilitar, aos habitantes, 

autodeterminações socioculturais tanto no “campo político” – formas de gerir “o país 

derradeiro” –, quanto no “campo espiritual” – vivificação e valoração das tradições. No 

romance, “Mia Couto consegue manter a simplicidade dos diálogos das suas personagens, 

reinventando-lhes a dimensão literária da oralidade” (LEITE, 2020, p. 215). Nessa simbiose, 

os mais novos, desde cedo, têm contato com o material cultural pré-colonial, que é demasiado 

valoroso para a reafirmação identitária moçambicana. Ao metaforizar realidades, o autor 

moçambicano recria paisagens de identificação para que os pequenos – Mwanito e Ntunzi – 

se reconheçam enquanto pertencentes a povos de tradições seculares na sociedade 

moçambicana da pós-independência. 

A valoração dos traços tradicionais, ao longo do romance, quer seja por meio da 

composição de personagens ancestrais como o avô de Mwanito e Ntunzi, quer seja por meio 

da evidenciação de modelos organizacionais ancestrais, cuja primazia, entre outras, é a 

funcionalidade do coletivo, descrita nas atividades de caça, pesca, agricultura, entre outras, 

realizadas na coutada, resulta na reafirmação da identidade banta. Essa vivência baseada na 

coletividade, apesar das inúmeras mudanças acarretadas por processos aculturativos, não 

deixou de ser um elemento central entre tais povos.  

No romance, a ancestralidade africana é aludida, em especial, por Silvestre Vitalício, 

que ensina aos filhos a importância dos espíritos ancestrais. Estes estabelecem contato com o 

mundo dos vivos, punindo-os ou beneficiando-os. Os espíritos ancestrais, nas sociedades 

bantu, “são onipresentes nas tradições orais, nas artes, nas máscaras, nos lugares de memória, 

na política e em outros campos” (FOURSHEY; GONZALES; SAIDI, 2019, p. 84). No que 

toca a tradição oral, o romance, reiteradamente, focaliza a relevância do contar de histórias, 

que é uma prática ancestral que passa de pai para filho. A partir desse enfoque, Jesusalém 
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(2009) possibilitou uma reflexão sobre os griots, artistas da expressão oral, que são “fontes 

vivas da memória” (HAMPATÉ-BÂ, 1982) africana. As sociedades orais, geralmente, 

“empregam ditados curtos, provérbios e charadas para educar” (FOURSHEY; GONZALES; 

SAIDI, 2019, p. 80). Nessa perspectiva, os provérbios expressos pelas personagens, também, 

dimensionam uma forma ancestral de repassar costumes tradicionais, de educar gerações 

subsequentes. Isto é, é uma forma de compartilhamento de valores sociais.  

Mas à medida que as tradições autóctones são consubstanciadas, na narrativa, o autor 

assinala o “hibridismo” cultural existente no país, tendo em vista o mosaico cultural que o 

constitui – ao Sul, as culturas são compostas por famílias patrilineares e, ao Norte, por 

matrilineares, dentre outras diferenças –, bem como os atravessamentos culturais e as relações 

de poder em face da exploração dos domínios colonial e imperialista. Dessa maneira, o 

romance acaba por projetar “as tensões e as contradições entre a modernidade e tradição, o 

passado e o presente, o local e o global” (NOA, 2015, p. 17). Em Jesusalém (2009), o autor 

moçambicano postula parâmetros interpretativos favoráveis à valorização das múltiplas 

possibilidades de coexistência, isto é, à manutenção da “diferença cultural”, em que as histórias 

contadas pelos personagens mais velhos – Silvestre Vitalício, Zacaria Kalash, Tio Aproximado 

– “traziam não apenas um mas muitos mundos” (COUTO, 2009, p. 78) possíveis. 

Ao abordarmos as opressões que circunscrevem as identidades femininas, 

percebemos que o nosso autor, ciente do seu lugar enunciativo, instrumentaliza o seu discurso 

para denunciar marcas opressivas resultantes do entrelaçamento entre colonização, 

imperialismo e patriarcalismo, que subalternizam a mulher a lugares de silêncio, 

invisibilidade, subalternidade, objetificação e exploração sexual.  

As práticas coloniais “civilizatórias” europeias “forneceram a justificativa necessária 

para a promoção de processos de homogeneização cuja função precípua foi a redução do 

outro ao lugar de ausência, marginalidade e invisibilidade”, Schimidt (2011, p. 12).  Porque 

contrapõem essa visão, as construções empreendidas em Jesusalém (2009) contribuem, ainda, 

para “desmistificar a ideia de que a África tem uma identidade completamente exótica” 

(COUTO, 2005, p. 207) e selvagem, cujas imagens foram produzidas a partir do 

desconhecimento, do preconceito com o continente. Bhabha (2019) pondera que o estereótipo 

é a principal estratégia discursiva da ação colonial.  Na esteira disso, a crítica intrínseca em 

muitas obras de autores da pós-independência gira em torno dessas imagens criadas e 

fornecidas como representação de uma identidade africana. Para Bhabha (2019), o descrédito 

a determinados grupos sociais, naturalizado historicamente, fixa o Outro, o colonizado, em 

uma posição de estereotipia e potencializa os ideários essencialista do discurso colonial 
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propagado pelo colonizador. Mia Couto confronta a desigualdade entre povos distintos, ao 

passo em que propicia um debate voltado para a necessidade de valoração e aceitação da 

herança africana como parte do processo de reconstrução e/ou reencontro identitário. Os 

estereótipos construídos no cerne do domínio colonial, como é sabido, perpetuam durante 

longas datas, porque estão impregnados no imaginário coletivo. É necessário, pois, lançar 

mão de reflexões que refutem essa realidade herdada. Assim, escritores como Mia Couto 

criam obras literárias que fornecem uma visão diferente e alternativa do mundo. 

A partir do estudo, entendemos que os povos moçambicanos encontram-se, desta 

forma, em “suas línguas e literaturas, as quais continuam a preservar laços íntimos e 

insolúveis com o passado perdido e as gerações passadas, veiculando sempre a ética ancestral 

e constituindo valores-refúgio, particularmente preciosos. Entretanto, mesmo estes valores 

encontram-se submetidos às mutações em curso” (SOW; ABDULAZIZ, 2010, p. 635). 

Assim, a identidade cultural moçambicana se apresenta nas dinâmicas e nas relações 

complexas da cultura tradicional e do entrecruzamento desta com a cultura do colonizador, 

aglutinadas em Jesusalém (2009) a partir de sistemas orais e escritos, de costumes tradicionais 

e “não-tadicionais”. Desse modo, essa construção identitária moçambicana só se dá em 

espiral, em curso e a partir de suturas que atravessam o tempo, o espaço, e os dois sistemas. 
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