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 RESUMO 

 

O presente trabalho busca analisar a relação da obra de Mia Couto com os processos de 

desenvolvimento da nação Moçambicana após a guerra civil que assolou o país entre os anos 

de 1977 e 1992.  Visamos tentar entender como se constitui a nação num país de diversidades 

étnicas, onde existe uma população que por muitas vezes não se identifica com a 

representação de uma identidade moçambicana propriamente dita, apesar dos esforços do 

Estado regido pela FRELIMO em delinear estes homens. A obra de Mia Couto está repleta de 

aspectos que ilustram estes conflitos e será analisada para além do seu gênero literário, 

considerando os aspectos históricos e sociológicos presentes e compreendendo-os na 

conjuntura em que a obra foi escrita. Em cada personagem é possível perceber os diferentes 

sujeitos que compõem a nação moçambicana, numa analogia de certa forma idealizada.  

Nesse sentido, iremos permear os discursos sobre estes sujeitos a partir de perspectivas e 

olhares diversos, perpassando por teóricos africanistas de diferentes nacionalidades. A figura 

do próprio Mia Couto também será analisada historicamente, visto que a sua escrita está 

imbricada com o seu posicionamento político. Assim, procuraremos compreender através 

dessa obra literária a complexa composição da nação moçambicana. 

Palavras chave: Mia Couto, Nação, Moçambique. 
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INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa em questão buscou tratar dos aspectos que constituem a formação da nação 

moçambicana, utilizando como fonte a obra “Um rio chamado tempo, uma casa chamada 

terra” de Mia Couto publicada em 2002. Para poder entender os processos que culminaram no 

pensamento de Mia Couto, buscamos utilizar a perspectiva africanista, que pretende estudar a 

África por ela mesma, e não apenas por suas relações com o restante do mundo. Para iniciar a 

explanação é necessário primeiramente falar sobre os estudos africanos e suas modificações 

ocorridas a partir da segunda metade do século XX. Nesse período, mais exatamente a partir 

de 1950 os estudos africanos assumiram novas perspectivas que possibilitaram os estudos da 

África por ela mesma, e não apenas como um apêndice da história europeia. Essa visão de 

uma África sem independência histórica era perpetuada pelo paradigma do racismo científico 

do século XIX, o qual tirava a historicidade das populações africanas por considerá-las 

inferiores.  

Foi se desenvolvendo também a partir de 1950 a perspectiva que buscava descolonizar 

a periodização histórica africana, questionando a centralidade do período colonial e 

privilegiando, por sua vez, fontes africanas sobre esse período, de forma que a visão 

eurocêntrica fosse minimizada e aceitando então a participação e a importância de se pensar 

as periodizações a partir dos processos africanos, que veremos melhor no capítulo três. Este 

processo de valoração e resgate das Histórias do continente africano se intensificará com os 

movimentos nacionalistas e de libertação iniciados nos anos 60 pelos países africanos. Esses 

movimentos proporcionaram que os estudos sobre a África se direcionassem para áreas mais 

específicas, realçando as idiossincrasias desses países, o que contribuiu para que o 

pensamento sobre a África como uma unidade monolítica fosse ressignificado.Entretanto 

devemos evidenciar que isso ocorre pelo fato da necessidade de se estudar as histórias 

específicas dos países, não por eles serem excêntricos (como se pensava com o racismo 

científico), mas sim para poder entender os processos que culminaram nas realidades 

encontradas nesses países. Dessa forma é possível pensar em um continente plural, que é 

formado por diversos processos históricos diferentes. A partir de então observa-se uma nova 

perspectiva de estudos africanos onde os vestígios coloniais como padrão de análise estão 

sendo, aos poucos, ultrapassados, reatando os laços com a experiência histórica dos povos do 

próprio continente, estudando então suas temporalidades e processos desde uma perspectiva 

mais endógena.  Dessa forma, este trabalho busca utilizar-se de autores e perspectivas que 

contribuam com essa visão mais endógena do país, contribuindo então para este novo olhar 



9 
 

historiográfico, sendo aliado de uma interdisciplinaridade com a literatura, quando estudamos 

a fonte aqui analisada e também com as ciências sociais, visto que a maioria dos trabalhos 

encontrados sobre África muito tempo permaneceram nesse campo das ciências humanas. 

Para podermos pensar a nação, será necessário primeiramente entender os processos 

históricos do país e contextualizar as suas características para que então ela possa ser 

entendida. Moçambique é um país localizado no sudeste africano, e faz fronteira de norte a 

Sul com a Tanzânia, o Malawi, Zimbábue, África do Sul. É composto por onze províncias 

sendo sua capital a cidade de Maputo, localizada no extremo sul do país. O país é composto 

por diversos grupos de diferentes etnias, que se estabeleceram na região a centenas de anos. 

Esses grupos falam diferentes línguas, sendo hoje as mais faladas o Emakua e o Xangana.  A 

partir dessa variedade cultural, já é possível perceber as dificuldades em se pensar na unidade 

nacional, bem como um sentimento de nacionalidade unificada, visto que as diversidades 

étnicas e regionais que compõe o país são variadas, e como trataremos posteriormente, o 

projeto de unificação não encontrou um acordo que pudesse angariar a todos os grupos de 

forma com que estes se identificassem com o projeto de nação que o governo 

impôs.Moçambique possui contato com europeus portugueses desde o século XV, 

principalmente para trocas comerciais vindas do continente asiático. Sua população também 

sofreu com o tráfico de escravos que perdurou até finais da década de 90 do século XIX1. 

Com as resoluções da conferência de Berlim, realizada em 1884/1885, Portugal foi 

responsável por ocupar o território moçambicano até o ano de 1975, quando o país entrou em 

uma guerra de descolonização a guerra de libertação teve seu início em 1964 e terminou em 

1975. A luta para a independência foi armada, dirigida pela Frente de Libertação de 

Moçambique (doravante FRELIMO), fundada em 1962. Esta Frente foi liderada por Eduardo 

Mondlane durante os seus anos de formação, e após o seu assassinato em 1969 a liderança foi 

passada para o mando de Samora Machel. Essas duas figuras tornam-se emblemáticas para a 

luta em Moçambique. 

Eduardo Mondlane foi considerado o mentor do projeto de unidade nacional. Foi um 

assimilado2, o que definiu sua posição política e sua formação. Após o contato com os 

portugueses, Mondlane estudou sociologia e antropologia em Lisboa e nos Estados Unidos, ao 

trabalhar na ONU, este percebeu as dificuldades que o colonialismo impunha para o 

desenvolvimento de Moçambique, o que o motivou a criar a FRELIMO. Como explana 

                                                             
1CAPELA, José. O escravismo colonial em Moçambique. Porto: Ed. Afrontamento,1993. 
2 De acordo com a Lei de Indigenato de 1926, ”assimilados” seriam os moçambicanos que se submeteram ao 

projeto colonizador de transformar os indivíduos moçambicanos em novos portugueses com seus usos e 

costumes ao estilo português, aprendendo a língua da metrópole e se evangelizando 
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Matsinhe em “Biografias e heróis no imaginário nacionalista africano”3. .Mondlane sentia 

uma necessidade de se reafricanizar visto que morou muito tempo nos Estados Unidos para 

estudar, e, consequentemente, se afastar do país colonizador, o que influenciará diretamente 

nas escolhas políticas que a FRELIMO assumiu. Samora Machel esteve à frente da 

FRELIMO e depois da independência em 1975 se tornou o primeiro presidente de 

Moçambique. Influenciado pelas ideias de Mondlane, se tornou uma figura carismática e deu 

continuação ao projeto modernizador de Moçambique.  Esses dois líderes e suas trajetórias 

são essenciais para se entender o processo de formação nacional moçambicano, apesar do 

caráter heterogêneo da composição da FRELIMO. Como assimilados, ambos eram membros 

de uma elite nativa do sul que pensava na modernização de Moçambique como caráter 

fundamental para o fortalecimento da nacionalidade. Esta característica gerou um problema 

de identificação nas populações de outras regiões com o projeto, afirmação esta que será 

discutida posteriormente.  

Influenciada pelo contexto de guerra fria dos anos 70, a FRELIMO assumiu o caráter 

autodeclarado marxista-leninista que propôs políticas sociais baseadas na ideia de governo 

centralmente planificada e cujo corolário deveria a formação de um Homem Novo, socialista, 

que abandonaria a estrutura colonial racialista cimentada na sociedade pelas políticas da 

administração portuguesa, para então assumir um caráter nacional baseado no cientificismo e 

cujo sujeito histórico deveria ser o Homem Novo projetado. Esse “homem novo” deveria 

deixar de lado o tribalismo, a superstição e as tradições, pois deveria pautar a sua vida na 

educação e o trabalho, principais agente de transformação segundo a FRELIMO. O caráter 

modernizador do projeto de homem novo da FRELIMO não estava em sincronia com a 

realidade dos diferentes grupos étnicos e regionais que constituíam o território moçambicano, 

gerando com isso um processo complexo e dificultoso de identificação entre esta população. 

O caráter socialista da FRELIMO se estendeu até meados da década de 1980, quando o país 

assumiu as diretrizes do Banco Mundial e do FMI (1987), reprivatizando setores estratégicos 

da economia e aceitando novos partidos políticos para a disputa do governo, entre eles a 

Resistência Nacional Moçambicana (doravante RENAMO), com o qual disputou uma 

violenta guerra civil entre 1976 até 1992. 

Nesse conflito, foram protagonistas a FRELIMO e a RENAMO, financiada por países 

como a África do Sul e a Rodésia do sul que viam no sistema marxista-leninista uma ameaça 

ao seu sistema vigente que era capitalista e de apartheid. A RENAMO possuía o apoio de 

                                                             
3MATSINHE, Cristiano. Biografias e heróis no imaginário nacionalista moçambicano. Moçambique: ensaios. 

Rio de Janeiro, Editora Universidade Federal do Rio de Janeiro, p. 181-223, 2001. 
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parte de grupos s tradicionais moçambicanos que não apoiaram a FRELIMO, visto que com o 

projeto modernizador, as lideranças tradicionais não eram legitimadas o que acentuou os 

conflitos e proporcionou maior força de apoio à RENAMO. A guerra ocorreu de forma muito 

violenta, chegando a todas as regiões do país. Seu final bélico ocorreu até 1992, quando foi 

assinado um Acordo de Paz em Roma, entretanto ainda é possível observar discordâncias e 

conflitos ideológicos nos dias atuais. É então a partir desse contexto que este trabalho se 

propõem a estudar a formação da nação moçambicana, utilizando-se da obra de Mia Couto 

que está repleta de aspectos que caracterizam a visão do autor sobre este processo. 

A pesquisa será dividida em três capítulos e conclusão, sendo o primeiro capítulo 

ocupado pela a apresentação da História moçambicana e da construção da nação a partir da 

visão teórica de historiadores, antropólogos e cientistas sociais. O recorte temporal se 

estabelecerá desde o final da guerra civil 1975/77 até 2003, ano de lançamento do livro. Isso 

ocorre visto que em toda a narrativa, Mia Couto remete ao tempo do pós-guerra. Nesse 

primeiro capítulo poderemos ver mais profundamente o que foi apresentado nas páginas 

anteriores, buscando entender de maneira processual a configuração do contexto em que foi se 

formando o país, sempre atentando para as questões de como a ideia de nação foi sendo 

implantada e nos objetivos que a FRELIMO possuía com isso. Em um primeiro momento, 

serão colocados dados e eventos históricos que foram responsáveis por mudar os rumos de 

Moçambique, desde o período colonial até o fim da guerra civil do país. Após essa introdução, 

será feito uma reflexão sobre a importância desses eventos para a construção da nação. O que 

veremos nesse sentido, é que a falta de identificação do projeto do Homem Novo e da 

população terá graves consequências para o estabelecimento da nação o que será possível de 

analisar nos escritos de Mia Couto, visto que ele participa de todo o processo de libertação 

nacional e também da composição da FRELIMO.  

 No segundo capítulo, pensaremos a importância da literatura como fonte histórica e a 

maneira mais pertinente de pensá-la através da perspectiva de Chartier4. Como este autor 

aponta, é extremamente importante se pensar no lugar social do autor do livro, pois isso 

reflete diretamente na forma como este escreve. Aportado nesse pensamento, o segundo 

capítulo abordará a própria pessoa do Mia Couto, vendo como a sua história é imbricada com 

a própria História do país, como ele mesmo afirma: “Estranha coincidência: a minha pátria 

é-me contemporânea. Fui nascendo com ela, ela está nascendo comigo. Eu e a minha terra 

                                                             
4 CHARTIER, Roger. Cultura Escrita, Literatura e História. Porto Alegre: Artmed, 2001. 
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somos da mesma geração”5. Dessa forma, após pensar Mia Couto historicamente, poderemos 

procurar entender a fonte escolhida para este trabalho, o livro “Um Rio chamado tempo, uma 

casa chamada terra”. Neste livro podemos observar nos diversos personagens, que Mia 

Couto transfere para a literatura a sua concepção dos sujeitos que compõem o país. No livro, 

um jovem moçambicano chamado Marianinho volta para a sua terra natal Luar-do-chão, para 

o funeral de seu avô Dito Mariano. Estes são os dois personagens chaves para a trama. Ao 

chegar na ilha, Marianinho descobre que seu avô ainda não está morto, e começa a receber 

cartas dele com alguns pedidos para que ele realize. Posteriormente, a carta vai trazer 

revelações que falam sobre todos os demais personagens e familiares. Nessas cartas, se 

encontram majoritariamente pedidos para que Marianinho resolva algumas questões em sua 

família e também em Lua-do-Chão, pois para o avô este lugar está perdido e precisa de 

salvação. Um lugar central para o enredo é a Nyumba-Kaya, casa onde ficam abrigados os 

familiares, e que significa “casa” nas línguas faladas no norte e no sul de Moçambique. A 

partir dessas características, foi possível perceber que Mia Couto vê está Nyumba-Kaya como 

o próprio Moçambique, a própria nação, e que esta necessita de reparos e de apaziguamento, 

que só será completo quando Marianinho se identificar com a cultura de sua família. Dessa 

forma, ao analisar essa fonte, podemos perceber que a visão de Mia Couto sobre a nação, 

sobre o seu presente e o que ele espera do futuro. 

 Essa ideia de presente e de perspectiva de futuro é essencial para se entender o perfil 

desanimista6 de Mia Couto, o que trataremos no terceiro capítulo desta monografia.  O que 

veremos é que Mia Couto não está contente com o seu presente, principalmente pelo fato da 

situação de corrupção que se encontra no país ocasionado pelas elites moçambicanas. Nesse 

sentido, Mia Couto argumenta que essas elites acabaram por se distanciar da população desde 

o projeto do Homem Novo, e que perpetuaram a segregação social, o que não estava de 

acordo com as políticas inicias do partido, as quais o escritor partilhava. É essa configuração 

social que Mia Couto quer apaziguar, juntando elementos do passado, do presente para se 

configurar um futuro, que para ele deve ser ocupado e escrito pela própria população, que não 

deve ficar esperando ajuda externa nem do próprio governo. Nessa relação de memória, 

passado e futuro, iremos também permear neste terceiro capítulo as questões sobre o que 

                                                             
5 COUTO, Mia. E se Obama fosse africano e outra interinvenções. São Paulo, Companhia das Letras, 2011, p. 

187. 
6Aqui nos referimos ao escritor como desanimista pois ele possui um desanimo em relação ao seu presente, visto 

todas as mazelas que se encontram em seu país, mesmo após as promessas do fim da exploração do homem pelo 

homem feita pela FRELIMO. Para melhor entender: BRAÚNA, J.D. Nyumba-kaya:a delicada escrevência da 

nação moçambicana na obra de Mia Couto, Fortaleza, 2011 
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lembrar e o que esquecer, pois será na articulação destes elementos que Mia Couto enxergará 

a nação. 

 Dessa forma, o que este trabalho pretende é analisar a formação da nação 

moçambicana a partir da visão de Mia Couto. Nesse sentido, o livro servirá para podermos 

pensar como ele representa o seu pensamento e a forma como expressa a partir da literatura.  

Com isso, veremos que muitas vezes pensamos esses conceitos de nação, estado, modernidade 

e tradição como questões fechadas, que não possuem conexão ou que não possam sofrer 

alterações. Essa pesquisa trará para debate a maleabilidade dos conceitos e suas configurações 

a partir do processo histórico moçambicano, visão essa partilhada por Mia Couto.  
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OS DESENHOS DA NAÇÃO EM MOÇAMBIQUE. 

 

 

Encheram a terra de fronteiras, carregaram o céu de bandeiras. 

Mas só há duas nações – a dos vivos e a dos mortos- Juca Sabão em 

Mia Couto 

 

 Trabalhar a nação não se mostra uma atividade prática e pontual. Esse conceito 

atravessa o imaginário social há décadas, e por muitas vezes foi agente definidor de 

identificações e de conflitos. Para muitas populações ocidentais, a nação já está enraizada no 

subconsciente como algo que sempre esteve ali e do qual se faz parte. Entretanto, como 

aponta Hobsbawn7, as nações e principalmente o termo nação é algo que não são tão antigos 

quanto a própria História da humanidade.. Para além de uma visão conceitual, a nação é algo 

que é vivido, ou não, pelas pessoas e pelos estados, inserindo nela mais uma característica que 

é de suma importância para poder se entender as suas configurações e formatos e que não 

pode ser abandonada em seus estudos. Ao se tratar de um país africano, como Moçambique 

encontra-se mais uma problemática para se entender a nação: os conceitos mais utilizados 

muitas vezes são cercados de características eurocêntricas que não podem serem aplicadas às 

realidades e historicidades africanas sem a devida problematização sobre sua formação 

histórica. 

 Esses conceitos muito fortalecidos ao longo do século XIX, delimitavam a 

identificação com a nação por critérios territoriais e linguísticos8, muitas vezes constituído a 

fim de fortalecer uma identificação criando uma força tanto física quanto moral para poder se 

expandir. Essa consolidação das nações do século XIX estão intrinsecamente ligadas à 

formação de um outro, um oposto do “eu nacional” que mais tarde iria justificar o 

imperialismo e a invasão dos territórios africanos. Entretanto, como aponta Hobsbawn, até 

mesmo essas nações e os critérios que se utilizavam para se legitimar se aplicavam a algumas 

                                                             
7HOBSBAWM, Eric J. Nações e nacionalismo desde 1780: programa, mito e realidade. 4ed. Trad. Maria Celia 

Paoli e Anna Maria Quirino. Rio de Janeiro: Paz e Terra,1990, p. 13 
8 Existem outros tipos de critérios que também definem uma nação, tais como cultura, etnia, religião, sistema 

político para além das questões territoriais e linguísticas. Isso demonstra a maleabilidade dos critérios de 

conformação da nação, logo apresenta então a maleabilidade da própria nação, questão essa que é importante 

para este trabalho. 
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poucas, visto que os critérios para definir a nação são mutáveis e variam de acordo com o 

discurso que se quer legitimar. A partir desses aspectos, e apoiados nas literaturas que 

apontam e questionam esse caráter eurocêntrico da definição de nação, encontra-se na 

descrição de Homi Bhabha uma alternativa que possibilita uma análise mais profunda sobre as 

nações e sobre os termos que as definem, assim a nação:  

 

[...] é mais complexa que “comunidade”, mais simbólica que “sociedade”, mais 

conotativa que “país”, menos patriótica que patrie, mais retórica que a razão de 

Estado, mais mitológica que a ideologia, menos homogênea que a hegemonia, 

menos centrada que o cidadão, mais coletiva que “o sujeito”, mais psíquica do que a 

civilidade, mais híbrida na articulação de diferenças e identificações culturais do que 

pode ser representado em qualquer estruturação hierárquica ou binária do 

antagonismo social9 

 

Para Bhabha, a nação é algo móvel, um conceito fluido que se compõe num movimento 

que requer uma duplicidade de escrita, que se move entre as formações culturais e os 

processos sociais10. Esses processos sociais são desencadeados por forças tanto populares 

quanto políticas, caso este que, como veremos, se aplicaria em Moçambique. São essas forças 

que acabam por criar as nações, mas como aponta Anderson11, essas nações não são apenas 

inventadas ou criadas, mas mais do que isso, elas são imaginadas. Elas são produtos de 

experiências sociais e construções históricas que resultam nos quadros que são encontrados na 

atualidade. Para o autor, as nações e os nacionalismos são produtos culturais específicos12, são 

comunidades políticas imaginadas que ao mesmo tempo são limitadas e soberanas. Nesse 

sentido, elas são construídas a partir de discursos de poder que vão definir para qual sentido a 

nação em questão deve seguir, definindo quem fará parte dela e quem ou o que será 

marginalizado.  

 É aportado nesse pensamento de nação como resultado de processos históricos e 

culturais que se vê a necessidade de antes de elaborar uma discussão mais conceitual em 

relação às questões nacionais em Moçambique, a importância em situar esse país 

historicamente e dessa maneira tentar entender de que forma a população foi reagindo e 

interagindo com a ideia e o projeto de nação e a sua configuração de um processo de 

centralização política . Para tanto, é importante destacar onde Moçambique se localiza 

                                                             
9BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1998, p. 22. 
10Ibidem. p, 23. 
11 ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas. Trad. Denise Bottman. São Paulo: Companhia das Letras, 

2008, p. 10. 
12 Nesse caso se deve acrescentar que essa característica não ocorre apenas nos estados africanos, mas também 

nos estados europeu e do resto do mundo. Nesse sentido, é necessário analisar as suas historicidades para poder 

perceber as características que compõem as bases de formação de cada nação. 
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espacialmente e como são as suas configurações internas. O país se encontra no que 

conhecemos por África Austral, fazendo divisa com países como a África do Sul e Zimbabwe 

e Tanzânia e é dividido em dez províncias. A capital se encontra ao sul do país, na província 

de Maputo13.  Moçambique foi colonizado pelos portugueses no final do século XIX até 1977, 

quando se tornou independente. O modo de dominação colonial português foi instaurado sob 

um sistema assimilacionista14 cujo resultado inesperado foi a criação de uma elite 

moçambicana, a qual iria lutar para a independência do país. Durante o período colonial, o 

país passou a ter a sua capital no sul, em Lourenço Marques, atual Maputo. Esse movimento 

de estabelecer a capital no sul acabou por acentuar as diferenças entre as regiões, norte, centro 

e sul, fator esse que será decisivo para a conformação da guerra civil que acontecerá de 1977 

a 1992 e que será de suma importância para entender este trabalho e a configuração da nação, 

entretanto entrarei nesse assunto em outro momento. Cabe agora neste momento pensar a 

conformação que o país tomou durante a guerra de emancipação.  

 A partir de 1890, observa-se uma pressão maior inglesa para que a África seja de fato 

colonizada, o que faz com que se acelere alguns aspectos para a ocupação de Moçambique. 

Dessa forma, Antônio Enes, militar português responsável pelos assuntos ultramarinos em 

Moçambique intensifica a ocupação do país, se aportando no modelo britânico e nos ideais de 

trabalho como fonte de riqueza e de dignificação do homem. Essa característica é muito 

presente no contexto do capitalismo industrial da época, como aponta José Luis Cabaço15 

Cabaço explana que para Enes, o trabalho indígena corroboraria para a “dimensão 

humanizadora” da colonização, no sentido de trazer a civilização e humanizar os “selvagens” 

na visão deles, para poder então sustentar a política de caráter assimilacionista assumida por 

Portugal. Aliado ao trabalho, essa “missão civilizadora” deveria também incorporar as 

questões de ação educativa, o que contribuiria para melhorar também a situação econômica de 

Portugal, que passava por um momento de depressão. Assim, Cabaço aponta que para Antônio 

Enes, essa política modernizadora da economia portuguesa no processo de colonização 

                                                             
13 Antes da ocupação efetiva de Moçambique (a partir do tratado de Berlim), o centro administrativo dos 

portugueses se localizava ao norte do país, na Ilha de Moçambique. Lourenço Marques, atual Maputo, só se 

tornou capital administrativa a partir de 1895, e este movimento de transferência trouxe diversas reações no país 

tanto no período colonial quanto no período pós colonial. 
14 Essa política chamada assimilacionista foi a forma como o governo português entendeu melhor aplicar seu 

projeto “civilizatório” na população moçambicana durante o período colonial. Nesse sentido, a administração 

colonial oferecia postos de serviço de caráter administrativo para os indígenas, que em contrapartida deveriam 

assumir a cultura europeia portuguesa como forma de vida, abandonando as religiões e tradições, tornando-se 

então “portugueses”, por isso o nome assimilação. Esse processo irá gerar uma nova camada social de 

moçambicanos, que iremos discutir no capítulo 2 desse trabalho mais profundamente.  
15 CABAÇO, José Luis de Oliveira. Moçambique, Identidades, Colonialismo e Libertação. São Paulo, 

2007.p.104  
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poderia melhorar as condições de vida em Portugal, o que demonstra que o ideal civilizador 

se preocupava realmente com os interesses das metrópoles, e não em melhorias para as 

colônias 16.  

 Esse processo elaborado pelo governo português, levando os indígenas à condição de 

assimilados, trazia ao indígena essa condição apenas quando este “interiorizava” as tradições 

portuguesas e as assumia17, podendo então assumir cargos administrativos e se inserir numa 

nova categoria social. Entretanto o que se observa é que essa assimilação  em momento algum 

representou de fato a integração dessa nova categoria como membros da comunidade 

portuguesa colonial. Isso ocorria por diversas questões, entre elas a falta de capacidade infra 

estrutural do governo português de chegar a todas as áreas de Moçambique, a falta de vontade 

dos próprios colonos em levar o acesso aos autóctones ao que consideravam os saberes 

modernos, e também a questão das barreiras que o racismo levantava, fazendo com que os 

negros ocupassem apenas cargos mais baixos cerceando a mobilidade social dos mesmos 18, 

nas palavras do autor: “Se, pela assimilação, o indígena ganhava o estatuto jurídico de 

cidadão, no plano social ele permanecia sempre um membro subalternizado, nunca visto 

pelos colonos como “um de nós” e sempre como “o mais civilizado deles”.”19.Dessa maneira, 

o que se observa não é um empenho em trazer a todos os moçambicanos o título de “novos 

cidadãos portugueses”, mas sim criar uma pequena elite que seja capaz de responder aos 

anseios e à demanda de trabalho burocrático português, ao mesmo tempo que se mantêm uma 

outra classe que possa executar os trabalhos subalternos e sub-humanos. Dessa forma, 

observa-se a criação de uma elite assimilada moçambicana, que posteriormente será 

responsável pela criação da FRELIMO e permanecerá nesse mesmo status de elite, 

influenciando diretamente na construção do projeto onacional. Uma outra questão importante 

para este trabalho, é a visão que se cria dos assimilados, fator este que permeia o livro de Mia 

Couto. Os próprios assimilados adquirem então uma nova condição identitária20, não sendo 

nem amplamente aceitos pelos portugueses, como observamos anteriormente, mas também 

questionando a sua possível moçambicanidade, visto que assumiram as tradições portuguesas 

para se adequar ao sistema. Apesar deste pensamento, é importante trazer para a discussão as 

                                                             
16CABAÇO, J. Ibidem.p. 106. 
17 Como aponta Cabaço, são tradições inventadas, segundo Hobsbawn e Ranger. Ranger, Terence. "A invenção 

da tradição na África Colonial." HOBSBAWM, Eric e RANGER, Terence. A Invenção das Tradições. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra (1984). 
18CABAÇO, Ibidem.118. 
19 Ibidem 
20Essa nova condição não ocorre de um dia para o outro como vestir uma roupa nova, mas sim é resultante de 

todo um processo que envolve pensando de maneira dualista, os dois polos da sociedade moçambicana colonial, 

os endógenos e os colonizadores.  
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questões que Alcinda Honwana, aponta para o fato de que ao se assimilarem, as pessoas não 

estavam necessariamente renegando às suas culturas e sua raça, mas sim estavam procurando 

uma melhoria de vida, para que esta não fosse tão insuportável21 . Entretanto, Cabaço aponta 

que mesmo havendo este sentimento, o sistema colonial conseguiu controlar os assimilados e 

imprimir a diferenciação deles em relação a outros africanos.  

 Mesmo com a condição de assimilados, a não integração de fato dessa camada com os 

portugueses, foi se acentuando cada vez mais, até que os assimilados perceberam que a sua 

condição de africanos, se sobrepunha à categoria de português.  Esse sentimento de 

diferenciação em relação aos portugueses será, agregado de outras questões, fundamental para 

a criação das frentes de resistência ao colonialismo, e, a partir dos anos 60 na África como um 

todo nos processos de libertação nacional lideradas muitas vezes por essas elites formadas. 

Em Moçambique, o processo ocorrerá de fato de 1964 a 1975 1975 com a liderança da 

FRELIMO, apesar dos esforços de Portugal para manter a sua colônia.  

A guerra de libertação ocorreu em Moçambique sendo liderada pela então formada 

FRELIMO. Apesar de ser uma guerra de libertação colonial, haviam diversos moçambicanos 

que lutaram para o governo português na categoria de soldados. Muitas vezes esse fator é 

justificado pelo fato de que no processo de assimilação, já comentado anteriormente, este 

posto conferia diferenciação social. No início da guerra, muitos comandantes portugueses 

preferiram não se utilizar desse braço do exército, por receio de um possível movimento de se 

rebelar dos soldados bem como das motivações que os levavam até ali, entretanto, como 

aponta Cabaço, esse quadro foi se modificando no decorrer do conflito. e se intensificou a 

partir de 196922.Uma questão que influenciou nesse aspecto, foi a estratégia de Portugal de 

tornar a guerra de libertação em um movimento subversivo, fazendo propagandas que 

negavam a insurreição, bem como ridicularizando as mesmas. Uma outra estratégia do 

governo colonial para corroborar com a ideia de movimentos subversivo, foi a de tentar 

mascara as insurreições para a população portuguesa tanto da metrópole, quanto da colônia, 

tentando minimizar os efeitos sociais que essa conjuntura poderia causar.  Apesar dos esforços 

dos portugueses em 1972 o conflito se tornou mais acirrado chegando para a região central do 

país. Influenciado pelo fim do regime salazarista em Portugal e do avanço da FRELIMO, o 

conflito armado se encerrou em 1974, e a independência veio em 25 de junho de 1975. Após 

esse período, o que se observa em Moçambique foi o reforço das mais variáveis identidades 

                                                             
21HONWANA, Alcinda. Espíritos Vivos,tradições Modernas: Possessão de Espíritos e Reintegração Social Pós-

Guerra noSul de Moçambique, Ed. Promedia, Nova Iorque 2002,p. 72. 
22A ideia de africanização da guerra partiu de uma iniciativa portuguesa, como estratégia para enfraquecer a luta 

de independência moçambicana. 
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no país, tais como: os assimilados que agora detinham o governo, os assimilados que ainda 

simpatizavam com o governo português, os portugueses que preferiram continuar em 

Moçambique, os ex-guerrilheiros e a população que estava saindo de um regime colonialista e 

passaria a entrar num regime de caráter socialista, que trataremos mais adiante. Cabaço aponta 

que após o período colonial a formação do Estad 23 regido pela FRELIMO vai acabar por 

estabelecer uma dialética que será importante para perceber o processo da formação do então 

projeto de nação. Isso ocorre devido às ideias de “igual dignidade” e de “diferença”, onde a 

primeira visa uma igualdade universal entre os costumes e a população, buscando de certa 

forma um pensamento pan-africanista, enquanto a segunda exige o reconhecimento das 

identidades dos grupos ou dos indivíduos.  Essa tensão entre esses dois polos de pensamentos 

será encontrada dentro da FRELIMO, que assumiu o controle do Estado após o período 

colonial, e essa tensão ocorrerá devido ao fato de que em sociedades multiétnicas a 

diversidade acaba por entrar em conflito com a ideia centralizada e hegemônica de Estado-

Nação.  Dessa forma, iremos analisar a seguir de que maneira e quais as posturas que a 

FRELIMO tomou após este período turbulento, inserida nesse contexto de diversificaçõ 

identitária . 

FRELIMO 

 

 A FRELIMO se formou como resultado da união de três movimentos nacionalistas a 

Manu (Mozambique African National Union), proveniente da Tanzânia, a União Nacional de 

Moçambique independente (UNAMI) e a UDENAMO (União Democrática Nacional de 

Moçambique), majoritariamente Rodesiana.  A FRELIMO foi formada em 25 de junho de 

1965, encabeçada por Eduardo Mondlane24, seu primeiro presidente. Muitos dos membros do 

partido possuíam formação educacional superior cursados no exterior e assumiram os postos 

de dirigentes da FRELIMO. Essa formação educacional era característica na elite assimilada, 

o que causava uma espécie de diferenciação ideológica com o restante da população, fator 

esse que será de suma importância para entender os desfechos do projeto nacional, aplicado 

                                                             
23 Aqui é importante ressaltar que o conceito de Estado deve também ser problematizado, vendo as formações 

das sociedades africanas. 
24 Eduardo Mondlane foi o primeiro líder da FRELIMO. Com ideais nacionalista, defendia a ideia de uma 

unificação nacional. Como era assimilado, sentia a necessidade de reafricanizar a África e assim se afastar de 

Portugal, gerando então um sentimento de revolta. Samora Machel foi sucessor de Mondlane, após seu 

assassinato. Influenciado por ele, era um líder carismático que também buscava unificar Moçambique, sendo o 

primeiro presidente após a declaração da independência. Sua morte ocorrida em um acidente de avião no ano de 

1986 (em plena guerra civil) levanta discussões sobre ter sido provocada pelos então inimigos de guerra, a 

RENAMO. 
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no pós-independência, em relação à aderência desta população a esse projeto. Apesar da união 

entre os movimentos, a FRELIMO desde deus primórdios possuía dissidências internas, pelo 

fato de duas correntes existirem dentro do partido, uma de caráter marxista e outra de caráter 

pan-africanista. Esse caráter heterogêneo das diversas visões de mundo foram aumentando as 

dissidências dentro do partido com o decorrer do tempo. A primeira corrente, de caráter 

marxista, visava primordialmente a instalação de um pensamento socialista que suscitaria na 

modernização da sociedade e na consolidação de um Estado-nação moderno, que poderia 

fazer com que o país se inserisse numa melhor situação econômica, principalmente aos olhos 

dos países exteriores. Uma outra questão é a de que neste pensamento ao assumir essa 

corrente, o país poderia se desvencilhar do pensamento e dos modos políticos portugueses. A 

outra vertente de pensamento se apoiava nas questões do pan-africanismo, movimento em 

favor da luta de libertação dos negros contra os brancos, instaurada nas colônias do “Novo 

Mundo” desde o século XIX, e mais forte na África a parti de 1950.  Nesse pensamento, todos 

os postos de administração estatal deveriam ser entregue aos negros, e não mais aos brancos,, 

aderindo a um movimento de integração de toda a África, entretanto permaneceria o mesmo 

tipo de organização do governo25. Em 1968, no II Congresso da FRELIMO, a crise interna do 

partido ficou mais acentuada havendo até mesmo boicote de integrantes da frente. Após este 

congresso ficou mais evidente a predominância da linha revolucionária da FRELIMO, de 

caráter marxista. 

Essas dissidências se tornaram mais evidentes após a morte de Eduardo Mondllane em 

1969 vítima de uma carta bomba. As disputas dentro do partido se acirraram para a escolha do 

próximo sucessor, visto que o comitê central devido à essas disputas internas não aceitou que 

o vice-presidente Uria Simango assumisse a presidência do partido. Dessa forma, foi criado 

então o Conselho da Presidência, composto por Simango, Samora Machel e Marcelino dos 

Santos (secretário de relações exteriores), que permaneceram a frente da FRELIMO até 

novembro de 1969, como aponta Macedo26.  Com o clima ainda instável Simango acaba por 

publicar uma carta em apoio aos dissidentes do partido, o que ocasionou a sua expulsão e a 

consolidação de Samora Machel (que possuía inclinação para a vertente marxista) como 

presidente e, consequentemente, dos seus ideais. Após a expulsão do partido, Uria Simango 

foge do país e só retorna para Moçambique em 1974, quando cria o PCN (Partido da 

Coligação Nacional). Entretanto, o caráter de partido único da FRELIMO não aceitava 

                                                             
25NCOMO, Barnabé Lucas. Uria Simango: um homem, uma causa. Edições Novafrica, 2003. 
26MACEDO, V. M. C. Memórias, silêncios e intimidades: sobre a política contemporânea em Moçambique 

(1975-2015), Curitiba, UFPR, 2015. pp.50 
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diferentes partidos o que ocasionou a repressão do partido e do seu líder, até que em 1975  

Simango foi preso juntamente com sua esposa e outros membros do partido. No livro “Uria 

Simagno, Um homem, uma causa”, o autor Barnabé Lucas Ncomo, aponta que depois de 1976 

Simango parou de se corresponder por carta com seus filhos, e que nunca mais deu notícias. O 

autor ainda aponta que a questão dos presos políticos em Moçambique sempre esteve “… 

envolto num manto espesso de grande secretismo” 27 

Mesmo com este contexto de instabilidade do partido, após aproximadamente dez anos 

de luta armada contra o governo colonial, Moçambique torna-se independente em 1975. Em 

seguida o país passa por um período de transição de nove meses, quando finalmente a 

FRELIMO assume o comando do país,  que passava por um quadro complicado de 

instabilidade devido ao longo período de guerra. Uma outra questão que também influenciava 

na instabilidade econômica do país, é o fato de que muitos acordos econômicos feitos com 

outros países não favoreceram Moçambique, deixando o Estado endividado logo no começo 

de seu governo autônomo. Outra questão importante para este trabalho e que é resultante deste 

período da guerra de independência, é a de que muitos dissidentes do exército colonial não 

conseguiram se reintegrar na sociedade moçambicana, devido a questões ideológicas e 

também devido as suas atitudes tomadas em guerra, que acabaram por descolá-los do restante 

da população. Uma parte desses indivíduos partiram então para a Rodésia e para a África do 

Sul, onde posteriormente iniciaram primeiramente a MNR (Mozambique National Resistence) 

e posteriormente a RENAMO juntamente com ex-colonizadores, que também saíram de 

Moçambique. Como aponta Geffray  

“Como é evidente, para a formação do MNR os agentes rodesianos| contaram 

com a colaboração dos grandes colonos portugueses imigrados, espoliados, 

ressentidos c frustrados, com os quais procederam ao recrutamento, à 

organização e ao treino de uma tropa mercenária, composta essencialmente 

por antigos soldados moçambicanos desmobilizados do exército colonial 

também imigrados na Rodésia e que tinham apenas um savoir-faire, o da 

guerra28. 

 

  Esse novo movimento entrará diretamente em conflito com a FRELIMO ocasionando 

então a guerra civil no país, que deixará  centenas de milhares de mortos  e refugiados no país.  

 

                                                             
27NCOMO,op.cit.p.326. 
28GEFFRAY, Christian. A causa das armas, antropologia da guerra contemporânea em Moçambique, Porto, 

Afrontamento, 1991, p. 12. 
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A RENAMO 

  

 Para se entender a formação da RENAMO, é necessário compreender o contexto  que 

a Rodésia, atual Zimbawe estava inserida, um contexto onde estavam aliados à politica racista 

de Apartheid e de valoração do capitalismo também presente na África do Sul .  Após a 

independência de Moçambique, diversos ex-colonos portugueses acabaram por se abrigarem 

no país. Muitos escolheram este lugar pois como aponta Geffray no contexto de guerra fria a 

Rodésia era encarada como a “defesa do ocidente” face ao comunismo instaurado em 

Moçambique29. Nesse sentido, e aliado a questões econômicas, a independência de 

Moçambique aliada a um caráter socialista era uma iminente ameaça ao país. Foi nesse 

contexto que surgiu o MNR, posteriormente conhecida como RENAMO (Resistência 

Nacional Moçambicana). Dois de seus principais dirigentes foram André Matade 

Matsangaíssa, ex combatente da FRELIMO que fugiu de Moçambique após dissidências 

internas com o partido e Afonso Dhlakama30, que serviu no exército colonial português 

durante a guerra de independência contra a FRELIMO.A RENAMO inicia os ataques em 

território moçambicano financiados tanto pela Rodésia, quanto pela África do Sul a partir de 

1977 e, como aponta Geffray, esse embate para o autor foi “uma pura guerra de agressão” 31. 

Ainda segundo o antropólogo, a guerra serviu como uma condição vital para que a RENAMO 

pudesse existir, pois ela nasceu como um movimento de resistência e sua base e organização 

política não se configurou de maneira tal que possibilitasse uma verdadeira resistência política 

para a FRELIMO. Para esse autor a RENAMO ao mesmo tempo que atacava as regiões para 

mostrar a fragilidade da FRELIMO, acabava por causar o efeito contrário ao fortalecer a ideia 

de que a FRELIMO era uma das únicas formas de proteção desse povo contra os seus ataques. 

Outra característica da RENAMO que possibilita entender o porquê de esse autor não a 

considerar como um partido propriamente dito, é a questão de que quando tomavam uma 

região a RENAMO não necessariamente deslegitimavam o poder local, fazendo com que não 

assumissem politicamente os locais. Essa questão é bastante importante para entender a guerra 

civil, o apoio da população à RENAMO e também a questão nacional no país, pois como 

aponta Florêncio Fernandes 32, não foi apenas as questões relacionadas à Rodésia e a África 

do Sul que culminaram na guerra civil de Moçambique, mas também as relações que a própria 

                                                             
29Ibidem,p.11 
30Afonso Daklama ainda hoje é o maior dirigente da RENAMO. 
31Ibidem, p.12 
32Florêncio, Fernando. "Autoridades tradicionais vaNdau de Moçambique: o regresso do indirect rule ou uma 

espécie de neo-indirect rule?." Análise social (2008): 369-391. 
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FRELIMO estabelecia com a população. Para melhor entender essas questões, é necessário 

primeiramente compreender de que forma a FRELIMO inseriu o marxismo leninismo no país 

juntamente com os projetos em torno do Homem Novo. 

O Homem novo 

 

Após o período colonial, era necessário para o país uma nova maneira de organização 

social e política para que a população se enquadrasse no sistema marxista leninistas. Dessa 

maneira, a FRELIMO elabora para a população o que chamará de projeto do “Homem novo”, 

que seria uma forma de organização da massa, onde a população deveria se enquadrar ao que 

o partido designava para corresponder às expectativas do governo que   transformação do 

sujeito colonial em nacional, do indivíduo apegado à tribo para o sujeito moderno baseado no 

marxismo-leninismo. A grosso modo o Homem Novo deveria deixar para trás os pensamentos 

que o partido chamava de tribais, tais como os ritos religiosos e de cultura usual da população, 

e também deveria se utilizar do trabalho para garantir o seu sustento e se dignificar perante a 

sociedade. Obviamente com um modelo a ser seguido o do Homem Novo desligado das 

tradições e modernizado pela educação marxista-leninista, havia também aquele exemplo a 

não seguir, o próprio “inimigo da nação”, como aponta Macagno. Esse inimigo era chamado 

de “Xiconhoca”33, e possuía todas as características que o projeto ia contra, como ser 

preguiçoso, individualista, bêbado e corrupto, o antípoda do Homem Novo34, e que deveria 

ser combatido. A imagem do Xiconhoca era divulgada nos meios de comunicação, 

acompanhada de textos pejorativos, fazendo com que esta ideia de combate a esse 

personagem fosse inserida no imaginário social da população.  

O projeto do Homem Novo veio juntamente com a tentativa de construção de uma 

nova história da coletividade moçambicana que haveria então de suplantar os sentimentos de 

localidade existentes até então, surgindo com isso o sentimento de pertença nacional35.  O 

projeto, baseado no marxismo-leninismo, buscava combater o colonialismo, sendo pautado 

então nos princípios da descolonização mental, sob o suporte do socialismo, bem como 

interferir em aspectos morais e tradicionais, o que criará indisposições entre a população e o 

partido. A partir desse projeto, a FRELIMO desenvolveu políticas educacionais que 

                                                             
33O nome Xiconhoca é composto por duas palavras. A primeira XICO é proveniente de um agente da PIDE, que 

era conhecido como um dos mais cruéis agentes, e era chamada XICO-FEIO. Já a segunda NHOCA, é conhecida 

em todas as línguas no país, e significa cobra, sendo vista como algo traiçoeiro.  
34MACAGNO, Lorenzo. “Fragmentos de uma imaginação nacional”. In; RBCS, 2009, vol.24, no.70, p.17-35. 

p,26 
35Macagno. Op.cit. 
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rechaçavam as questões tradicionais da sociedade e também “campos de reeducação”. Como 

aponta Thomaz, nos campos de reeducação os homens e mulheres que eram enviados para lá 

(normalmente bêbados, prostituas negras e outras pessoas que a polícia julgava como 

vagabundos) possuíam aulas sobre o marxismo leninismo e eram inseridos no pensamento de 

que teriam uma verdadeira transformação pelo trabalho36, nas palavras de Samora Machel 

sobre o campo de Nashingwea:  

 

Política e militarmente foi forjada a unidade, a partir de um pensamento comum, 

consciência patriótica e de classe. Entramos em Nashingwea como Macondes, 

Macuas, Nianjas, Nyngues, Manicas, Shanganas, Ajauas, Rongas, Senas; saímos 

moçambicanos. Entramos como negros, brancos, mistos, indianos; saímos 

moçambicanos. Quando chegamos, trazemos nossos vícios e defeitos, egoísmo, 

liberalismo, elitismo. Nós destruímos estes valores negativos e reacionários. Nós 

aprendemos a incorporar os hábitos e os comportamentos de um militante da Frelimo. 

Quando entramos, temos uma visão limitada, pois conhecemos apenas nossa região. 

Lá, aprendemos a escala do nosso país e os valores revolucionários. Chegamos 

supersticiosos; no confronto entre a superstição e ciência, adquirimos o ponto de vista 

científico. Nós éramos desorganizados, suscetíveis ao rumor e à intriga, à corrupção, 

incapazes de analisar e interpretar os fenômenos. Lá aprendemos a viver de forma 

organizada, a interpretar corretamente a realidade e a agir. Com freqüência chegamos 

motivados só pelo ressentimento e ódio com relação ao opressor; saímos com uma 

clara definição do inimigo. É por isso que dizemos que Nashingwea foi o laboratório 

onde forjamos os moçambicanos37.  

 

Dessa maneira, percebemos que estes espaços foram construídos para inserir 

forçosamente no imaginário da população que era considerada “inimiga” da nação, essas 

novas características. Assim, o Homem Novo moçambicano deveria se basear na educação 

científica, deixando para trás o tradicionalismo e o tribalismo em busca da sua 

“moçambicanidade” que deveria ser criada em contrapartida da herança cultural portuguesa. 

Pensando de maneira mais prática, a FRELIMO se dispunha a combater entre outras questões, 

as figuras dos chefes tradicionais, responsáveis por manter a ordem nas comunidades e 

resolver pequenos conflitos, utilizando-se de “rituais tradicionais” bem como resolver as 

questões relacionadas à ancestralidade. Nas palavras de Eduardo Mondlane já podemos 

observar essa característica: o poder dos chefes tribais porém, tem a sua origem na vida 

tradicional do país, e no passado, baseava-se numa concepção popular de legitimidade, não na 

força. Este facto põe problemas potenciais de tribalismo e regionalismo[...]. Esse poder tinha 

já um elemento de feudalismo, permitindo explorar os camponeses; mascarado por 

invocações metafísicas e religiosas, este poder era aceite. A sobrevivência de semelhantes 

                                                             
36Thomaz, Omar Ribeiro. “Escravos sem dono”: a experiência social dos campos de trabalho em Moçambique 

no período socialista." Revista de Antropologia (2008): 177-214. 
37Machel, Samora. Discurso realizado em Maputo no dia 5 de novembro de 1981. 
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sistemas é evidentemente um travão ao progresso duma revolução que tem por fim a 

igualdade social e política38.  

Juntamente com a substituição dos chefes tradicionais, o partido buscava romper com 

rituais, como no caso o Lobolo39, que é celebrado comumente em casamentos, a cura de 

doenças e outras questões que afetavam diretamente a soberania das comunidades, bem como 

toda uma herança cultural herdada de seus ancestrais. Aqui, devemos ficar atentos a um 

aspecto importante para o melhor entendimento desse trabalho, e posteriormente os escritos 

de Mia Couto. 

A ancestralidade permeia diversos aspectos da vida dos moçambicanos, ter os parentes 

já falecidos não significa que estes não participam mais da vida dos vivos, ou que estão 

apenas na memória. Estes permanecem vivos no imaginário social, e ainda “ditam” 

acontecimentos e comportamentos mesmo após sua morte, muitas vezes expressadas através 

desses chefes tradicionais, bem como com curandeiros e outras figuram que fazem parte deste 

segmento social. Dessa maneira, muitos acontecimentos negativos que acontecem no 

cotidiano dos moçambicanos podem ser interpretados como um mal-entendido com os 

ancestrais. A guerra civil e as mazelas da guerra de independência também eram vistas muitas 

vezes dessa maneira, como um castigo ou uma demonstração de desagrado dos ancestrais para 

com os vivos. Alcinda Honwana explana principalmente os casos no sul de Moçambique, 

onde após o período de guerra, ocorriam exorcismos de ex-combatentes para que pudessem 

dessa forma se reinserir nos ambientes sociais das suas comunidades, visto que durante a 

guerra cometeram crimes possuídos ou influenciados por terceiros (espíritos ancestrais) 

revertendo então as ações ruins causados por eles, e podendo assim reinseri-los na sociedade. 

Assim observa-se a importância desse segmento social na sociedade ao resolver questões 

sociais através de rituais, com ou sem intermédio do chefe tradicional, para então manter e 

restabelecer a ordem e a harmonia de diversas sociedades. Ao romper com esses aspectos, a 

FRELIMO interfere diretamente no dia a dia da comunidade, colocando para as pessoas não 

apenas questões políticas como a inserção do pensamento socialista, mas interferindo 

diretamente nas questões sociais e culturais que são de suma importância para o cotidiano e 

para a própria reprodução social e econômica do país. 

                                                             
38MONDLANE, Eduardo. Lutar por Moçambique. Lisboa, Livraria Sá da Costa Editora,1976, p.182 
39 O lobolo consiste basicamente no pagamento que o noivo deve fazer para a família da noiva, uma espécie de 

“dote”. Esse pagamento atualmente é feito com peças de roupas para os pais da noiva e parentes mais próximos, 

somados à uma quantia de dinheiro. Entretanto, como aponta Osmundo Pinho (2011), o lobolo não é uma vulgar 

compra da noiva, visto que ela não se torna uma escrava nem uma propriedade individual do marido, mas sim 

passa a fazer parte da família do noivo, bem como da comunidade onde passará a residir.  
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Como aponta Lorenzo Macagno40, o Homem Novo não poderia existir apenas no 

âmbito ideológico, era necessário que ele existisse também no plano material o que como 

vimos, interferiu diretamente na população, o que será também uma das motivações para a 

guerra civil. Esse hiato criado através da diferenciação do projeto em relação ao caráter real 

da população e também de certa forma entre os dirigentes da FRELIMO e a população, 

acabam por abrir espaço para que a 41RENAMO se fortaleça principalmente entre as 

comunidades rurais. Um exemplo de aplicação desse projeto, era a criação das aldeias 

comunais, onde o Estado exercia o seu controle político, fazendo com o que a população 

tivesse que se deslocar das suas regiões de origem para trabalhar nesses espaços para o 

“desenvolvimento da nação”, como aponta Thomaz42.Esse aspecto está diretamente 

relacionado, como foi mostrado anteriormente, com as questões de posse/uso da terra e o 

direito ancestral, bem como nas questões da humilhação e rebaixamento dos chefes 

tradicionais que quando não eram mortos, necessitavam apontar pessoas para que fossem para 

esses espaços. Nesse contexto crítico os integrantes da RENAMO começam a criar alianças 

com os chefes tradicionais que ainda permaneciam em suas regiões, e também com a 

população, que como aponta Geffray, passa a apoiar o partido que  se consolida formando 

espaços e bases entre essas regiões. Geffray aponta para três grupos que eram mais sensíveis 

para essa questão: Os chefes tradicionais, que perderam a sua autoridade, como apontamos 

anteriormente, jovens que não se enquadraram nas aldeias comunais devido ao serviço 

doméstico e também não se enquadraram nos serviços urbanos, e por último as populações 

deslocadas forçosamente de suas regiões para as aldeias comunais. Neste último caso, o autor 

aponta que a RENAMO atacava principalmente as aldeias comunais, encorajando as pessoas à 

retornarem aos seus lares de origem prometendo que sua vida e seus bens seriam poupados43, 

nas palavras do autor: 

 

 O simples facto de a RENAMO ter dado às populações através de sua acção militar, a 

possibilidade de se subtrat à alçada do Estado, permitiu-lhe basear a sua intervenção 

na dinâmica dos conflitos locais, deles se alimentando sem que lhe fosse necessária 

formular um programa polítco que a legitimasse. O simples reconhecimento da 

existência social das popualções por parte duma força militar, qualquer que ela fosse, 

era suficiente aos olhos destas para dar um sentido à sua intervenção44. ) 
 

                                                             
40Macagno, op.cit. 
41Geffray, op. cit. p. 24 
42Thomaz, op.cit. 
43Geffray op. cit p,24 
44GEFFRAY, op. cit, p.24. 
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Apesar dessas características, o autor aponta que esta oposição ao Estado não foi a 

única motivação para o engajamento das populações durante a guerra, mas também elas eram 

provenientes de conflitos já históricos mesmo antes da intervenção da FRELIMO. 

A guerra 

 

A guerra civil em Moçambique ocorreu de entre 1977 e 1992 e como veremos 

posteriormente, foi culminante para decidir os rumos que o desenvolvimento da ideia de 

nação proposto pela FRELIMO tomaria. Como apontado anteriormente, a guerra ocorreu 

entre os dois grupos a FRELIMO e a RENAMO, chamada pelos primeiros de “bandidos 

armados”, e como aponta Michel Cahen: 

 

Percebeu-se que se tratava de um autêntico corpo social guerreiro que, ainda que 

criado pela Rodésia, tinha conseguido interferir na profunda crise social 

moçambicana, provocada pela política de modernização agressiva das elites 

europeizadas no poder, e assim, de uma certa maneira tinha conseguido exprimir essa 

crise: devolvendo o poder aos chefes tradicionais, considerados legítimos pela 

população, queimando as aldeias comunais e matando os presidentes (e as suas 

famílias), permitindo que a população vivesse como antigamente de forma dispersa 

nas terras ligadas a estruturas clânicas e religiosas, organizando as milícias locais de 

forma a denunciar qualquer incursão do Estado.45 

 

Ou seja, para este autor e também para Christian Geffray, apesar das questões   

econômicas envolvendo a criação da RENAMO na Rodésia, e do sentimento anticomunista 

partilhado por ex colonos fugidos, a guerra não poderia se sustentar por tanto tempo baseado 

apenas nesses princípios.Dessa forma, observa-se que a inserção da RENAMO nesses locais 

fazia com que a guerra se baseasse também nas rupturas sociais e políticas das sociedades 

rurais moçambicanas. Ou seja, ao se afastar das questões tradicionais com slogans do tipo 

“abaixo o feudalismo” e “abaixo o obscurantismo”, a FRELIMO entra em conflito com a 

população, não gerando com isso a identificação pretendida dessa população com o projeto do 

Homem Novo. Entretanto é importante ressaltar que mesmo com esse caráter da política do 

partido, haviam casos de chefes que se aliavam a FRELIMO durante a guerra, porém devido 

ao ambiente de violência principalmente nas áreas rurais, muitos tinham receio de 

desenvolver as políticas propostas pelo partido e serem atacados pela RENAMO como forma 

de retaliação. Outra questão pertinente a ser ressaltada, é a de que existiam diferentes 

conflitos históricos já constituídos entre os grupos e as regiões, que auxiliavam a 

                                                             
45 CAHEN, Michel. “Os Outros: Um historiador em Moçambique”, Basel, 1994 p. XVI 
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determinavam assim a motivação da aderência ou não à guerra civil, ou seja, como aponta 

Geffray, o conflito entre as populações rurais e o Estado motivam o engajamento na guerra e 

os conflitos históricos determinam a polarização local no conflito46. 

Dessa maneira, para esse autor, as motivações para a guerra ocorreram devido a 

permanência da marginalização dos grupos que já se encontravam nessa situação mesmo 

durante o período colonial. Outra questão que o autor traz é a de que a RENAMO acabou por 

transformar em guerra um conflito que não era necessariamente violento (pois possuíam 

majoritariamente questões ligadas à economia e às ideologias). Aliada aos deslocamentos 

causados pela FRELIMO, levando com que as pessoas fossem obrigatoriamente desligadas de 

seus territórios originais, causando conflitos de caráter social juntamente com as questões dos 

chefes tradicionais, essas questões foram então para o autor as principais causas do conflito 

bélico em Moçambique. 

Mesmo com a enorme contribuição para se entender a conformação do conflito 

armado em Moçambique, Geffray recebe algumas críticas que são pertinentes para pontuar 

algumas questões sobre a guerra. Alice Dinnerman aponta o perigo de se reduzir a vezes de 

forma dualista as questões referentes às relações entre as sociedades rurais e também em se 

tratar apenas das questões culturais para motivação da guerra. Isso se deve ao fato de que se 

aportando no pressuposto de que a população rural se alia à RENAMO somente devido as 

questões de permanência da tradição, o que então justificaria a aderência da população mais 

jovem, que como aponta Florêncio47, não estavam necessariamente tão apegados às questões 

tradicionais. Uma outra crítica que Dinnerman traz, é a de que nas obras francesas (incluindo 

aí a de Geffray e Cahen), o Estado aparece de forma unívoca, fazendo com que a cultura 

assuma o papel central nas interpretações, como aponta Macedo48. Dessa maneira, os autores 

propõem analisar um conjunto de ideias, relacionando tanto a questão da identificação 

cultural, quanto as falhas e estratégias do Estado. , Florêncio aponta para uma questão 

importante que insere esse dualismo criticado, O autor reforça que o fato de as pessoas 

escolherem um lado da guerra ou outro, não significa apenas uma simples adesão e uma 

escolha política, mais por muitas vezes  essa escolha era uma estratégia de sobrevivência49. 

 Geffray traz para a discussão questões mais relacionadas ao conflito armado nas 

regiões rurais, entretanto é necessário também pensar a conformação dos espaços urbanos 

durante o período socialista e também o período da guerra para entender as distinções que 

                                                             
46GEFFRAY, C. op.cit . p. 66. 
47FLORÊNCIO. op.cit. p. 380 
48MACEDO,V.M.C. op.cit.p.62. 
49 MACEDO, V.M.C. op.cit. p.61 
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foram se formando entre esses dois espaços sociais, para então tentar compreender as 

questões do projeto nacional pertinentes a esse estudo. Dessa maneira, ao pensar a questão do 

socialismo nas questões econômicas do país Pritcher aponta que: 

 

À medida que a ideologia do marxismo-leninismo foi sendo formulada de 

modo mais sistemático e que o partido da FRELIMO cresceu em poder, a 

intervenção estatal tornou-se a pedra angular da agenda política do governo. 

O estatismo servia de base às tentativas da FRELIMO de reordenação da 

estrutura do poder e de transformação das relações sociais e espaciais em 

Moçambique, reforçadas por uma retórica que condenava enérgica e 

repetidamente a exploração capitalista e era apoiada por uma legislação de 

nacionalização e intervenção estatal. 50 

 

Essa intervenção estatal na questão econômica trazia a questão do trabalho nessas 

novas empresas nacionais para os residentes do espaço urbano. Como a política da FRELIMO 

priorizava o trabalho como um agente dignificante e constituinte do Homem Novo51, muitas 

pessoas se viram obrigadas a trabalhar para cumprir com as políticas estabelecidas pelo 

partido. Dessa forma, essa maneira de lidar com a população urbana ilustra que durante a 

guerra, como aponta Macedo52, as diferentes regiões do país viviam a violência do Estado de 

formas diferentes. Aportados nessas questões, é possível perceber que o período pós-

colonial53 de Moçambique foi cercado de conturbações, tanto a guerra quanto os projetos da 

FRELIMO configuraram um ambiente onde os anseios da população e do governo não 

convergiam, trazendo um período de instabilidade e que consequentemente não estava de 

acordo com as pretensões do partido. Assim, iremos ver de que forma essas questões 

influenciaram na configuração da nação.  

 

 

 

                                                             
50PITCHER M. Anne. Sobreviver à transição: o legado das antigas empresas coloniais em Moçambique Análise 

Social, vol. XXXVIII (168), 2003, p.795. 
51 Vale lembrar neste momento o trabalho foi elevado como método único para a civilização dos indígenas 

durante o período colonial. Isso nos leva a pensar que a FRELIMO ao manter esse mesmo aspecto como 

determinante do homem moderno pertencente à nação, acaba por dar continuidade ao pensamento colonialista, 

mesmo tendo um discurso diferente que aponta para uma emancipação do homem. 
52 MACEDO, V.M.C. op. cit, p. 62 
53 Aqui estamos falando do recorte temporal, e não epistemológico. 
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Implicações da nação 

 

Os planos da FRELIMO para o desenvolvimento de Moçambique pós- 

independêncial, estavam intrinsecamente ligados com a ideia de nação. Essa ideia, permeava 

o englobamento das mais diversas etnicidades54 encontradas no território do país afim de se 

encontrar uma “moçambicanidade” que segundo Michel Cahen55 é construída através dos 

meios políticos, sob as condições de um partido único, como a representação de uma 

conquista política. A questão do partido único em Moçambique, se deve muito pelas 

exigências da ONU ao legitimar os países que estavam em processo de independência e que 

deveriam ter uma frente única de atuação. Mesmo o partido único sendo uma característica 

dos países socialistas da época, devemos nos atentar para as exigências do enquadramento da 

ONU. Michel Cahen aponta que a posição desse órgão em frente as sociedades africanas 

implicam mais uma vez na negação das diversidades dentro dos países, ou então que essa 

diversidade não era politicamente interessante para o restante do mundo56. Assim, observa-se 

que essa política acabava por ignorar as questões de cada grupo, incluindo aí questões 

territoriais que eram e permanecem sendo historicamente construídas. Uma outra questão 

característica do partido único é a de que ele acaba por deixar no comando do aparelho 

burocrático apenas uma pequena elite assimilada, que não derivaram geralmente das antigas 

elites africanas, como aponta o autor.  Pensando nessas questões territoriais, Cahen aponta que 

as fronteiras estabelecidas tanto pelo governo português quanto pela FRELIMO não 

correspondiam com as fronteiras étnicas, como sistemas de identificação entre os grupos, 

pensando sempre de forma maleável e sem cristalizar a questão de etnia, como apontamos 

anteriormente. Esse contexto para Cahen, acabou por dificultar a construção do Estado-nação. 

Aqui é necessário elaborar uma reflexão mais aprofundada na ideia de Estado-Nação de 

Michel Cahen. Para o autor, não se trata apenas de determinar se o modelo e o projeto de 

Estado-nação em Moçambique fracassou ou não, mais sim analisar de que forma ele se 

constituiu na realidade daquele país e nos demais países, visto que as implicações na sua 
                                                             
54 Aqui é importante dar uma pausa para se poder analisar mais profundamente essa ideia de etnicidades. 

Primeiramente usar o termo etnicidade pode nos levar a pensar em grupos cristalizados e bem definidos 

culturalmente e socialmente. Nesse sentido Mamdani aponta que é necessário´ desnaturalizar as histórias deste 

grupo, pensando historicamente a sua formação, pensando também as identidades políticas implantas pelo 

Estado, e também na oposição das identidades criadas entre indígena e colonizador, utilizada para criar uma 

diferenciação entre esses dois grupos.  Assim, o que observamos é que ao fechar um grupo, como uma etnia o 

discurso de civilizador ganhar mais força, pois pensa-se como um grupo atrasado e estático (Mamdani pp.49). 

Após o questionamento desse termo, podemos utilizá-lo, mas sempre se recordando dessa situação 
55CAHEN, Michel. “Em Moçambique só há partido de direita” Entrevista In. PLURAL, Revista do Programa de 

Pós-Graduação em Sociologia da USP, São Paulo, v.20.1,2013, pp.155 – 174 
56CAHEN. M. Um historiador…2005 p.49. 
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conformação não é um processo único e exclusivo africano, mas também ocorre nos países 

que se consideram consolidados nesse sentido, como os países europeus. Cahen aponta que 

mesmo com a diversidade dos grupos, pode-se existir um Estado-nação, ou um Estado de uma 

nação, mesmo que essa nação não se estenda obrigatoriamente por todo o território físico do 

Estado.  As outras nações coexistem nesse espaço, de maneira fundida e muitas vezes não 

reconhecida, visto que se aflora a dominação da identidade de nação do grupo que fundou o 

Estado-nação. 

Cahen aponta que este tipo de características são observadas muitas vezes em países 

como a França e a Rússia, entretanto, implica que essa configuração de Estado nação foi um 

produto histórico de uma cristalização identitária que impôs uma organização política 

adequada. 57. Em África, esses processos ocorrem de maneira diferente, visto que os Estados 

provenientes da colonização buscaram construir nações e identidades em espaços e fronteiras 

que não foram frutos de longos processos históricos de unificação, e ajustes progressivos de 

mercados e questões sociais. Assim, todas as fronteiras são artificiais, construídas em espaços 

de tempo curtos e por agentes exteriores que ignoravam as populações que residiam nestes 

espaços58. Nas palavras do autor: 

 

O Estado pós colonial africano encontra-se, portanto, confrontado com uma tarefa 

praticamente impossível:operar a legitimação moderna do seu território pela 

construção rápida de uma nação que não corresponder em nada à realidade dos povos 

e identidade presentes no seu território. A apropriação do Estado, total ou 

simplesmente dominante, por um determinado grupo social […] irá ser feita, portanto, 

em nome da nação...” 59 

 

O autor ainda aponta para uma questão importante. Não se deve negar ou ignorar 

também as frações de população que se identificam com estas novas fronteiras, e assumem 

uma identidade moçambicana, como a própria elite e os componentes da FRELIMO, que 

terão consequências imediatas na política. Dessa forma, ao se assumir essa identidade 

moçambicana pautada numa pan-identidade, Cahen aponta que houve uma desvalorização e 

deslegitimação permanente das identidades étnicas que implicaria numa política educativa, 

que ocasionaria um certo desprezo entre a administração e o restante da população, impedindo 

o equilíbrio étnico dentro do aparelho do Estado. Assim, para esse autor “as etnicidades 

nunca foram vistas como a base de produção lenta duma nova pan-identidade: ao contrário, 
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58Ibidem. p. 42 
59Ibidem.  
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a nova identidade foi estabelecida como antagonista das precedentes. Era necessário 

produzir o Homem Novo” 60 

Dessa maneira, Moçambique surge a partir da marginalização de diversos grupos. Um 

exemplo mais prático dessas marginalizações foi a mudança da capital para Maputo, situada 

ao sul do país, criando diferenças entre o desenvolvimento em relação ao norte e ao centro do 

país. Essa configuração aponta na visão de Cahen para a criação de uma unicidade, ou seja, 

uma homogeneidade obrigatória que provem ainda das estruturas coloniais, e não de uma 

unidade de fato no país, dificultando a implantação do projeto. Aportados nessas questões, 

Macagno e Cahen trazem para o debate o questionamento fazendo uma comparação em 

relação a violência entre os projetos tanto do período de governo português, quanto do 

período da FRELIMO. Esse questionamento aponta para pensar a forma na qual a população 

era encarada por ambos os governos, sendo muitas vezes marginalizadas, primeiramente por 

não serem assimilados portugueses e depois por não serem o Homem Novo. Dessa forma é 

possível pensar que os projetos ocorrem de maneira semelhantes, entretanto em sentidos 

opostos. Ou seja, se no período colonial, os chamados indígenas deveriam abandonar – 

conforme as categorizações da administração colonial -  os “usos e costumes” para passar à 

categoria de assimilados, no período independente, as populações deveriam abandonar o 

“obscurantismo” para se integrarem ao Povo moçambicano 61 grifos do autor.  

Como explana Macagno em “Fragmentos de uma imaginação nacional” 62 o processo 

de unificação de Moçambique é complexo devido a misturas e hibridismos de diferentes 

grupos que ocorrem ao longo do país e que não reconhecem uma herança comum entre a 

população, dificultando a geração do que segundo Anderson devia ser uma comunidade 

imaginada. Nesse sentido, Michael Cahen afirma que em Moçambique há um Estado, mas 

não se pode afirmar que exista uma nação, pelo menos não como ela se estabelece em 

diversos outros países. Para ele as relações entre Estado e Nação não são as mesmas, ou seja, 

não é porque um Estado63 se fortalece que o sentimento nacional também se fortaleça, como 

uma ação instantânea.  

Uma crítica pertinente a essa discussão é encontrada na obra do sociólogo 

moçambicano Elísio Macamo “A transição política em Moçambique”64. Para este autor, é 

                                                             
60Ibidem p.44 
61MACAGNO, op. cit. 2009, p.22. 
62Ibidem. 
63Aqui pensasse num modelo de Estado implantado em Moçambique, que necessita ser problematizado enquanto 

conceito, mas que não será o caso deste trabalho. Para mais ler: DAS Veena y POOLE Deborah. El estado y sus 

márgenes. Etnografías comparadas. Revista Académica de Relaciones Internacionales, núm. 8 junio de 2008 
64MACAMO, Elísio - A Transição Política em Moçambique. Lisboa: CEA, 2004.  
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necessário levar em consideração as situações reais dos processos históricos e das 

características próprias de Moçambique, sem fazer uma história por analogia comparando o 

seu processo de nação com outros no restante do mundo que tiveram diferentes características 

para a sua formação, principalmente as nações modernas europeias. Nesse sentido, as análises 

sociais referentes à Moçambique não podem se prender ao âmbito teórico em demasia 

pensando apenas nas questões de conceitos e se estes se aplicam ou não. Assim para esse 

autor existe a necessidade de se aprofundar nas estruturas e relações sociais características das 

regiões estudas, pensando histo ricamente os processos de formação e as demais questões 

(para além da política) que influenciaram a configuração daquele espaço. 

Para Macamo, há problemas em especificar os processos políticos, procurando saber 

se estes se encaixam num conceito mais difundido, como aqui vemos no caso da nação, pois 

estes ocorrem de diferentes formas, ou seja, para ele o pesquisador não deve tentar encaixar os 

processos dentro da teoria, mas sim analisar o processo em si, pensando nos seus resultados 

práticos para o lugar em que está inserido. Baseado nessas questões, o autor propõe o 

pensamento de que as questões políticas devem ser analisadas como um processo, ou seja, 

para ao caso de Moçambique pensá-las desde as configurações do período colonial até o 

período pós-colonial, sem necessariamente pensar uma ruptura, mas sim um momento de 

transição. Esse momento de transição para José Magode não é apenas um período de 

mudanças, mas é um período de criação e de estruturação que permitirá ao Estado uma 

configuração do espaço moçambicano65.  Ao pensar dessa forma, as questões políticas não se 

tornam a essência dos estudos, mas parte de todo um processo que é maior que as dinâmicas 

políticas simplesmente, como ocorre ao focar pesquisas apenas nas questões referentes à 

FRELIMO. 

Aportada nessas questões, o que se observa é que ao assumir uma magnitude nacional, 

como aponta José Magode sem considerar o caráter múltiplo da sociedade a FRELIMO acaba 

por fazer com que o projeto de nação se distancie da população. A não articulação com a 

periferia cria para o projeto o seu inverso: ao invés de trazer uma identidade única, uma 

“moçambicanidade”, o projeto traz a marginalização das diversas etnias e das tradições 

encontradas no país. Ao tentar implantar o projeto de unicidade, estes não se ativeram a 

características básicas tradicionais, como por exemplo o significado que o solo possui na 

tradição, não sendo apenas um lugar físico, mas sim o local onde repousa os antepassados, 

onde ficam os espíritos que regem diversos aspectos da cultura e da tradição. Isto gerou 

                                                             
65MAGODE, José. Moçambique. Etnicidades, Nacionalismo e o Estado. Transição Inacabada, Maputo, 

CEGRAF, 1996 p. 13. 
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diversos problemas no interior da população impedindo a esta se identificar com o projeto do 

Homem Novo, e, consequentemente, com a ideia de uma nação moçambicana. A partir do 

momento em que se instaura forçosamente um modelo de nação ou que se define o que esta 

deve ser, acaba marginalizando o que já é conhecido e usualmente praticado dentro de uma 

sociedade. Uma característica observada, é explanada por Jason Sumich 66. Este aponta que 

por serem instruídos, muitos membros da FRELIMO acreditavam ser diferentes do resto da 

população, reforçando uma posição elitista que afastava ainda mais a formação de uma 

nacionalidade única, característica muito comum em sociedade que passaram pelo processo 

colonial tanto na África como na América do sul, por exemplo, que depois de independentes 

buscam criar suas identidades para se legitimarem. Assim, para além de pensar na existência 

de uma nação e até mesmo de um Estado, enquanto conceitos já estabelecidos, é necessário 

pensar na aplicação destes no território moçambicano. Ao se analisar a guerra civil ocorrida 

nesse espaço, observa-se que a construção da nação está para além do estabelecimento de 

fronteiras territoriais e delimitações de espaços, mas sim ela ocorre das construções históricas 

não apenas do próprio país em que está inserida, mas também de influências externas e todo 

um processo histórico que não se limita a poucos anos. A guerra civil pode ser pensada então 

como uma demonstração mais clara dessa não identificação da população com os projetos da 

FRELIMO e de todo o contexto que o país enfrentava, entretanto é de suma importância não 

pensá-la de maneira dualista (FRELIMO x RENAMO), mas sim analisar as diversas 

implicações que esta obtém, bem como pensar de que maneira ela influência nas questões 

relacionadas com a construção da nação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
66SUMICH, Jason. “Construir uma nação: ideologias de modernidade da elite moçambicana”. In Análise Social, 

vol. XLII (2º), Lisboa, 2008, 319-345. 
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O CAMINHO DA NAÇÃO ATRAVÉS DO RIO E DO TEMPO. 

 

 

“Escrevo como Deus: direto mas sem pauta. Quem me ler que 

desentorte as palavras. Alinhada só a morte. O resto tem as duas 

margens da dúvida. Como eu, feito de raças cruzadas”. Mia 

Couto 

 

 Esta pesquisa teve seu início a partir da leitura de um Romance, que posteriormente se 

tornou a fonte principal para que a pesquisa fosse feita. Dessa maneira é necessário pensarmos 

de que forma o livro foi trabalhado, para que não se pense que usar a literatura como fonte, 

não exige uma reflexão maior sobre sua especificidade. Aqui é importante pensar que o que 

buscamos não é tratar do livro em si e de suas construções gramaticais, mas sim pensar de que 

maneira o autor pensa a escrita do livro e como isso traduz o seu pensamentos e posições na 

sociedade. Assim a literatura por não ser um registro oficial como um documento 

governamental, por exemplo, tem a capacidade de mostrar diferentes aspectos de uma 

sociedade que não são apresentados em discursos oficiais. Ou seja, a elasticidade e a licença 

poética da literatura nos permitem entender melhor setores da sociedade que muitas vezes não 

são contemplados e que fogem aos olhos dos historiadores. Dessa maneira, já com a escola de 

Annales no início do século XX, podemos perceber a inserção dos diferentes tipos de fontes 

nas escolhas dos historiadores, que permitiam que a literatura, a história oral as imagens e 

outros, pudessem servir como fonte para se entender melhor a sociedade analisada. O giro 

linguístico ocorrido na segunda metade do século XXI também contribui para que a narrativa 

e as escolhas do historiador sejam debatidas, abrindo possibilidades para novas interpretações, 

visto que as certezas científicas da própria construção da linguagem foram questionadas, 

como aponta Jacques Revel67. 

 Ao utilizar o texto literário como fonte, devemos ficar atentos, como já apontado 

anteriormente, a não o reduzir apenas a uma condição documental, mas sim articulá-lo 

pensando tanto as representações da prática, quanto as práticas da representação, como aponta 

Chartier68. Dessa maneira, para esse autor a obra literária deve ser vista para além das suas 

                                                             
67REVEL, Jacques. “Recursos narrativos e conhecimento ”. In: História e Historiografia: exercícios críticos. 

Curitiba: Editora da UFPR, 2010, pp. 205-233 
68 CHARTIER, op. cit.p.84. 
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páginas escritas, ela deve compreender antes de mais nada as questões que envolvem a sua 

produção, o local do autor e a leitura do leitor.  Ao analisar estas questões em conjunto com o 

texto, acaba por se fazer uma leitura histórica da literatura que busca a reconstrução de 

processos e de conjuntos nos quais os livros estão inseridos. Na obra há uma dimensão 

transitiva na qual há algo em representação que é encontrado também por meio de um 

representação, ou seja, existe mais de um significado na representação tanto na história que o 

autor está de fato contando, quanto na representação do autor.  

 Existem também para além das questões de representação, as próprias considerações 

materiais que o historiador deve levar em conta, como aponta Chartier. Essas questões são 

basicamente o lugar social do autor, as gráficas e os lugares que serão produzidos os livros, as 

editoras e todo o contexto social que está envolto.  Assim pensar o autor do livro não deve ser 

encarada apenas como um conceito abstrato e universal, mas sim deve considerar o lugar 

social de onde ele vem, sua posição na sociedade e o período no qual está escrevendo para 

que não fique a impressão de que todos os autores são pertencentes de uma mesma categoria. 

Chartier aponta então uma possibilidade de abordagem baseada em um conceito que ele 

chama de negociação69. Assim, ao situar a literatura em seu próprio espaço de produção e 

recepção se vê o conceito de negociação, que parte da ideia de designar a relação entre os 

textos e os rituais que a sociedade coloca (a produção).Essa negociação permite deslocar a 

ficção que produz um efeito estético específico, mas mantém uma vinculação com os 

discursos e práticas que permitem decifrar a ficção70, o que procuraremos executar neste 

trabalho. Assim, o que vemos é um jogo, uma prática social entre a literatura e o autor, o que 

traz a negociação e não apenas uma reflexão literal entre conteúdo e prática. Uma outra 

questão que Chartier aponta é que a crítica literária influencia diretamente o saber 

historiográfico e leva também a uma crítica da História e da sua escrita71. Essas questões 

ficam mais evidentes na virada linguística como já apontamos anteriormente onde vemos 

como as narrativas podem ser múltiplas, bem como as interpretações dos leitores, dando 

diversos sentidos. Assim, o autor aponta que ao poder poético e escrito do livro, se acrescenta 

o poder público e crítico, que pensa em uma inteligibilidade mais densa na literatura, mais 

rica e completa para se utilizar como fonte histórica.  

Agora que o contexto sobre a História de Moçambique já está estabelecido e já 

refletimos sobre a forma com as quais trabalharemos a fonte, é necessário a partir disso pensar 
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de que forma Mia Couto está inserido nesse ambiente e nesta sociedade. António Emílio Leite 

Couto, conhecido por Mia Couto, nasceu na cidade de Beira, localizada na região central de 

Moçambique em 1955. O seu apelido se deve ao fato de que quando criança, Mia Couto 

convivia demais com seus gatos, como fica explicado no trecho a seguir: 

 

Essa é uma história que me é contada pelos meus pais. Segundo eles dizem, 

eu tinha dois anos e vivia com os gatos – no prédio em que eu morava havia 

muitos gatos – e eu comia com eles, apanhavam-me a dormir com eles. E, 

num certo momento, parece que declarei à família: “Eu quero me chamar 

Mia.” Eles acharam graça e passei a chamar-me Mia na família, na escola, em 

toda a minha vivência social. Para mim, não tenho outro nome. [...] Este de 

facto é o meu nome72. 

 

 

E foi com este nome que o escritor passou a ser conhecido mundialmente. Ele é o 

autor moçambicanos mais traduzido e divulgado no estrangeiro, tendo suas obras publicadas 

em mais de vinte e cinco países. Mia também é correspondente da Academia Brasileira de 

Letras. Recebeu diversos prêmios de literatura pelo mundo, entre eles o Noma Award em 

2002 com o livro Terra Sonâmbula, que é considerado um dos doze melhores livros do século 

XX de toda a África73; e também recebeu o Prêmio Camões em 2013. Mia Couto é filho do 

meio de um casal português que se estabeleceu em Moçambique. Seu pai jornalista o 

influenciou desde criança a se tornar um escritor, profissão que Mia seguiu aliada com a sua 

formação em biologia. O autor moçambicano cresceu em um Moçambique que era 

considerado uma província ultramarina, ou seja, uma colônia. Como apontamos anteriormente 

no primeiro capítulo, Portugal administrava em suas colônias uma política de 

assimilacionismo, mas como observamos, os negros assimilados não eram considerados de 

fato cidadãos plenos portugueses, o que indica que a questão da discriminação racial era algo 

muito perceptível nessa sociedade. Dessa forma, o que se vê é que existia uma estratificação 

social entre negros e brancos, e Mia Couto, como um branco descendente direto de 

portugueses vivia e percebia essa diferenciação entre essas camadas da população. Nas 

palavras dou autor: 

 

Desde cedo, aprendi que devia viver contra o meu próprio tempo. A realidade colonial 

estava ali, no quotidiano, arrumando os homens pela raça, empurrando os africanos 

para além dos subúrbios. Eu mesmo, privilegiado pela minha cor da pele, era tido 

como um “branco de segunda categoria”. Todos os dias me confrontava com a 

                                                             
72 COUTO, Mia. Entrevista. In LABAN, Michel. Moçambique: encontro com escritores. Vol. III. Porto: Fund. 
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humilhação dos negros descalços e obrigados a sentarem-se no banco de trás dos 

autocarros, no banco de trás da Vida74.  

 

 

Como aponta Braúna, Mia Couto escreve que quando criança seus pais eram muito 

progressistas, deixando com que ele convivesse com os negros, brincando na rua e 

conversando no cotidiano. Entretanto ele ponta que mesmo com essa liberdade, haviam 

restrições impostas no convívio devido ao racismo. Uma questão interessante é a de que na 

sua escola apenas três colegas de classe eram negros, mesmo se estando em um país de 

maioria negra. Essa situação de viver no mundo colonial sendo privilegiado por ser branco e 

percebendo o racismo em volta desse contexto, fez com que Mia Couto se definisse como um 

homem de fronteira que vivia a “Europa em sua casa, e a África do outro lado da rua”75 

questão essa importante para se entender a forma como o autor escreve, bem como o seu 

engajamento político. 

Passada a infância, Mia Couto mudou-se para Lourenço Marques (atual Maputo), 

capital do país onde iniciou os estudos de Medicina em 1972, em meio ao processo de 

Independência e da Revolução dos cravos em Portugal. Influenciado pelo contexto de 

revolução e de engajamento político, Couto larga a faculdade de medicina para se dedicar às 

questões da luta de emancipação, Braúna aponta que Mia Couto e sua geração estavam 

empolgados com a ideia de se criar uma sociedade nova, sentimento esse que se modificará 

posteriormente e que será importante para entender a produção de Mia Couto pós 198376.Mia 

Couto passa então a trabalhar como jornalista em frentes clandestinas até que se incorpora a 

FRELIMO no mesmo cargo em 1974, visto que os brancos não poderiam se inserir na luta 

armada ficando mais restritos ao pensamento teórico e divulgação dos ideais da FRELIMO. 

Era necessário para o partido que militantes trabalhassem na área ideológica para difundir o 

pensamento socialistas nas mídias e de certa forma chegar até a população, com aponta 

Campos77. Com a independência o autor foi escolhido para ser diretor da Agência de 

Informação de Moçambique, onde permaneceu de 1976 até 1979, depois foi trabalhar na 

revista Tempo, de 1979 a 1981 e em seguida trabalho até 1985 no Jornal de Notícias78.O autor 

discorre sobre o período que trabalhou como jornalista: 

 

                                                             
74COUTO, Mia. Moçambique: 30 anos de independência, APUD Braúna, p.32. 
75 BRAÚNA, op.cit. p.34. 
76 Ibidem. p.44.   
77 CAMPOS, Josilene.S. As representações da Guerra Civil e a Construção da Nação Moçambicana nos 
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Durante esse período eu consegui fazer um jornalismo engajado, a serviço da 

revolução, e isso eu fiz com grande dedicação. Hoje reconheço que havia muita coisa 

que não faria novamente, mas essa foi uma entrega de alma num período muito ético 

da história do nosso país, quando estávamos reconstruindo uma nação embriagados 

por uma causa. Depois houve um divórcio entre aquilo que era prática e o discurso, e 

pedi para sair do governo79. 

 

 

Em 1980, o autor moçambicano foi incumbido junto com outros intelectuais para 

compor o hino nacional de Moçambique, o que mostra como ele era atuante dentro do partido. 

Entretanto essa característica foi se modificando com o tempo. Isso se deve ao fato de o autor 

não concordar com os rumos políticos que o partido tomou após a independência, bem como a 

atitude dos integrantes como apresentado no trecho acima quando ao autor fala da distância 

entre teoria e prática.  Em entrevista em 2002, Couto aponta que: 

 

 Eu acho que já não sou da FRELIMO, porque acho que a FRELIMO se converteu 

em outra coisa [...] Passou a ter um discurso falseado, mascarado, com objetivos 

ainda socialista quando eles todos já se tinham convertido em empresários de 

sucesso80. 

 

 

Após 1983, Mia Couto decide deixar a vida de jornalista a passa a estudar Biologia na 

Universidade Eduardo Mondlane, profissão esta que exerce até a atualidade. Apesar dessa 

formação, o autor não deixou de escrever textos críticos e que falem sobre a atualidade ou das 

condições que ele vive. É possível encontrar intervenções do biólogo em diversas revistas, 

simpósios e eventos. O livro “E se Obama fosse africano” publicado em 2011 é um 

compilado de parte dessas intervenções do autor.  A trajetória de Mia Couto como um homem 

de fronteira é percebida na sua forma de escrita.  Seu texto é carregado de elementos que 

combinam tanto a sua descendência portuguesa, quanto a sua experiência como 

Moçambicano. Assim, o autor busca abarcar em sua escrita os vários universos que 

constituem o país, enxergando como os sujeitos são múltiplos e as culturas dinâmicas, como 

aponta Campos81 que exemplifica na citação a seguir: 

 

O meu país tem países diversos dentro, profundamente dividido entre universos 

culturais e sociais variados. Sou moçambicano, filho de portugueses, vivi o sistema 

colonial, combati pela independência, vivi mudança radicais do socialismo ao 

capitalismo, da revolução à guerra civil. Nasci num tempo de charneira, entre um 

mundo que nascia e outro que morria. Entre uma pátria que nunca houve e outra que 
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ainda está nascendo. Essa condição de um ser de fronteira marcou-me para sempre. As 

duas partes de mim exigiam um médium, um tradutor. A poesia veio em meu socorro 

para criar essa ponte entre dois mundos distantes82. 

 

 

Dessa maneira, a escrita do autor não se limita a criar apenas um mundo ilusório de 

narrativas que não possuem conexão com o seu presente ou com a História de Moçambique.  

O que se vê nas suas linhas são textos de contestação que, como aponta Campos, reinterpreta 

o passado, desvela a persistência dos efeitos da colonização na atualidade. É também possível 

perceber uma denúncia ao eurocentrismo imperialista bem como a denúncia dos estereótipos 

proveniente do tempo colonial e a manutenção de um sentimento de inferioridade, ou seja, 

uma narrativa que se compromete com o “entre lugar” em que o autor cresceu e que se 

formou Moçambique83. 

Quanto às maneiras e modelos linguísticos, observa-se que o autor utiliza de 

neologismos, criando palavras que demonstram como ele encara o fato de não existirem 

palavras prontas que consigam passar para o leitor esse hibridismo no qual sua escrita está 

inserida, ou seja, é na recombinação lexical que se formam uma das marcas do autor. Assim, o 

escritor procura descrever sentimentos que não são traduzíveis na língua oficial do 

colonizador. Exemplos disso são encontrados em diversos de seus textos. Em 1994 (2012 aqui 

no Brasil) o autor lança o livro “Estórias Abensonhadas”84 onde observa-se a junção das 

palavras abençoada e sonhada para a criação do título do livro. No conto “Jorjão vai 

embalando lembranças” do mesmo livro encontra-se a palavra pedinchorar, uma mistura de 

pedinte com chorar, para se referir a uma criança de rua. Um outro exemplo neste mesmo 

conto é a palavra acrediteísta, que segue a mesma linha de pensamento ao que condiz aos 

neologismos. Além de palavras, o autor também faz trocadilhos com expressões como ditos 

populares, o que só é possível entender devido ao fato de o escritor escrever em português. O 

autor aponta: “ Eu já bebia na poesia um gosto pela desobediência da regra [...] eu 

experimentei o gosto pelo namoro entre língua e pensamento, o gosto do poder divino da 

palavra”85.  Assim, observamos expressões tais como: olho por olho, dente prudente, 

encontrado no conto “Os infelizes cálculos da felicidade” e a expressão “Para meio 

entendedor, duas palavras não bastam”, encontrado no conto “Pranto de coqueiro”, ambos do 

livro Estorias Abensonhadas.  Com isso, observa-se que a reinvenção da língua portuguesa 

                                                             
82COUTO. op.cit. 2011, p. 116. 
83CAMPOS, op.cit. p 79. 
84COUTO, Mia. Estórias abensonhadas. São Paulo. Cia. Das Letras, 2012. 
85COUTO,Mia. E se Obama... op. cit. 2011,p. 109 
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operada pelo autor é uma forma de demonstrar uma reflexão histórica, político social e 

ideológica na qual o autor está inserido86. 

Muito desse neologismo usando por Mia Couto deve-se ao fato de o autor prezar 

muito sobre a questão da oralidade na escrita. Em uma intervenção que o autor fez em Minas 

Gerais em 2007, Mia Couto discorre sobre a importância da obra de Guimarães Rosa para sua 

escrita. Nesse sentido, ele aponta que tanto no Brasil, quanto em Moçambique e em Angola, 

se presava muito pela estética da escrita realista. Mas, para ele (e nisso ele inclui Guimarães 

Rosa como um protagonista desse rompimento no qual se inspirou), existe uma lógica 

diferente que escapava das questões políticas e realistas. Assim, ele aponta que era preciso 

sair da razão para se poder olhar dentro da alma dos brasileiros. Como aponta: 

 

Como se para tocar a realidade fosse necessária uma certa alucinação, uma certa 

loucura capaz de resgatar o invisível. A escrita não é um veículo para se chegar a 

uma essência, a uma verdade.  A escrita é a viagem interminável. A escrita é a 

descoberta de outras dimensões, o desvendar de mistérios que estão para além das 

aparências. [...] Através de uma linguagem reinventada com a participação dos 

componentes culturais africanos também nós em Angola e Moçambique 

procurávamos uma arte em que os excluídos pudessem participar da invenção da sua 

História87. 

 

 

Nessa necessidade de inserir os excluídos na construção de sua própria História, é que 

Mia Couto ressalta a importância de se usar a oralidade em seus escritos. Assim, ele afirma 

que ao usar a oralidade, o autor foge da hegemônica lógica racionalista como o único modo de 

se apropriar do real88. Com isso, ele se abre para múltiplas realidades, aceitando as diversas 

possibilidades que se constituem uma escrita literária. A utilização dos neologismos e de 

expressões locais se traduz como uma desobediência ao modo hegemônico, trazendo para a 

escrita termos Bantu, por exemplo, Mia Couto traz uma feição moçambicana para a escrita, 

além do português que é em suma a língua do colonizador. Assim, Campos aponta que na sua 

busca por afirmação, reconhecimento e autoconhecimento, o autor encontra nas variações 

linguísticas uma aliada para se inserir neste campo. A autora ainda explana que Mia Couto 

não nega a língua do colonizador, mas sim mostra como ela é suscetível à mudanças e como 

aliada a elementos africanos, latinos e orientais acabou por se tonar uma língua 

moçambicana89. Assim, se vê que a literatura do autor se encontra num ambiente de busca de 

identidade e autenticidade, característico de literaturas pós-coloniais, pois o que se observa é 

                                                             
86CAMPOS,op.cit. p.75. 
87COUTO, Mia. E se Obama... op.cit. 2011, p. 114 
88Ibidem p. 116. 
89CAMPOS, J. op. cit. p. 77. 
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que há um esforço de se reescrever a História do país, e também de pensar numa escrita da 

nação, que falaremos posteriormente. Por agora, cabe-nos pensar nessa característica como 

agente importante na forma de escrita do Mia Couto. 

Agora que o autor já está localizado temporalmente, é importante compreender como 

se constitui o cenário da literatura em Moçambique, pois como vimos com Chartier, é 

necessário entender o ambiente em que uma obra literária é produzida. Pensando em recortes 

temporais, é possível encontrar em Fátima Mendonça uma periodização de caráter 

cronológico da literatura, onde o processo histórico é divido em três períodos. O primeiro é de 

1925-1947 onde a literatura possuía um caráter de comprometimento com a política de 

assimilação, nesse período se encontra uma literatura mais lusófona e de influência direta 

portuguesa. De 1947 a 1964 começa junto com os processos políticos de independência 

nacional uma nova literatura que começa a rejeitar a visão colonial. Após esse período, de 

1954 a 1975, a autora aponta para um período onde a literatura se coloca juntamente com o 

processo de afirmação das ideologias de libertação nacional. Após a independência, a autora 

aponta que haveriam três momentos: o primeiro caracterizado pela edição de obras proibidas 

pela censura colonial e o segundo onde a temática nacionalista se destaca.  O terceiro 

momento é fruto da dinamização literária causada pela Associação dos Escritores 

Moçambicanos, período esse quando se destacam Mia Couto e Paulina Chiziane, por 

exemplo90. 

De caráter assimilacionista, o governo português inseriu em Moçambique a ideia de 

novos portugueses, que teriam educação para se inserirem no sistema burocrático do estado.  

O que se observa com esse processo, é a criação de uma pequena elite, que será letrada, 

diferentemente do restante da população que permaneceu analfabeta91. Esse aspecto é 

importante para poder se entender de que forma se configurou a literatura Moçambicana. 

Nessa característica, já se encontra um empecilho e um traço importante, que nos leva a 

problematizar a linguagem da literatura moçambicana. Como essa elite era educada nos 

moldes portugueses, a língua falada e escrita era o próprio português, que não era a língua 

mais falada entre a população. Dessa maneira, os livros e obras escritas além de serem feitos 

por uma pequena elite, eram também direcionados a essa pequena elite que se utilizava da 

língua do colonizador. Josilene Campos aponta que a maioria das literaturas africanas nasceu 

como uma forma de recusa à literatura e ao pensamento colonial, tornando-se então um 

espaço de reivindicação e protesto. Podemos pensar que o próprio fazer um romance já é um 

                                                             
90 MENDONÇA, Fátima. Literatura Moçambicana. A história e as escritas. Maputo. UEM, 1988 
91Até hoje os índices de analfabetismo em Moçambique são altos. 
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objeto moderno, é feito nos moldes moderno, ou seja , a própria reivindicação já se insere 

neste conceito,.Muitas vezes esses escritos tinham o intuito de denunciar o colonialismo e a 

forma como ele foi aplicado, bem como as suas consequências para o continente africano, 

mesmo sendo escritas na língua o colonizador. Cada região possui o seu próprio processo de 

constituição do campo literário, entretanto existe a ideia de um fio condutor. Nas palavras da 

autora:  

 

Se por um lado essas literaturas são completamente diferentes entre si, por outro têm 

caminhos semelhantes, saberes compartilhados, patrimônios em comum e referências 

culturais que se aproximam. O fator colonialismo apresenta-se como um importante 

elemento de contingência compartilhada entre todas as nações africanas. São os 

desdobramentos da experiência da dominação colonial que permitirão o surgimento de 

uma tradição histórico-cultural em que as diferenças se aproximam e criam uma rede 

de solidariedade92. 

 

  

 Assim, a autora aponta que muitos autores tomaram para a si a responsabilidade de 

reescrever as histórias dos povos africanos, inserindo-os como agentes históricos e 

reinventando a África e com isso desconstruindo o discurso colonial de certa forma93. Dessa 

forma podemos ver o início das literaturas nacionais que contribuíram para criar a ideia de um 

espírito de nação, que era aportada na exaltação da ideia de africanidade, mas também 

aportada incluindo os processos específicos de cada país. 

Uma outra questão importante é iniciar pensando que o cenário da literatura 

moçambicana seria melhor descrito pensando em uma pluralidade de aspectos. Esse 

pensamento é partilhado por Mia Couto. Para Couto, apenas o escrever um livro não pode 

configurar um cenário literário, visto que é necessário ter um receptor e uma discussão acerca 

do livro, fases essas que acabam por constituir um universo literário. Para ele, esse cenário 

ainda está construção no país, visto que cada autor possui o seu próprio universo. Assim, 

Couto aponta que esses conjuntos de agentes em Moçambique ainda são muito pequenos, o 

que corrobora a sua ideia de uma cena literária ainda em construção .Mais detalhadamente, 

como já havíamos visto com Chartier, uma obra precisa de edição, recepção crítica e outros 

fatores que Mia Couto não vê em Moçambique. Entretanto, no caso do autor é possível 

observar que ele possui este tipo de processo, não em Moçambique, mas a partir de Portugal, 

como aponta Dércio Braúna. Para ele, esse processo ocorre num anseio de Portugal em 

construir um cenário de uma “literatura lusófona”94. Entretanto se observa alguns empecilhos 

                                                             
92CAMPOS, J. op. cit.p.51 
93 CAMPOS, op.cit.p.50. 
94BRAÚNA, op.cit.p. 93. 
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que dificultavam a produção dos/das autores/as moçambicanos/as, tais como escassez de 

gráficas, falta de editoras de grande porte e também o alto custo dos livros para a população. 

Muitas vezes as editoras estão mais voltadas para a tiragem de livros didáticos e também 

religiosos, ficando a cargo de poucas editoras a feitura de livros de literatura e mesmo quando 

feitos as tiragens são pequenas.  Uma outra questão é a de que por muito tempo a FRELIMO 

influenciava diretamente no teor das publicações, buscando por uma literatura engajada que 

pudesse corresponder às questões de criação da nação e consolidação da mesma. Entretanto, 

muitos autores vão na contramão desse pensamento, e após 1980 Mia Couto é um deles.  

Braúna aponta a importância do livro de Raíz de Orvalho, o primeiro de Mia Couto: 

 

a publicação dos poemas de Raiz de orvalho, de Mia Couto (em 1983) e sobretudo 

da revista Charrua (a partir de 1984, com oito números), da responsabilidade de uma 

nova geração de novíssimos (Ungulani Ba Ka Khosa, Hélder Muteia, Pedro 

Chissano, Juvenal Bucuane e outros), abriu novas perspectivas fora da literatura 

empenhada, permitindo-lhes caminhos até aí impensáveis, de que o culminar foi o 

livro de contos Vozes anoitecidas (1986), de Mia Couto, considerado como fautor de 

uma mutação literária em Moçambique, provocando polémica e discussão acesas.95 

 

 

A obra do autor passou por diversas críticas, por ser uma nova forma de escrever a 

literatura moçambicana abordando questões identitárias que até o momento não eram 

encontradas nos livros mais populares. Muitas das críticas apontavam para o distanciamento 

da obra com as questões socialistas e também pelas questões do tipo da escrita. A obra só foi 

amplamente aceita quando José Craveirinha96 fez o prefácio da edição portuguesa. José 

Craveirinha pode ser reconhecido como o maior nome da literatura moçambicana, o que 

conferiu legitimidade para a obra de Mia Couto. A partir disso, podemos pensar então que a 

literatura de Moçambique está envolvida também com agentes exteriores, mas o que é 

importante pensar para este trabalho é como esse cenário vai se modelando de acordo com a 

própria formação de Moçambique e da ideia de nação. 

A partir do posto, o que se observa é o entrelaçamento do campo literário com a 

História de Moçambique. Como apontado anteriormente, Mia Couto vê nessa característica 

então que o campo da literatura ainda está a ser construído, como aponta Braúna:  

 

O pensamento de Mia Couto sobre o haver (ou não) uma literatura moçambicana 

remete-nos à reflexão sobre o fato de que “a feitura da arte nunca está, em si, no 

                                                             
95Ibidem, p. 101. 
96José Craveirinha nasceu em Moçambique, na cidade de Lourenço Marques (atual Maputo) em 1922. Fez parte 

da FRELIMO e dirigiu diversos jornais no país. Foi o primeiro autor africano a receber o prêmio Camões, que 

conquisto em 1991 e é considerado o maior poeta de Moçambique, tanto que a Associação dos Escritores 

Moçambicanos no país possui um prêmio intitulado Premio José Craveirinha de Letras.  
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tempo passado. É sempre um processo formativo, com um presente específico”. E o 

presente específico dessa literatura da África pós-colonial, do Moçambique 

contemporâneo, é esse mundo reconfigurado pelo fim do mundo colonial, pelo 

começo dos projetos nacionais, pelo não muito distante ruir de muitos desses 

projetos, pelo esboroar de horizontes de expectativas; enfim, um tempo presente de 

um mundo complexo, de trânsitos intensos, de trocas desiguais (não se pode 

esquecer), um tempo a que não se pode emoldurar facilmente, pois que ainda está 

em processo97. 

 

E é aportada nessas ideias e nesse contexto de uma literatura e de um público nacional 

ainda em formação considerando as questões históricas como agentes importantes para a 

escrita da literatura que será escrita a obra aqui analisada: “Um rio chamado tempo, uma casa 

chama terra”. 

Os diversos sujeitos que constituem a nação moçambicana podem ser encontrados nos 

personagens que compõem a narrativa da obra de Mia Couto aqui estudada “Um rio chamado 

tempo, uma casa chamada terra”, publicada originalmente pela editora caminho em 2002 e 

pela editora Companhia das Letras aqui no Brasil em 2003. Nessa obra é possível observar 

para além de outros aspectos a situação que o país se encontra após os longos anos de guerra 

civil. Assim, o que se encontra nesse cenário é um Estado que possui debilidades em relação 

ao relacionamento com a população, que, de certa forma, demonstra em partes que os ideais 

de Eduardo Mondlane e Samora Machel, forçosamente impostos à população, não foram 

devidamente alcançados como os presidentes da FRELIMO pretendiam. Já nas primeiras 

páginas do romance se observa a referência em relação a nação, isso ocorre devido ao fato de 

que o nome da casa onde se passa a maior parte do enredo chama-se “Nyumba-Kaya” 

(doravante sem aspas) e significa casa em seus dois termos, o primeiro (Nyumba) sendo 

reconhecido nas línguas faladas no norte do país e o segundo (Kaya) nos idiomas do sul. A 

partir desse aspecto, o que se pode observar é que esta casa sendo nomeada pelo autor com 

esses dois significados pode ser entendido como o próprio país Moçambique, dividido a 

grosso modo em duas partes e populações diferentes, tanto por suas etnias estabelecidas desde 

a sua formação, quanto pelas políticas coloniais aplicadas de diferentes formas nas 

regiões.Uma questão a ser levada em consideração é a de que o autor divide o país em dois, 

entretanto, usualmente, o país é divido em três, sendo o norte o centro e o sul. Essa 

característica é importante de ser observada, pois pode demonstrar de que maneira o próprio 

autor enxerga o país. Nas palavras de Mia Couto ele apresenta o dualismo entre norte e sul da 

seguinte maneira: “São duas nações, mais longínquas que planetas. Somos um povo sim, mas 

de duas gentes, duas almas”98. É nesta casa que se passa a maior parte do enredo, nela, os 

                                                             
97BRAÚNA,op. cit. p. 115. 
98COUTO, Mia. Um rio chamado tempo, uma terra chamada casa. São Paulo: Cia. Das Letras, 2003, p.18. 
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Marianos (nome aportuguesado de “Malinanes”, família a qual pertencem as personagens) 

irão vivenciar a cerimônia fúnebre do avô morto-vivo99, que está repleta de mistérios e 

conflitos entre as gerações. Uma outra questão entre os personagens é a relação que estes 

possuem com o local onde vivem Luar-do-chão, um local que segundo os personagens se 

modificou após a chegada de indivíduos suspeitos que já tinham feito parte da comunidade, 

mas não pertenciam mais àquele lugar. Dessa maneira, eles são vistos como gananciosos e são 

responsáveis por Luar-do-Chão não se configurar como antigamente. Em cada personagem é 

possível perceber os diferentes sujeitos que compõem na visão do autor a nação moçambicana 

como já mencionado, numa analogia de certa forma idealizada que veremos a seguir mais 

detalhadamente.  

O personagem principal e também narrador do livro é Marianinho, jovem rapaz que 

retorna à Luar-do-Chão, para o funeral do seu avô100. Durante alguns dias, aproximadamente 

onze, o rapaz é responsável por conduzir o funeral de seu avô, que não pode ser enterrado 

devido a pendências e a não confirmação de sua morte. Desse modo, no decorrer do livro 

Marianinho recebe cartas que chegam as suas mãos com instruções para que o jovem resolva 

alguns conflitos que veremos adiante para que então o avô possa ser definitivamente 

enterrado. Ao regressar a este lugar, e se estabelecer na Nyumba-Kaya, Marianinho percebe 

como ele, enquanto pessoa mudou, e não se identifica mais com as crenças e rituais ali 

perpetuados. 

 

Nos quartos, nos corredores, nas traseiras se aglomeram rostos que, na maior parte, 

desconheço. Há anos que não visito a Ilha. Vejo que se interrogam: eu, quem sou? 

Desconhecem-me. Mais do que isso, irreconhecem-me. Pois eu, na circunstância, 

sou um aparente parente. Só o luto nos faz da mesma família101. 

 

 

Grosso modo, o que se observa é que Marianinho pode ser percebido como o 

indivíduo que nasce em Moçambique após o período colonialista, e cresce com a ideia do 

projeto do Homem Novo da FRELIMO, que é cientificizado e pautado no modelo de homem 

moderno racional pretendido para a nova nação. Assim ele não se sente completamente à 

vontade com as questões referentes ao funeral do seu avô, pois não existe ali uma 

identificação imediata com a tradição, questão essa que se modifica ao longo do livro e que 

                                                             
99 Esta “não morte” é u mistério até mesmo dentro do enredo, não há um consenso se Dito Mariano está morto. 

Ao se corresponder com o neto através de cartas, esta incerteza aumenta, e só é desvendada no final do livro. 
100 No final da trama descobre-se que na verdade Marianinho era filho de Dito Mariano, e não neto como se 

pensava no decorrer do livro.  
101 COUTO, Um rio chamado... op. cit. 2003, p. 30. 
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será de suma importância ao final para poder se entender como Mia Couto vê a questão da 

importância da tradição para a resolução dos problemas sociais em Moçambique.   

Ao retornar para seu lugar de origem, Marianinho perpassa todas as suas relações 

pessoais com os seus familiares. A primeira a ser tratada aqui será a relação com o seu pai 

Fulano Malta. Ex guerrilheiro da luta armada, Fulano é retratado como uma pessoa desiludida 

com os rumos que o país tomou. Este personagem é visto como profundo e pouco 

comunicativo sobre a questão da guerra, o autor discorre:  

 

[...] nem o casamento lhe foi suficiente. Pois seu viver se foi amargando e ele, mal 

escutou que havia guerrilhas lutando por acabar com o regime colonial, se lançou rio 

afora para se juntar aos independistas102. 

 

Mais além, no livro ocorre um diálogo entre Fulano e sua esposa no dia em que se 

oficializa a independência no país, no qual o ex-guerrilheiro comenta: “...aqueles que, 

naquela tarde, desfilavam bem na frente, esses nunca se tinham sacrificado na luta. E nunca 

mais Fulano falou de políticas...”103. Aqui se percebe uma figura que se empenhou na guerra 

de libertação, entretanto, no final do conflito e a despeito das políticas da FRELIMO acabou 

por se desiludir. Assim, se observa que Mia Couto compartilha do pensamento de Cahen e de 

Macagno quando estes apontam numa certa continuidade entre os projetos coloniais e os 

projetos das FRELIMO em relação a violência com a população. Essa característica fica mais 

evidente no seguinte trecho de uma conversa entre Fulano Malta e seu pai, Dito Mariano 

(ainda quando estava vivo, num momento de lembrança do primeiro): “ Que esses que diziam 

querer mudar o mundo pretendiam apenas usar da nossa ingenuidade para se tornarem 

novos patrões. A injustiça apenas mudava de turno”104 

Abstinêncio é o mais velho dos filhos de Dito Mariano. Ele possui a incumbência de 

anunciar a morte de seu pais para os demais familiares, o que fez ao comunicar a morte a 

Marianinho. Abstinêncio é uma figura reservada, do tipo que como Marianinho explica, não 

saia de casa por razão alguma o que já fica claro no seu nome “Abstinêncio” como se ele já se 

tivesse abstido de viver a sua vida. No livro se explica o desânimo do personagem por conta 

de um amor não correspondido. Sempre tecendo críticas ao irmão mais novo Ultímio, 

                                                             
102COUTO, Um rio chamado... op.cit. 2003, p.72. 
103Ibidem p.73. 
104 Ibidem.p.222.  
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Abstinêncio não se conforma com as escolhas do irmão. Tio Ultímio, é um assimilado105 e que 

possui funções políticas dentro do país e quase não se encontrava mais em Luar-do-Chão. Tio 

Ultímio é visto com desconfiança pelos demais personagens, pois no pensamento coletivo ele 

acabou por se distanciar das tradições e da população de Luar-do-Chão ao assumir a cultura 

portuguesa. Uma questão que corrobora com este pensamento é o fato de que Ultímio 

pretende vender a Nyumba Kaya, pois vê em Luar-do-chão um grande potencial econômico. 

Sobre tio Ultímio, Marianinho explica o sentimento que tio Abstinêncio possui em relação ao 

irmão: 

 

Não era tanto a pobreza que o derrubava. Mais grave era a riqueza geminada sabe-se 

lá em que obscuros ninhos. E a indiferença dos poderosos para com a miséria de seus 

irmãos. Esse é o ódio que ele fermentava contra Ultímio. Meu tio mais novo visitava a 

Ilha, cheio de goma e colarinho. Ele e seus luxos, arrotando ares. Entrava e saía sem 

licença, todo inchado, feito bicho graúdo.- É um desses que pensam que são senhores 

só porque são mandados por novos patrões106.  

  

  

É possível perceber também a relação de Marianinho com sua avó, Dona Dulcineusa que, 

junto de seu avô deposita em Marianinho a esperança da mudança num país devastado pela 

guerra e corrupção. Dulcineusa é uma mulher de origem e de modos simples, casada com Dito 

Mariano desde jovem, viveu a vida em função de cuidar da família e do marido, que segundo 

ela dava muito trabalho por ser mulherengo. Em suas falas, percebe-se uma serenidade 

proveniente dos anos de experiência e da sua religiosidade. Quando Marianinho chega em 

Luar-do-Chão, a avó o incumbe de cuidar da cerimônia fúnebre do avô, mesmo que este lugar 

seja reservado normalmente para o filho homem mais velho do falecido. Em meio a relutância 

dos outros filhos, Dona Dulcineusa aponta: 

 

Eu não confio em mais nenhum. Só em você, meu neto, só em você eu deito fianças 

[...]. É aqui onde escondo as chaves todas da Nyumba Kaya. Você vai guardar estas 

chaves, Mariano. [...] tome e guarde bem escondido. Guarde esta casa, meu neto!107.  

 

O que Dulcineusa demonstra é uma falta de confiança nos outros integrantes da 

família, mas também cabe aqui pensar que ela foi orientada por Dito Mariano a agir dessa 

forma. Mais no final do enredo entenderemos o porquê dessa escolha, o que será tratado 

posteriormente. Admirança é outra personagem que possui importância no livro e seu nome já 

                                                             
105 Assimilados são os moçambicanos que se submeteram ao projeto colonizador de transformar os indivíduos 

moçambicanos em novos portugueses. A problematização deste sistema  
106COUTO, Um rio chamado... op.cit. 2003 p.118. 
107Ibidem. p. 33. 
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revela a sua boa aparência e formas. Meia irmã de Dulcineusa e muitos anos mais nova, 

Admirança nunca se casou e sempre esteve perto da irmã. Marianinho possui um sentimento 

diferente em relação à tia e sua história é repleta de mistérios. Isso ocorre pelo fato de que no 

final do livro o que se revela é que Admirança na verdade é a mãe de Marianinho, que é fruto 

do adultério com Dito Mariano, esposo de sua irmã. Para não levantar suspeitas, Admirança 

carrega consigo o estigma de dizer que é estéril e o filho foi dado para criar para 

Mariavilhosa, esposa de Fulano que de fato não poderia ter filhos.  Mariavilhosa é a “falsa 

mãe” de Marianinho. Quando mais nova, fora violentada pelo patrão português Frederico 

Lopes e ao fazer um aborto adoeceu gravemente, e necessitou de cuidados médicos que só 

existiam em Luar -do -Chão. Ao fazer estas viagens, travestida de homem pois apenas os 

trabalhadores poderiam usar o barco que era proibido para os demais negros, Mariavilhosa 

conhece Fulano Malta, por quem se apaixona e se casa, entretanto devido ao aborto 

Mariavilhosa encontra dificuldades em engravidar, como explica Marianinho: 

 

O ventre dessa mulher adoecera para sempre. [...] Mariavilhosa tivera-me a mim, no 

meio de frustradas tentativas. Uma angústia, porém, permanecia como âncora, 

amarrando para sempre a capacidade de ser feliz. E isso me torturava. Me parecia 

que eu era um insuficiente filho108.  
 

Na altura do funeral do avô, Mariavilhosa já é falecida, e como aponta Saraiva109 o seu 

espectro ronda a narrativa como uma outra morte indefinida visto que ela morreu afogada, 

mas apontam como um suicídio da qual Marianinho precisa resolver para apaziguar os 

conflitos da família, mistério esse que será contado pelo padre Nunes. Ainda sobre essa 

questão dos filhos e Mariavilhosa, é necessário fazer algumas considerações. Após ter 

aceitado a propostas de Dito Mariano e depois de ter criado Marianinho, Mariavilhosa 

engravida de Fulano Malta, e o interessante é que a gestação dura o tempo do final da guerra 

de Independência, onde Fulano havia lutado e o nascimento é previsto para o dia em que a 

bandeira iria se erguer. Entretanto, o filho do casal nasce morto, o que vai causar maior 

desgosto nos pais e culminará na morte de Mariavilhosa e na constante amargura de Fulano 

Malta. Podemos perceber aqui, metaforicamente, que Fulano Malta via nesse filho um futuro, 

assim como veria um futuro melhor para o seu país com a independência. Entretanto o que 

acontece é que o filho já nasce morto, e podemos pensar que é assim que Fulano pensa essa 

nova fase do país, que mesmo com novos comandantes, não vai inserir e mudar de fato 

                                                             
108Ibidem.pp. 104-105. 
109Saraiva, Sueli da Silva. A experiência do tempo em dois romances africanos: Um rio chamado tempo, uma 

casa chamada terra e Mãe, materno mar. Diss. Universidade de São Paulo, 2008. 
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diversas questões de Moçambique. Aí vemos a forma como Mia Couto enxerga esse período, 

e que confere ao Moçambique independente a característica que já apontamos no capítulo 

anterior onde após a independência a ideia revolucionária permanece nas mãos de uma elite e 

os projetos entre colonialismo e FRELIMO são semelhantes. 

O padre Nunes que é confidente de Dulcineusa e está prestes a se afastar de Luar-do-

Chão pois sabe muitos segredos da Ilha dos quais não consegue conviver, principalmente com 

as confissões de Frederico Lopes, que comete atrocidades contra a população da Ilha e ao se 

confessar se sente impune. Esse movimento de impunidade faz com que o Padre peça 

afastamento da ilha. Frederico Lopes é um português que vivia na ilha e se torna padrinho de 

Marianinho, e benfeitor do mesmo enquanto este se estabelece na cidade visto que os 

Marianos não sabiam do que ele havia feito à Mariavilhosa (ele apenas confessou ao padre, 

que depois contou para Marianinho). Sua esposa portuguesa Conceição é a causa da desilusão 

amorosa de Abstinêncio. Conceição detesta o próprio marido pelo o que ele fez à 

Mariavilhosa, e nutre amores para com Abstinêncio. Dito Mariano, o avô de Marianinho é um 

dos personagens chave para entender o livro, visto que toda a narrativa se passa no período de 

seu funeral. Como já dito anteriormente, Dito Mariano possuía fama de malandro, e assim 

continua após a sua morte. O que se pode compreender desse personagem é que suas 

características estão de acordo com o período em que viveu. Como conheceu Moçambique 

durante o período colonial e o período de libertação, se observa nele um desânimo com os 

rumos do país. Essa característica é muito observada em todos os personagens que passaram 

este período, até mesmo em Ultímio. Todos percebem que existe algo diferente em Luar-do-

Chão que pode acabar prejudicando todo o local, e isto vem principalmente do distanciamento 

das tradições. 

Outros personagens que aparecem no decorrer da trama são o médico Goês Amílcar 

Mascarenhas, que trata do avô de Mariano e da população local, mesmo sofrendo 

preconceitos referentes à sua raça. Outra personagem feminina é Miserinha. Já num primeiro 

momento Marianinho possui contato com esta mulher, mas não imagina que se trata da sua tia 

avó, que segunda a tradição do lobolo, ficou sob os cuidados de Dito Mariano e de 

Dulcineusa, que possui muito ciúmes de Miserinha, visto que pela tradição do lobolo, ela era 

a segunda esposa de Dito Mariano. Sendo já uma senhora, Miserinha é cega e só retorna a 

Nyumba Kaya a pedido do morto, e seu nome já entrega o seu estado de vida, pois passa os 

dias a mendigar na cidade. O coveiro Curozero é responsável por cuidar do cemitério da ilha. 

Conhecedor dos mistérios de morte e vida, Curozero auxilia Marianinho com o enterro de seu 

avô. Esse personagem é ligado a dois outros personagens chave da História. O primeiro é Juca 
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Sabão seu pai, que era amigo de Dito Mariano, entretanto foi assassinando a sangue frio por 

causas que serão abordas posteriormente. Curozero é também irmão de Nyembeti, moça 

simples que vive em Luar-do-Chão e não fala a língua portuguesa e que desperta a 

curiosidade de Marianinho. Ao nascer, Nyembeti fora picada por uma cobra venenosa, que ao 

invés de matá-la a tornou mais forte.  Quando criança, a menina já havia se encontrado com 

Marianinho, para brincarem como se recorda o menino. Com a dificuldade da fala Nyembeti 

utiliza-se apenas da expressão: “Mali (dinheiro)! Ni kumbela mali! (estou a pedir) ” uma 

expressão para pedir dinheiro, o que como aponta Saraiva é uma forma de expressar a miséria 

social na qual se passa Moçambique. Cobiçada também pelo tio Ultímio, Nyembeti recusa 

qualquer ajuda do mesmo, deixando se levar e espiar apenas por Marianinho.  Esses 

personagens e seis papeis serão mais bem detalhados a seguir, de acordo com o desenvolver 

da narrativa para se poder perceber como Mia Couto relaciona estes personagens com a 

questão da nação.  

Agora iremos tratar dos aspectos encontrados no livro na ordem em que Mia Couto 

constrói e a sua narrativa. Nas primeiras páginas do livro, Marianinho se encontra com seu tio 

Abstinêncio, que lhe dá a notícia do funeral do seu avô, e por isso ele terá que retornar a Luar-

do-Chão, sua ilha de nascença da qual saiu para estudar. No funeral irão se encontrar todas a 

família na Nyuma Kaya, local que abrigara os de dentro e os de fora da Ilha. Mia Couto 

aponta apenas um dualismo, como se existisse a ilha e a cidade no país, separados apenas por 

um rio, mas em outras questões entre os dois lados se reside um infinito, segundo o autor. 

Dessa forma podemos perceber que Mia Couto observa uma grande distância entre os dois 

opostos do país: as áreas rurais e as cidades. Desde a colonização essas áreas foram tratadas 

diferentemente. Durando o período de guerra, o tratamento foi o mesmo do período colonial o 

que acentua a diferença entre ambos lugares. No livro, o espaço da Ilha é reservado como o 

lugar onde a tradição reside, entretanto este está em constante ameaça de modernização, de se 

venderem àqueles que não pertencem aquela terra, e é nesse sentido que a presença de 

Marianinho vai influenciar. Como apontamos anteriormente, muitos personagens possuem 

este sentimento de certa forma de desânimo em relação ao que pode ocorrer com Luar-do- 

Chão, eles possuem medo de que a ilha seja vendida e se torne algo que eles próprios não 

reconhecem e não se identificam mais. Silvia Saraiva aponta que “a preocupação do avô é 

restabelecer os laços familiares, o respeito pelo patrimônio cultura, e mesmo a preservação 

física dessa comunidade, desmantelada pela ganância dos novos mandantes”110. A outra 

preocupação que se passa durante o livro e é o que impede que o avô seja enterrado são os 
                                                             
110COUTO, Um rio chamado... op.cit.p.22. 



52 
 

próprios segredos do avô, que no final do livro se descobre sobre a mentira da paternidade de 

Marianinho bem como a venda da arma que ele suspeita que matou seu amigo Juca Sabão. 

Esses dois aspectos são o que norteiam o livro e acabam por decidir sobre o funeral e guiar 

todas as ações de Marianinho. Assim, como aponta Saraiva, Marianinho deverá conhecer a si 

mesmo, conhecer os segredos da ilha e de sua gente e trazer para a ilha a junção desse 

entendimento com os processos de mudanças que a ilha vêm sofrendo desde a colonização, 

passando pela luta de independência e o estabelecimento de novas bases de poder111.  

Marianinho terá que restabelecer estes elos para que a paz se restabeleça tanto em Luar- do- 

Chão quanto na sua própria família (que aqui podemos ver até mesmo como a própria Ilha). 

Este abalo e o desejo de estabilização se deve a questão que a morte do velho Mariano 

pode significar também o afastamento e o desmantelamento da família. Assim, a casa e Dito 

Mariano são o elo que mantém a família unida. Como aponta a Saraiva: “A casa e o patriarca 

são como um só corpo: o patrimônio cultural que se está perdendo, um tempo que se está 

esgotando e que precisa voltar a ater contato com o presente para sobreviver no futuro112. E é 

Marianinho que representa tanto este presente, quanto o futuro que irá ser responsável por 

fazer esta conexão. Dito Mariano irá se comunicar com Marianinho através primeiramente de 

bilhetes, que depois se tornarão cartas mais extensas. Já no primeiro bilhete é possível ver as 

intenções de Dito Mariano: 

 

Ainda bem que chegou, Mariano. Você vai enfrentar desafios maiores que as suas 

forças. Aprenderá como se diz aqui: cada homem é todos os outros. Esses outros não 

são apenas os viventes. São também os já transferidos, os nossos mortos. Os vivos 

são vozes, os outros são ecos. Você está entrando em sua casa, deixe que a casa vá 

entrando dentro de si113.  
 

 

As cartas são escritas como uma forma de psicografia, no caso o avô estaria 

incorporando no neto, para que ele as redigisse, questão que Marianinho só percebe depois de 

algumas cartas, antes disso ele desconfia ser alguns de seus tios que poderia estar escrevendo. 

Assim, das cartas e principalmente deste primeiro bilhete é possível tirar duas questões 

importantes que Mia Couto vê na relação entre o avô e o neto. A primeira é a questão da 

importância da ancestralidade onde os mortos permanecem na sociedade ainda ditando muitas 

vezes os acontecimentos e sendo na crença responsáveis por regular a ordem social, tais como 

a guerra, fome, seca chuva, casamento, infertilidade, azar  e etc.  Aportado nessa questão, 

                                                             
111Ibidem. 
112COUTO, Um Rio chamado... op.cit.p.25. 
113Ibidem, p.56 
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Marianinho e Dito mariano possuem a relação de Xará. Essa relação acontece quando um 

membro mais velho da família possui o seu nome colocado em um membro mais novo. Essa 

questão abre espaço para que o mais velho, quando morto permaneça no mais novo. Essa 

relação é muito forte e não é apenas uma homenagem ao mais velho, mais estabelece relações 

mais profundas de ancestralidade. Essa questão pode explicar o porquê de ser Marianinho o 

correspondente de Mariano, através das cartas. Isso fica mais claro no diálogo entre 

Marianinho e Abstinêncio quando viajavam para Luar-do-Chão: 

 

-Agora que estamos a chegar, você prometa ter cuidado 

- Cuidado? Porquê, Tio? 

- Não esqueça: você recebeu o nome do velho Mariano. Não esqueça. 

O Tio se minguou no esclarecimento. Já não era ele que falava. Uma voz infinita se 

esfumava em meus ouvidos: não apenas eu continuava a vida do falecido. Eu era a 

vida dele114.  

 

 

Decorrente disso, observamos também a questão de Marianinho se permitir entrar em 

contato com o avô, com a casa e com a tradição para que seja completado as instruções do avô 

de apaziguar e unir a família.  Esse ponto do apaziguamento fica também evidente do trecho a 

seguir, da segunda carta que o avô mandou: 

 

Como se diz aqui: feridas da boca se curam com a própria saliva. Esse é o serviço que 

vamos cumprir aqui, você e eu, de um e outro lado das palavras. Eu dou as vozes, 

você dá a escritura. Para salvarmos Luar-do-Chão, o lugar onde ainda vamos 

nascendo. E salvarmos nossa família, que é o lugar onde somos eternos115” 

 

 

A questão do apaziguamento e da função de Marianinho é de suma importância para se 

pensar este trabalho, pois é a partir dessas relações e desse pensamento que veremos como 

Mia Couto pensa a configuração da nação. Uma outra questão que nos leva a pensar a relação 

entre os dois personagens é a do tempo. Como aponta Sueli Saraiva, as cartas têm o poder de 

estabelecer uma comunicação entre dois tempos diferentes. Mesmo o avô e o neto estando no 

mesmo local físico, habitando a mesma casa eles estão distanciados no espaço. A autora 

propõe que o avô semimorto está num espaço de transição, indo do presente para o passado, já 

o seu neto-filho que está vivo no presente e em transição para o futuro. Ou seja, estas cartas, 

que são um aspecto moderno, vinculam personagens que estão juntos no espaço e separados 

no tempo, o primeiro no tempo tradicional, passado do avô e o tempo presente e moderno do 

                                                             
114Ibidem,p. 22. 
115COUTO, Um rio chamado... op.cit.p.65. 
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neto116.Assim, se observa que Mia Couto traz para a sua narrativa a questão de um tempo 

espiralar, muito presente na cosmografia africana. Baseada em Ricouer117, Saraiva aponta que 

na proposta espiralar, um movimento passa muitas vezes pelo mesmo ponto, mas numa 

altitude diferente, assim a cosmovisão entrelaça no mesmo circuito de significância, o tempo, 

a ancestralidade e a morte118. A autora aponta que seria possível observar nas obras e incluindo 

aqui a obra de Mia Couto, que ao fazer esse movimento e considerar a cosmografia, se 

observa um processo de criação de suplementos que muitas vezes acabam por cobrir faltas e 

rupturas das culturas e dos sujeitos. Ou seja, quando Mia Couto traz a relação do filho com o 

avô, nesses dois tempos diferentes, mas que de certa forma se encontram, ele explana que é 

nessa relação de dois tempos, de tradição e modernidade que se encontrara a resolução dos 

conflitos de Moçambique, ou até mesmo a própria resolução da nação. As nove cartas 

enviadas por Dito Mariano são o que conduzem a narrativa do livro e insere Mariano nesses 

dois tempos diferentes e o incube de salvar Luar-do-Chão, pois o lugar fora corrompido 

quando os dali se encheram de vaidades e corrupção, características que não eram intrínsecas 

a população dali, mas que se fortaleceu quando os deste lugar começaram a se corromper119, 

essa questão fica mais clara no trecho a seguir: 

 

Essa terra começou a morrer no momento em que começamos a querer ser outros, se 

outras existências, se outro lugar. Luar-do-chão morreu quando os que a governam 

deixaram de a amar. Mas a terra não morre, nem o rio se suspende120. 

 

 

 O avô só consegue confiar em Marianinho, pois segundo ele os outros filhos não terão 

a capacidade de poder entender esse processo, pois como já são de Luar-do-Chão, e possuem 

suas próprias desilusões com o local e com as suas próprias vidas. Dessa maneira, querem que 

todo o processo do funeral do avô seja abreviado, entretanto o avô aponta que é necessário 

mais tempo, para que Mariano se aprofunde nas questões da tradição e complete a sua missão 

de apaziguar o local. Esse ponto fica mais evidente na seguinte carta que o avô direciona ao 

neto: 

 

Mariano, esta é sua urgente tarefa: não deixe que completem o enterro. Se terminar a 

cerimonia você não receberá as revelações. Sem essas revelações você não cumprirá a 

missão de apaziguar espíritos com anjos, Deus com os deuses: Estas cartas são o 

modo de lhe ensinar o que você deve saber. Neste caso, não posso usar métodos da 

tradição: você já está longe dos Malilanes e seus xicuembos (espírito antepassado). A 

                                                             
116SARAIVA,op.cit.p.41. 
117RICOEUR,P. Tempo e narrativa, Tomo 1. Campinas: papiros, 1994. 
118 Saraiva, op. cit. p.93. 
119COUTO, Um rio chamado, op.cit. p. 195.  
120 Ibidem. 
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escrita é a ponte entre os nossos e os seus espíritos. Uma primeira ponte entre os 

Malilanes e os Marianos121.  
 

Aqui observamos claramente a questão do apaziguamento e da necessidade de ser 

alguém que vem de fora e a necessidade de se fazer a ponte entre os Malinanes (passado) e os 

Marianos (presente/futuro) e também a questão da necessidade de se trazer toda a família para 

a Nyumba-Kaya. Essa relação do tempo pode ser observada na continuação desta carta: 

 

Alguns destes parentes vão querer abreviar este momento. Vão impor seus 

andamentos sobre o nosso tempo. Não deixe que isso aconteça. Não deixe. A sua 

tarefa é repor as vidas, direitar os destinos desta nossa gente. Cada um tem seus 

segredos, seus conflitos. Lhe deixarei um conselho para guiar as condutas dos seus 

familiares. Não será só nas cartas. Lhe visitarei nos sonhos, também. Para você 

conhecer os dentros de seus parentes. E todos aqui, são seus parentes. Ou pelo menos 

equiparentes. [...]. Vá procurar Miserinha. Traga essa mulher para a Nyumba Kaya. 

Estas paredes estão amarelecendo de saudades dessa mulher. Ela deve repertencer-nos. 

É nossa família. E a família não é coisa que exista em porções. Ou é toda ou não é 

nada 122 

 

Assim, observamos que o avô precisa que toda a família seja reunida, até mesmo 

aqueles que já foram desprezadas pela mesma. Ou seja, Mia Couto enxerga que a nação só 

será recomposta a partir do momento em que todos os personagens que compõem 

Moçambique possam habitar o seu mesmo local em paz, quando a Nyumba-Kaya 

reestabelecer a sua relação com seus próprios habitantes. 

Voltando para a ordem em que Mia Couto narra o livro, a avó Dulcineusa também 

protagoniza um momento em que se demonstra que os que governam estão corrompidos e 

ainda carregam heranças coloniais.  Junto de Marianinho, Dulcineusa passa ao lado do 

administrador da ilha, quando para e faz como quem vai ajoelhar, quando o administrador 

aponta: “-Dona Dulcineusa, eu já disse para não fazer isso! ” De modo que a senhora 

responde: “- Sim, senhor administrador. Por favor, não me bata, eu não tenho idade para 

palmatória!123 Assim, o narrador continua apontando:  

 

O administrador sacode a cabeça. Ele não acredita que se trate de demência. Pensa 

que se trate de chacota com intenção política bem determinada: Dulcineusa faz de 

conta que o confunde com o administrador colonial. Apressadamente o governante 

atravessa a rua, antes que se juntem curiosos124.  

 

  

                                                             
121 Ibidem. p.126. 
122COUTO, Um rio chamado... op.cit. p.126 grifos meus. 
123 Ibidem.p. 26 
124 Ibidem. 
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Assim, nessa passagem Mia Couto reitera o seu pensamento, que já havia apresentado antes 

com Fulano Malta, de que a população não vê uma verdadeira mudança entre os dois períodos 

colonial/FRELIMO e a necessidade de se modificar essa situação ao aliar o tradicional e o 

moderno.  A avó também reitera este pensamento. Após esse episódio, Marianinho e 

Dulcineusa se dirigem para a igreja, onde existe a presença de um burro, que não sai de lá 

desde um naufrágio que ocorreu na Ilha e que deixou diversos mortos. Dessa maneira, tanto a 

avô quanto o padre pensam que aquele burro é uma espécie de sinal e até mesmo da 

permanência dos mortos e também uma forma de limpar as mazelas que estão ocorrendo em 

Luar-do-Chão. Assim, Marianinho com seu pensamento ainda muito pautado numa 

racionalidade de pensamento que não acredita em demasia nas superstições, aponta que não 

entende o porquê de a avó cuidar do bicho. Ela aponta que o bicho não é apenas um bicho, e 

em seguida aponta: 

 

- Vou lhe dizer, meu neto: Em Luar-do-Chão precisamos de um anjo muito mas muito 

puro. Mas o anjo que aqui permanecesse perderia, no instante, toda a pureza. Talvez 

você, Marianito... 

- Talvez eu o que? 

-Talvez você seja esse anjo125. 

 

 

Assim, vemos como o avô de Marianinho, Dulcineusa também partilha do pensamento 

de que é o neto quem irá salvar a Ilha. 

Muito do pensamento de que a ilha deve ser salva, vem dos momentos que o velho 

Dito Mariano passou antes de ficar não-morto. Dessa maneira, em uma das suas últimas cartas 

Mariano conta de que forma seu amigo Juca Sabão fora morto, pois segundo o Dito Mariano 

Luar-do-Chão começou a morrer quando Sabão fora assassinado. Isso se deveu ao fato de que 

o sobrinho de Juca Sabão trouxe para a Ilha uns sacos que haviam uns pós, dos quais nem 

Mariano, nem Juca Sabão sabiam a função.  A única coisa que sabiam é que o sobrinho disse 

que aqueles pós trariam riqueza para a ilha.  Os sobrinhos de Juca Sabão já possuíam fama de 

bandidos e “mausfeitores”126.  Dessa maneira, já havia uma desconfiança sobre a real utilidade 

daqueles pós. Assim, Juca e Mariano pensam que como o sobrinho disse que aqueles pós 

trariam riqueza para a terra, pensaram se tratar de adubo, e dessa forma deitaram o conteúdo 

na areia para “dar sustento ao chão”. Após esse episódio, o sobrinho de Juca volta para a ilha 

e pelo ocorrido mata o próprio tio. Pensando assim, Mariano passou a ter a certeza que 

Marianinho deveria salvar Luar-do-Chão, pois “faltava-nos um que viesse de fora mas fosse 

                                                             
125 COUTO, Um rio chamado... op. cit. p.107. 
126 Aqui Mia Couto se utiliza de sua característica principal, juntar mais de uma palavra pra dar-lhe sentido. 
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de dentro. Pensava isto enquanto sentia como na nossa Ilha se misturavam o respirar da vida 

e o sopro da morte”127.  

Dessa maneira, vemos mais uma vez a desconfiança dos que moram na capital, assim 

como ocorre com o tio Ultímio. Ou seja, ao relacionar a morte de Sabão com o fechamento da 

terra, Dito Mariano reforça o pensamento de que a terra começou a morrer no momento em 

que os próprios habitantes de Luar-do-Chão passaram a querer ser outros, a não se identificar 

mais com a sua terra e a sua tradição.  

Depois dessa revelação, o livro começa a se encaminhar para o seu final. Dessa 

maneira, Marianinho começa a perceber que a sua presença ali começa a realmente apaziguar 

as relações entre seus familiares. Numa certa ocasião, após sair do bar Marianinho é detido 

por policias, que o prendem e fazem perguntas sobre a relação dele com o coveiro e com 

Nyembeti. Seu tio Ultímio e seu pai Fulano conseguem liberar Marianinho logo em seguida, e 

Fulano e Marianinho começam a conversar sobre o ocorrido. Assim, ele descobre que 

Nyembeti era a única testemunha do assassinato de Juca Sabão.  Nesse momento percebemos 

duas questões importantes, para além dessa revelação:  a aproximação de Fulano com o seu 

filho, e a intervenção de Ultímio por Mariano na prisão. Podemos pensar que dessa maneira, a 

família já está se unindo, e Marianinho é o elo. Essa questão se fortalece após um acidente 

que Ultímio sofre, e precisa ficar dentro da Nyumba-Kaya para repousar. É nesse tempo que 

em uma conversa com Marianinho o seu tio revela que gostaria que Marianinho fosse filho 

dele. Ele ainda aponta que seus filhos são suspeitos de terem matado Juca Sabão. 

Em meio a todos esses pensamentos e evidências, Marianinho finalmente recebe a 

carta em que seu avô revela todas as questões para que ele possa ser enterrado. Nessa carta 

Dito Mariano revela que Marianinho é na verdade seu filho com Admirança e também revela 

questões sobre a morte de Juca Sabão. Assim, ele conta ao filho/neto que acha que a arma que 

matou Juca Sabão na verdade fora de Fulano Malta, e que Dito Mariano havia vendido para 

seus netos, pois precisava urgentemente de dinheiro. Ao se livrar desse pensamento e se 

reconhecer como um covarde, Dito Mariano diz ao neto que já pode ser enterrado, e que é 

para ele pedir ajuda ao coveiro Curozero. O enterro não havia acontecido ainda pois quando 

tentaram a terra se fechou, o que aponta que era necessário ainda que Dito Mariano pudesse 

ter esse último assunto com Marianinho para então a terra poder se abrir e ele descansar. Ao 

finalizar a carta, o avô aponta que só foi possível todo esse movimento de apaziguamento na 
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junção tanto de Dito Mariano com o neto, quanto da própria terra, o próprio lugar com os 

dois: 

 

Afinal, tudo o que eu escrevi foi por segunda mão. A sua mão, a sua letra, me deu voz. 

Não foi senão você que redigiu estes manuscritos. E não fui eu que ditei sozinho, foi a 

voz da terra, o sotaque do rio. O quanto lembrei veio de antes de ter nascido. Como 

essa estrela já morta que ainda vemos por atraso de luz. Dentro de mim, até já esse 

brilho esmoreceu. Agora, estou autorizado a ser noite...128. 
 

Depois dessa carta, Dito Mariano é enterrado próximo ao mar, a terra se abre para o 

corpo poder entrar e volta a chover na ilha. Marianinho encontra seu tio Ultímio, que ainda 

insiste em vender a Nyumba Kaya, quando no diálogo percebemos que Marianinho realmente 

incorporou a questão da tradição e de que ele deve ser quem vai lutar por esse lugar. Isso fica 

claro quando ele afirma: 

 

- Essa casa nunca será sua, Tio Ultímio. 

- Ai não? E porquê? Posso saber? 

- Porque essa casa dou eu mesmo. O senhor vai ter que me comprar a mim para 

ganhar posse da casa.  Para isso Tio Ultímio, para isso nenhum dinheiro é 

bastante129.  

 

 

Depois dessa conversa, os três filhos de Dito Mariano resolvem voltar para a casa, 

para cuidar tanto dela quanto de Dulcineusa. Assim, o que se percebe é que Marianinho 

conseguiu apaziguar as diferenças que haviam entre os irmãos e avó. Aqui o que vemos é que 

Mia Couto pensa no apaziguamento através da junção dos diferentes personagens juntos todos 

dentro da mesma casa a Nyumba-Kaya.  

Marianinho parte então atrás de Nyembeti que está cavando um túmulo do cemitério. 

Chegando próximo, Marianinho sente um mal-estar e tomba para dentro da cova. Ao acordar 

se pergunta: “... estarei condenado a amar aquela mulher apenas na vertigem do sonho? 

Afinal, entendo: eu não podia possuir aquela mulher enquanto não tomasse posse daquela 

terra. Nyembeti era Luar-do-Chão”130. 

O livro ainda termina com Marianinho recebendo uma mensagem de seu avô, mas 

dessa vez ele já não precisava mais escrever. Conseguia entender o que o avô queria lhe dizer, 

pois já havia se inteirado da tradição, e se tornado capaz de perceber o que seu avô queria lhe 

dizer. Nesse final, percebemos que Marianinho realmente tornou-se parte de Luar-do-Chão 

novamente. O contato que ele faz com Nyembeti ainda criança, demonstra que Mia Couto 
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reforça a ideia de retorno a tradição, já que está é a maior característica de Nyembeti. 

Marianinho também deixou que a casa entrasse nele e dessa forma, conseguiu cumprir o que o 

avô havia lhe pedido: apaziguar os conflitos de Luar-do-Chão. 
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O PENSAMENTO DE UM DESANIMISTA EM UMA NAÇÃO EM 

CONSTRUÇÃO. 

 

Existe afinal, outra incurável doença: a síndroma da 

humanodeficiência adquirida. Proliferam as ciências desumanas e os 

cientistas ocultos. Que posso eu contrafazer? –Mia Couto.  

 

Como vimos nos capítulos anteriores, a figura e o posicionamento de Mia Couto está 

inteiramente interligada com o seu lugar social e a sua visão de mundo. Neste sentido no 

terceiro capítulo iremos tratar melhor da relação do autor com a construção da nação 

moçambicana. A partir do exposto é possível e muito importante para este trabalho visualizar 

a imagem e o posicionamento de Mia Couto em relação ao seu tempo, e o contexto em que ele 

vive. Em relação a essa questão, podemos ver que Mia Couto é caracterizado por Braúna 

como um desanimista, visão essa que achamos pertinente para se entender a relação de Mia 

Couto com a construção da nação. Braúna retrata o desanimismo como: 

 

a experiência da vivência da temporalidade, a relação do cidadão e do literato Mia 

Couto com o tempo[...] Pensar Moçambique pelas linhas de um desanimista, pois, é 

lidar com uma escrita que se elabora numa “sintaxe transiente”(para usarmos da 

expressão de Nicolau Sevcenki), aquela “capaz de fundi num mesmo corpo textual a 

reflexão crítica sobe o passado, o presente e o futuro”, pois que o desanimismo do 

cidadão/escritor Mia Couto só tem existência e sentido dentro dessa reflexão crítica 

sobre o estado do mundo, essa que se corporifica nas linhas de suas narrativas 

(literárias ou não).131 

 

 

O que se observa nesse trecho é que o desanimismo no caso de Mia Couto ocorre 

devido ao fato de sua desilusão e desagrado com o presente, visto que no período pós guerra a 

FRELIMO tomou rumos que não estavam de acordo com as suas proposta inicias que apenas 

deixaram como herança do período socialista a prática estrutural violenta do Estado para com 

a população até os dias de hoje, como observamos no primeiro capítulo dessa monografia. 

Então, é essa relação que faz com que Mia Couto veja a necessidade de um concerto e um 

apaziguamento no presente, como fica mais claro na função de Marianinho na obra aqui 

analisada. É importante ressaltar que o desanimismo é diferente de uma fé total, ou esperança 

para que os conflitos do presente se resolvam. Como Braúna apontou, o desanimismo 

relaciona tanto o passado, quanto o presente e o futuro e com isso se observa que Mia Couto 

vê uma resolução desses conflitos na junção desses três tempos, assim, o desanimista 
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relaciona o seu sentimento com a temporalidade, pois o seu estado vai resultar diretamente da 

confrontação entre a experiência e a expectativa no sentimento, que acaba por resultar na 

crítica desanimista. Ou seja, a temporalidade indica que o desanimismo é um estado de ser, e 

não uma condição definitiva, e é esse estado que vai incentivar Mia Couto a escrever seus 

contos e romances em histórias imaginadas, pois como o próprio autor aponta e como Braúna 

reitera:  “quem imagina é porque não se conforma com o real estado da realidade”132, nas 

palavras de Mia Couto: 

 

Escolher o futuro como tema é enfrentar um universo de conflitos e de 

ambiguidades. Porque o futuro apenas existe numa dimensão fluida, quase líquida. 

Por vezes, como está ocorrendo agora neste país, ele desponta como se fosse um 

chão material e concreto. Na maior parte das vezes, porém, ele é frágil e nebuloso 

como uma linha de horizonte que se desfaz quando nos tornamos mais próximos. No 

conflito entre expectativa e realidade é comum o sentimento de desapontamento que 

faz pensar que, no passado, o futuro já foi melhor133 

 

Dessa forma podemos perceber a partir deste trecho a esperança que Mia Couto possui 

no futuro, mesmo com a desilusão do presente e no conflito entre a expectativa e a realidade, 

pois para ele é na junção desses três períodos de tempo que será possível perceber a melhora a 

resolução dos problemas que ele enxerga no presente. 

Agora, podemos pensar em que se baseia essa desilusão de Mia Couto? Como 

apontamos no primeiro capítulo, a guerra da FELIMO contra a RENAMO, acabou por 

evidenciar e direcionar os projetos da FRELIMO para com a população no intuito de construir 

uma nação única e moderna. Dessa maneira, a guerra para além de questões apenas políticas 

acabou por interferir diretamente na identificação da população, atingindo as esferas privadas 

da sociedade agindo como um processo estruturador da modernidade moçambicana. Assim, as 

desigualdades sociais que já eram presentes durante o período colonial foram acentuadas pela 

guerra e até o presente são problemas sociais a serem encarados pela população 

moçambicana. Mia Couto enxerga nesse sentido de desigualdades uma das questões que 

necessitam ser resolvidas na sociedade, e que o governo não consegue sanar. Para ele, a nação 

que estava para nascer com a guerra de independência acaba por não se completar e se desvia 

de seu caminho original. Podemos observar o pensamento de Mia Couto com esta parte da 

história de Moçambique, quando na relação entre Fulano Malta e Mariavilhosa o filho que 

nasceria justamente no dia da comemoração da independência, acaba por falecer antes mesmo 

de chegar ao mundo. Apesar de pensar que a nação não se completou em Moçambique, Mia 
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Couto ainda considera a sua formação, pois como Braúna ainda aponta Mia Couto não se 

considera um completo desencantado para com essas questões, mas sim reitera o pensamento 

processual desse movimento de formação da nação: 

 

Mas não sou um desencantado. Não estou a falar com amargura, com desilusão. Não 

faço parte do grupo dos desiludidos. Acho é que tudo tem um tempo e, como se sabe, 

o tempo não é aquele que a gente quer. Entendo que historicamente era impossível 

aquele tipo de projecto: de uma sociedade socialista revolucionária, igualitária, que 

poria abaixo a exploração do homem pelo homem, que seria o túmulo do capitalismo, 

palavras de ordem das quais apenas restaram, em velhas paredes descascadas, o 

letreiro já sujo pelo tempo, resto de pintura, em letra quase ilegível.134 
 

Assim, o que lemos anteriormente se reforça ao pensar que o desanimismo é um 

estado de ser, e não um sentimento permanente em relação ao jeito de enxergar a vida e a 

sociedade. Aqui também se percebe que Mia Couto tinha consciência do tamanho do 

envolvimento que era necessário e que se esperava nos projetos da FRELIMO, e da 

dificuldade em alcançá-los. O que percebemos dessa relação de Mia Couto com a FRELIMO 

é que a sua maior desilusão é com os dirigentes do partido que acabam por dar preferência a 

outras questões que não a igualdade entre a população e o fim da exploração do homem pelo 

homem, mas pensavam principalmente no enriquecimento próprio dando espaço para que a 

corrupção se instalasse no país e ao contrário do que propunham, aumentasse a desigualdade 

social entre a população. Digo isto pois fica de certa forma evidente quando no livro aqui 

analisado o autor discorre sobre Ultímio, como ele se sente diferente em relação ao restante da 

família135 e sobre a visão que os parentes possuem sobre ele, e principalmente a maneira que 

ele lida com a Nyumba Kaya, querendo vendê-la para conseguir um lucro próprio, ignorando 

os outros aspectos que envolviam a casa para além de seu valor financeiro.  Com isso o que se 

perceber é que o desânimo de Mia Couto tem um sujeito específico e se direciono a aqueles 

que se encontram no poder e esbanjam riquezas, e não necessariamente com toda a população 

e todo o seu presente, pois como vimos ele enxerga uma possibilidade de um futuro melhor e 

esse futuro será construído a partir da população, o que veremos posteriormente neste 

capítulo.  

Dessa forma, como a obra de Mia Couto é profundamente ligada com o seu tempo 

histórico, ela perpassa as questões da criação de uma ideia de nação em Moçambique. Em Um 

rio chamado tempo, uma casa chamada terra, encontramos a Nyumba Kaya como um 

exemplo do que o autor entende como o presente da nação moçambicana. Dentro da casa, Mia 
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Couto deixa transparecer a diferença existente dentro do próprio país, que são passíveis de 

observação quando vemos as diferentes identidade dos personagens que a compõem: os avós 

que ainda carregam a tradição, Fulano Malta sendo um ex-guerrilheiro, Ultímio sendo um 

assimilado e agora também Marianinho, um jovem que já nasceu em um Moçambique livre , 

que possui maior estudo e que mora na cidade, se distanciando das questões tradicionais. 

Também Mia Couto conta que os parentes distantes de outras cidades também passam pela 

Nyumba Kaya, mas sem entrar em tantos detalhes. Assim é possível perceber que o autor 

encara as diversidades dos sujeitos que compõem o país, não pensando como um único bloco 

homogêneo.  Dessa forma devemos pensar um pouco conceitualmente sobre como encaramos 

as identidades e também como o próprio Mia Couto encara essa questão.  

Assim como trabalhamos um conceito mais maleável de nação, que já apresentamos 

no primeiro capítulo, pensaremos também a identidade como um fator que não pode ser 

encarada com uma simples dualidade entre ser e não ser, mas sim como uma espécie de 

dialética entre diversos fatores que se interligam e com isso constroem e desconstroem as 

identidades historicamente. Stuart Hall já aponta que as identidades são construídas ao longo 

do tempo, dependendo das informações que o indivíduo recebe, bem como da classe à qual 

pertence e aos diversos fatores sociais que a cercam. Dessa maneira percebemos que ele vê a 

identidade como algo que não é inato, e que está sempre em processo, sendo mais útil usar a 

palavra para designar este processo como identificação136, e não apenas identidade. Podemos 

perceber que por muito tempo em África as identidades foram designadas como algo 

imutável, muitas vezes devido ao racismo histórico e a exoticização da cultura africana. Dessa 

maneira, Braúna aponta que na obra de Mia Couto a questão da identidade é sempre muito 

presente, visto que: 

 

Essa constante presença da ideia de identidade na ficção e nas intervenções de Mia 

Couto venha justamente do fato de ser essa uma questão que reiteradamente lhe é 

colocada, numa exigência obsedante, reveladora de um vício de outridade a que os 

africanos, historicamente, tem sido “empurrados”. “Fomos empurrados para definir 

aquilo que se chamam ‘identidades’”, diz-nos Mia, todavia, “deram-nos para isso 

um espelho viciado. Só parece reflectir a ‘nossa’ imagem porque o nosso olhar foi 

educado a identificar-nos de uma certa maneira. ” Por tal, é um espelho que 

“aprisiona o olhar. Onde deveríamos ver dinâmicas vislumbramos essências, onde 

deveríamos descobrir processos apenas notamos imobilidade. ” Com isso, o que se 

dá é que “em vez de tirarmos proveito das mestiçagens que historicamente fomos 

produzindo, contentámo-nos com essa ilusão estéril que é a procura de identidades 

pura ”. Em sua imagética, Mia nos propõe o contrário dessa “ilusão estéril” da busca 

por identidades puras. Seu entendimento é o de que as identidades “funcionam como 
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empresas de importexport”, num processo de “desidentidade” e desessencialização 

tanto de nós quanto dos outros137.  

 

Assim, o que percebemos é que Mia Couto compartilha dessa ideia de que as 

identidades não são fixas, mas sim construídas e que elas podem aparecer e desaparecer 

dependendo do contexto social no qual o indivíduo está inserido. Podemos ver essa questão 

quando ele insere Marianinho como personagem principal de seu livro. Um jovem que 

teoricamente já possuía a sua identidade fixa como racional e construída na cidade, mas ele só 

conseguirá resolver as questões que lhe pedem quando deixar que a sua identidade flua e se 

desloque com o resgate a partir da identificação com a tradição e com os costumes para poder 

cumprir sua missão, mas não perdendo o seu pensamento racional, o que mostra como a 

modernidade e a tradição caminham juntas sem se anularem. E mais do que em seus escritos 

literários, o próprio Mia Couto se considera um homem de fronteira e de identidade fluída. 

Nascido em Moçambique, sendo filho de pais portugueses imigrantes, Mia Couto cresce 

tendo contato com esses dois lados do mundo, o que acaba por construir sua identidade de 

maneira fluida, como mencionamos no capítulo anterior. Braúna aponta que para Mia Couto o 

que define as identificações temporárias é a própria história, que dependendo de qual rumo 

toma, faz com que o sujeito se identifique com uma identidade diferente.  

Como podemos perceber pelo trecho anterior, Mia Couto destaca a relação que as 

identidades africanas foram e até hoje são, encaradas por pessoas e teorias vindas de fora do 

continente. Ainda na nossa sociedade é possível observar como a África é olhada de maneira 

exótica, onde muitas vezes o pouco que se conhece é ainda preso a questões se pensar a 

sociedade africana como tradicional138, tribal, violenta e que passa necessidades tais como 

fome e sede e acabam projetando essa ideia para o restante do mundo. Infelizmente muitos 

grupos enxergam a África a partir dessa ótica atrasada, então podemos parar para pensar a 

forma e a recepção da obra de Mia Couto que ao invés de trazer esses pontos que elencamos 

como questões estáticas, acaba por relacioná-los e flexibilizá-los com questões que são 

consideradas modernas, tais como nação e identidade. Por agora veremos o que o autor tem a 

dizer sobre isso e em seguida pensaremos melhor sobre as questões relacionadas com tradição 

e modernidade. Assim, Mia Couto discorre sobre a questão da imagem da literatura africana:  

 

Defensores da pureza africana multiplicam esforços para encontrar essa essência. 

Alguns vão garimpando no passado. Outros tentam localizar o autenticamente 

africano na tradição rural. Como se a modernidade que os africanos estão inventando 
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nas zonas urbanas não fosse ela própria igualmente africana. Essa visão restrita e 

restritiva do que é genuíno é, possivelmente, uma das principais causas para explicar 

a desconfiança com que é olhada a literatura produzida em África. A literatura está 

do lado da modernidade. E nós perdemos “identidade” se atravessamos a fronteira 

do tradicional: é isso que dizem os preconceitos dos caçadores da virgindade étnica e 

racial.139 
 

O que se observa nesse trecho é que a literatura escrita pelos autores africanos acaba 

por sofrer preconceito quando se encontra nelas questões que são encaradas como modernas, 

e até mesmo a própria feitura do livro pode ser um caso de grande espanto para aqueles que 

ainda imaginam um Moçambique estática. Cabe aqui agora pensarmos no porquê desse 

pensamento ainda ser tão comum, pensando como a ideia modernidade é inserida no 

continente africano e pode ser vista a modernidade africana, até mesmo pensando no discurso 

modernizador da FRELIMO para com a população, visto que ela sofre diretamente com esse 

suposto dualismo criado entre modernidade e tradição.  

Os costumes e a ideia de modernidade que foram aplicados na África e em 

Moçambique mais especificamente, eram resultados de criações do próprio imaginário 

europeu, tais como a ideia de um Estado centralizado como uma forma de definir o que era 

uma civilização ou não. Dessa forma, o colonialismo europeu se utilizava desses modelos 

para se definir e também para poder justificar a sua permanecia na África, ou seja, a própria 

modernidade europeia nasceu de um pensamento para poder se legitimar e se diferenciar de 

outras sociedades, e não de maneira natural e intrínseca como por muito tempo se pensou. 

Com isso essa modernidade pode ser encarada e ser enquadrada no conceito de uma tradição 

inventadas como defende Terence Ranger140.Nesse sentido, ao se estabelecer no continente 

africano, os europeus forneciam e se baseavam em um modelo específico de modernidade e 

de sociedade e, ao encarar a realidade das configurações sociais africanas141, perceberam 

poucas semelhanças com este modelo, principalmente no que se refere ao sistema de 

organização social e resolução de conflitos. Assim, os administradores acabaram por emular 

algumas instituições presentes na metrópole, recriando e adaptando estas às instituições que as 

sociedades africanas possuíam. Com isso acabaram transformando as tradições e os costumes 

em instituições rígidas, justificando uma suposta excepcionalidade, como aponta Ranger142. 

Essa excepcionalidade ocorre devido ao fato que a tradição é vista a partir da perspectiva 

                                                             
139COUTO, Mia. Uma cidadania à procura da sua cidade. In ___. Pensatempos. Op. Cit., p. 85- 86 Apud Braúna, 

op. cit.p.128. 
140RANGER, Terence. "A invenção da tradição na África Colonial." HOBSBAWM, Eric e RANGER, Terence. 

A Invenção das Tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra (1984). 
141Aqui sempre devemos pensar no plural, visto que diferentes europeus encontraram diferentes tipos de 

organizações sociais no continente africano. 
142 Ibidem. p. 120. 
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evolucionista das sociedades ocidentais. Entretanto, como o próprio Mia Couto aponta no 

trecho anterior, existe para além dessa ideia ocidental de modernidade, a própria modernidade 

que os africanos criam a vivem que acaba os incluindo nesse processo de modernidade no 

qual o mundo passa/passou.  

Esse processo de incluir o outro na modernidade, abre espaço para se pensar na 

modernização da tradição, questão essa que encontramos em Peter Geschiere143. A proposta de 

uma modernização da tradição é encarada como uma saída para se estudar e pensar a 

modernidade africana sem necessariamente usar os moldes e padrões estabelecidos pelo 

conceito ocidental de modernidade. Em outras palavras, nessa visão de modernidade africana 

a resistência e permanência da tradição pode ser encarada como a própria modernidade 

africana, afirmando então que existe uma modernidade que é diferente da europeia e que 

obedece a processos próprios.Entretanto o Geschiere nos alerta para duas questões que, 

segundo ele, são essenciais para não cair em um relativismo ou especificíssimo cultural 

extremo, no concernente ao continente africano. O primeiro deles é que pensar em uma 

modernização da tradição não significa pensar em uma retradicionalização da sociedade144, e, 

a outra questão é que esses processos também ocorrem de maneira semelhante no restante do 

mundo. Pensando dessa maneira, evita-se excepcionalizar os casos africanos, e seguidamente 

se torna mais fácil constatar que categorias e conceitos como neste caso modernidade e 

tradição, estão inseridas também em debates e discursos, fazendo com que os seus 

significados não sejam necessariamente únicos. Mia Couto compartilha desse pensamento de 

uma tradição que não é móvel, ou fixa e critica a questão de se pensá-la de forma estática, 

pois para ele: 

Estamos perante uma estratégia de fabricação da “tradição”(daquilo que é construído 

como sendo a tradição) como a única representação genuína e verdadeira da cultura 

nacional. Ao eleger a “tradição” como única medida da nossa identidade está-se a 

fazer exactamente aquilo que é o alerta deste acontecimento: está-se a matar a 

cultura. Porque toda a cultura vive da sua própria diversidade. A cultura diz-se 

sempre no plural.145 
 

É essa tradição que Mia Couto traz para os seus romances, com forma de demostrar a 

maleabilidade da cultura, ou melhor dizendo, das culturas existentes no território 

moçambicano, e também é essa tradição maleável composta de diversas identidades que irá 

ser capaz de resolver os diversos conflitos que ele encontra na nação. E são essas mesmas 

múltiplas identidades que nos ajudarão a entender a nação de Mia Couto. 
                                                             
143GESCHIERE, Peter. Feitiçaria e modernidade nos camarões: alguns pensamentos sobre uma estranha 

cumplicidade. Afro-Ásia 2006 
144Ibidem.p.14. 
145COUTO, E se Obama... op. cit.p. 164. 
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Como já observamos no primeiro capítulo, o projeto de nação da FRELIMO além de 

não provocar um processo de se identificação  da população de Moçambique, foi aplicado de 

maneira desigual nas diferentes regiões do país, valorizando o tempo pretendido pelo projeto 

que era o futuro, o Homem Novo, e não o passado tradicional e colonial. Mia Couto como 

participante da FRELIMO, acaba por não concordar mais com esses pensamentos que para ele 

distanciam a teoria da prática que aliciam tanto políticas internas do próprio partido quanto as 

suas relações externas. Para Braúna, essas questões encontradas na literatura de Mia Couto 

vão mais além. Elas perpassam tópicos como o continuado ato de não reconhecimento dos 

modos de vivência moçambicanos, dos valores como elementos possíveis de serem integrados 

no projeto de sociedade do partido. Ele também interroga a negação dos valores pretendidos 

pela própria FRELIMO, que faz parte do seu desanimismo e falta de confiança nos aparelhos 

estatais.146 

A nação em Moçambique implantada como um projeto de unificação partindo de um 

Estado autoritário acaba por ser confundida com a própria noção de Estado e de governo, 

sendo fundidas sob uma noção de poder autoritário e protetor147. Dessa maneira, a nação acaba 

se tornando não só um sentimento de identificação de coletividade, mas também um lugar 

central: 

 

Não é por acaso que, na linguagem corrente em Moçambique, se diz “Fulano foi à 

Nação” ou “este problema só se resolve no nível da Nação” quando se pretende 

informar que alguém se deslocou à capital do país ou que tal questão requer uma 

decisão da sede do poder central148 
 

Essa visão é encontrada na obra de Mia Couto, e aponta ainda mais para um 

distanciamento entre o que se entende por nação, nos modelos “modernos europeus”, e como 

ela é realmente vivenciada pela população. 

Para além do pensamento apenas prático de governo, Mia considera que um dos 

maiores erros da FRELIMO, como apontado anteriormente é a desconsideração dos costumes 

da população pelo partido, visto que a tradição (pensada aqui de maneira plural) rege os mais 

diversos aspectos da vida e do cotidiano. Dessa maneira, o autor vê a impossibilidade de se 

construir uma nação ignorando esses aspectos e pior ainda, os criminalizando como havia 

ocorrido. Essa relação da população com a tradição é bem perceptível quando através das 

cartas Dito Mariano pede para Marianinho deixar a casa entrar dentro dele, que ele perceba e 

se relacione com esta realidade para que os conflitos da Nyumba Kaya se resolvam. Assim, o 
                                                             
146BRAUNA, op.cit.p. 166 
147Ibidem. 
148 CABAÇO, Op. Cit., p. 322 
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que Mia Couto espera é que a solução venha da própria população, e não dos agentes do 

governo, por exemplo. Essa questão é importante de ser discutida. Mia Couto em diversos 

contos e intervenções aponta para a questão de não se criar um vitimismo em torno da atual 

situação da sociedade moçambicana. Em outras palavras, para o autor não são apenas as 

questões referentes ao colonialismo que ainda perduram as únicas causadoras da instabilidade 

que se pode observar: 

 

Nós já conhecemos este discurso. A culpa já foi da guerra, do colonialismo, do 

imperialismo, do apartheid, enfim, de tudo e de todos, menos nossa. É verdade que 

os outros tiveram a sua dose de culpa no nosso sofrimento. Mas parte da 

responsabilidade sempre morou dentro de casa. [...] Esta lavagem de mãos têm sido 

estimulada por algumas elites africanas que querem permanecer na impunidade. Os 

culpados estão, à partida, encontrados: são os outros, os da outra etnia, os da outra 

raça, os da outra geografia.149 
 

 

Aqui fica claro que para o autor, não se deve apenas responsabilizar outros pelas 

mazelas, mas também encarar a própria condição, encarar as políticas das elites 

moçambicanas e a partir disso pensar em uma alternativa para a resolução de alguma parte 

dos problemas. Em Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, é possível ver essa 

questão, pois está nas mãos de Mariano, e não de um governante a questão da resolução dos 

conflitos. O reconhecimento da própria culpa acaba por trazer os próprios moçambicanos 

como agentes de sua história, e capazes de por si resolverem seus problemas na visão de Mia 

Couto. 

Ainda pensando em reconhecimento da própria capacidade de ação e de intervenção 

na história a partir da população, vemos que para o autor o reconhecimento do passado feito 

por eles juntamente com o movimento de lembrar, esquecer, e apontar para novos rumos é o 

que caracteriza a nação para o autor. Braúna aponta que a partir desse movimento de 

pensamento é possível ver na perspectiva de ter que lidar com as problemáticas do passado, 

pensando-as como um “peso” para o presente, ou seja, algo que tem relação direta e interfere 

no presente, e ao mesmo tempo que se lembra ocorre também um certo esquecimento de 

momentos específicos desse passado, é que a nação é delineada150. Isso ocorre, pelo próprio 

fato de que o processo de construção da nação em Moçambique ainda é algo recente, e sua 

maneira violenta como foi inserido mexe com feridas que ainda não estão curadas, assim 

como o colonialismo e a escravidão. Dessa maneira, nesse passado que ainda fere, os 

pensamentos se voltam para um futuro, pois como vemos, Mia Couto apesar de não se 
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contentar com o presente em que vive, ainda pensa em um futuro possível. Mas o que futuro é 

esse para o autor?  Para ele, o futuro aguarda o encontro de expectativas e realidades, pois o 

futuro como já mencionado existe em uma dimensão fluida e nebulosa, que é local de 

encontro e conflito entre a expectativa e a realidade.  

O que vemos aqui é que quando Mia Couto pensava em um futuro na sua juventude, 

esse futuro viria acompanhado de um tempo melhor, de um Moçambique independente. A 

geração de Mia Couto era embalada por um sujeito maior, uma razão redentora que se 

encontrava em uma forma quase religiosa de uma causa e de um discurso político. O autor 

aponta que ele nasceu em uma geração que foi o contrário da existente agora, pois a geração 

dele só existia enquanto habitantes do futuro, mas que agora, com os rumos que o país tomou, 

e que a sua geração vive é o que ele aponta como realidade. Ainda nesse discurso, Mia Couto 

aponta que a geração de agora (pós-guerra de independência) não possui essa motivação a 

longo prazo tão estabelecida, com metas e até mesmo com um inimigo em comum. Para o 

autor moçambicano é necessário então reescrever uma nova narrativa para o país, que insira 

novas perspectivas para a população e que de certa forma engaje as pessoas em uma nova 

crença. Em seu discurso sobre o futuro essa questão fica bastante clara: 

 

Hoje essa razão de longo prazo está descolorida. Necessitamos de reescrever uma 

narrativa nova, de inventar um tempo que seja brilhante e sedutor. E que dê sentido 

às escolhas de longa duração, que dê valor à esperança e à moralidade enquanto 

investimentos a longo termo. Necessitamos de ter a certeza de que vale a pena 

esperar sem receio de que os abutres devorem, entretanto, o melhor pedaço da nossa 

alma.151  
 

A partir desse contexto, podemos ver que para Mia Couto a nação em Moçambique 

nasce por meio de um sentimento geral, não apenas de se estabelecer uma nação em si, pelo 

menos para o entendimento do autor a nação era um futuro novo uma nova fase para o país, 

mais do que delimitar territórios e criar uma identidade comum como previa o projeto do 

Homem Novo, a nação de Mia Couto prevê uma nova sociedade que se desgarrasse dos 

sistemas coloniais. Entretanto, o autor aponta que esse sonho, esse ideal não se realizou de 

fato e que o mundo e os sonhos que se configuram na atualidade já não devem ser sonhados e 

realizados pela sua geração, mas sim pela geração que está porvir. Para ele: 

As nossas nações foram-nos facultadas por via de um sonho conquistado, o sonho 

nacionalista. Construímos um mundo que já não é do Outro, mas que não é ainda 

nosso. Acordamos desse sonho com a mesma sensação de estranheza. Estamos 

despertando para um mundo em que podemos e devemos ainda sonhar. A diferença é 

que esse mundo já não nos inclui nos seus sonhos. Não é uma doença angolana ou 
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moçambicana. É assim em todo o mundo. Somos, em simultâneo, do tempo da 

Utopia e do tempo dos Predadores...152 
 

Nesse trecho podemos perceber que Mia Couto não excepcionaliza o caso africano, 

mas insere a realidade dessa geração num contexto maior. Podemos até arriscar dizendo que 

este sentimento é bastante característico da segunda metade do século XX, com a queda do 

muro de Berlim e o fim do socialismo soviético, bem como as consequências da guerra fria. 

Para Mia Couto, que estava engajado nesse setor de pensamento, essas questões podem 

influenciar no seu pensamento e na sua forma de ler o mundo.  Ele ainda reitera esse 

pensamento de contextualizar e inserir Moçambique quando argumenta que não foram apenas 

as nações periféricas que falharam em seus planos nacionais, mas algo maior. Para ele o que 

falhou foi todo um sistema que propunha mudar as realidades das pessoas, tornando-as mais 

humanas e mais felizes. As lutas de independência ofereciam esperança, hoje, ele vê um 

cenário diferente: 

 

Na luta pelas nossas independências era preciso esperança para ter coragem. Agora é 

preciso coragem para ter esperança. Antes nós sonhámos uma pátria. Agora 

queremos pedir a essa grande mãe que nos devolva a esperança. Mas não há 

resposta, a mãe está calada.153 
 

Para essa questão, o autor reitera a necessidade da própria população “salvar” esta 

nação que se perdeu ainda mesmo no seu começo, no seu início de formação: 

 

Enquanto nos calarmos, ela (a mãe) permanecerá no silêncio. O que significa que 

precisamos recomeçar sempre e sempre. Há que inventar uma outra narrativa, viver 

uma outra crença. A verdade é esta: somos nós que temos de ir dando à luz uma 

mãe. Só somos parentes, pátria e cidadão, numa relação alimentada grão a grão, gota 

a gota.154 
 

Aqui observamos que ele vê a necessidade de recomeçar, e não retomar os mesmos 

projetos que não se concretizaram. De um reinicio, para que a nação tome um outro rumo, e 

sempre partindo da iniciativa da população, daqueles que são de Moçambique, e não na 

espera de um agente externo. Ele aponta que a população só avançará quando olhar para dento 

e encontrar nela mesma os próprios desaires. Assim, para ele a população precisa habitar o 

futuro, ter esperança, fazer desse futuro o território “nosso”, como ele diz que se afastem do 

desespero e do medo. Ele ainda aponta no final dessa intervenção: “Seremos mais pessoas se 

o futuro for um território nosso, [...] para celebrar algo que se está iniciando tanto quanto 
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nós podemos iniciar a nós próprios”155.Dessa maneira, em uma comunicação apresentada em 

Maputo, o autor reitera essa ideia de um recomeço. Para ele mesmo com uma mudança de 

governo tudo permanecerá igual se se manter intacto o modo capitalista de sistema 

econômico, e o sistema de administração dos recursos da sociedade. Mia Couto prossegue 

afirmando que existem riquezas e pessoas com dinheiro no país, entretanto esses ricos não 

produzem riqueza, não produzem empregos nem melhorias. O que essa elite representa é uma 

classe de predadores, que vivem da venda e da revenda de recursos nacionais, se importando 

apenas com o próprio lucro e não com o desenvolvimento do país, em uma crítica clara à elite 

governante156.  

Como já apontamos anteriormente, é essa característica dos governantes que faz com 

que Mia Couto possa ser considerado um desanimista, mas que ainda possui esperança para a 

resolução dos problemas. Isso ocorre porque Mia Couto não vê o processo da nação como 

algo encerrada, mas sim ainda a vê como um sentimento em construção. Isso fica mais 

evidente quando ele aponta que ele e a sua nação, a sua pátria são contemporâneos, nascidos 

numa mesma época: “Estranha coincidência: a minha pátria é-me contemporânea. Fui 

nascendo com ela, ela está nascendo comigo. Eu e a minha terra somos da mesma 

geração”157. Com essa contemporaneidade, as lutas que ocorreram ainda no tempo da 

libertação e depois com a guerra interna ainda são permanentes, então como escrever e viver 

uma nação que se inicia com tantos conflitos e com tantas mortes em sua fundação?  Para ele, 

a comissão da verdade do país se preocupa em apagar esse sangue da história, para poder 

reinventar e começar do zero, um novo texto apenas com as lembranças gloriosas: 

 

 Poder-se-ia pensar que o nascimento da nação (este que ainda vivemos) fosse o 

momento mais apropriado para recolher e reinventar o nosso comum patrimônio de 

lembranças. Mas acontece exactamente o contrário. Este é o período mais frágil, onde 

sabemos possível a emboscada do julgamento passadista.  Em todos os países do 

mundo sucedeu o mesmo: o início da narrativa da nação nasceu daquilo que alguns 

chamaram de “sintaxe do esquecimento”. Os processos de aglutinação homogênea 

sugerem que diferentes comunidades esqueçam de si mesmas, e os diversos grupos 

abdiquem das suas singularidades. Somos uma mesma nação porque esquecemos as 

mesmas coisas da mesma maneira.158 
 

O esquecimento também está presente nessa nação em construção. No livro Um rio 

chamado tempo, uma casa chamada terra percebemos que para que tudo se mantenha 

apaziguado, tia Admirança guarda consigo o segredo de ser mãe de Marianinho. O rapaz faz o 
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mesmo. Com isso vemos que além de aliar o passado com o futuro, os silêncios e os 

esquecimentos também estão presentes nessa nação de Mia Couto. Mesmo que ele não 

concorde diretamente, mas é algo que é quase impossível de se desvencilhar quando se trata 

de construir uma memória coletiva, ainda mais com um passado violento. Braúna aponta que 

muitos dos personagens de Mia Couto são caracterizados por sempre lembrarem do passado, 

entretanto esse lembrar nem sempre é apresentado com um sentimento nostálgico, e saudoso 

de um tempo que se foi. A maioria das lembranças revelam questões que se imbricam com a 

mentira e a invenção. Dessa forma, ao utilizar desses artifícios a memória não se torna um 

desejado remédio, mas sim um doloroso veneno159.O que se percebe dessa ambiguidade de 

lembrar e esquecer e da relação da escrita com essas escolhas é que Mia Couto vê e possui a 

percepção das complexas implicações que se tem ao escrever a história de nações tão jovens. 

Segundo Braúna, isso ocorre pelo fato de que existe ainda uma memória viva, de vivos que 

ainda reclamam a sua autoridade ainda mais num contexto onde o passado não foi 

apaziguado.  Essa dor e essa recusa é possível de ser observada em Fulado Malta por 

exemplo, que não quer mais saber do passado nem daqueles que ainda permanecem no poder. 

Assim, ainda existem aqueles que se sentem quase donos nas memórias. Uma questão 

importante que devemos abordar aqui é que Mia Couto vê que apenas a memória e a tradição 

não serão suficientes para poder povoar de novo a nação. Ele aponta que é preciso vazar as 

lembranças do território simbólico da nação, para poder a partir disso preencher esse espaço 

com novas formas que não mostrem apenas o que são, mas também o que podem ser. É a 

mesma ideia de habitar o futuro, que apontamos anteriormente. Dessa maneira, apenas Dito 

Mariano e Nyembeti não poderiam salvar Luar-do-Chão, nem apaziguá-la, mas também era 

necessário que Marianinho estivesse presente, como um representante desse futuro, que 

possui a consciência dos esquecimentos (a sua filiação), possui consciência do futuro (pela 

sua educação e vivência na cidade) e também que possui consciência da tradição, que 

aprendeu e internalizou no período que esteve se correspondendo com seu avô e realizando a 

cerimônia funerária. É nessa junção  que Mia Couto vê o renascimento da nação, da sua casa: 

 

Esta é a lição: aprendi que se eu quero celebrar a casa, essa que depois e tantas casas 

é a minha única casa, eu não posso sentar todas as lembranças junto de minha velha 

mãe. Um de nós tem de esquecer. E acabamos esquecendo os dois, para que a antiga 

casa possa renascer na penumbra do tempo. Para não ensarilharmos o novelo da 

memória”160 
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Para que as memórias não se enrolem, Mia Couto prevê uma negociação entre essas 

memórias, visto que memória e esquecimento são difíceis de se separar. Paul Ricoeur explana 

nesse sentido que esse movimento de lembrar e esquecer está tão imbricado que pode até 

mesmo ser considerado uma das condições para se pensar a memória161.Os estigmas que não 

são agradáveis de ser lembrados, não são apagados da memória, mas também não são 

lembrados162. Ricoeur ainda alerta para a questão de o porquê dessas escolhas, como forma 

também de apaziguamento:  

 

Se uma forma de esquecimento puder então ser legitimamente evocada, não será um 

dever calar o mal, mas dizê-lo num modo apaziguado, sem cólera. Essa dicção 

tampouco será a de um mandamento, de uma ordem, mas a de um desejo no modo 

optativo.163 

 

 

É nessa negociação que se inserem elementos do presente e também do sentimento em relação 

ao futuro que junto da demanda por passado e a perspectiva do futuro que se dá a escrita da 

nação. Braúna explana que o esquecimento acaba por ir costurando, dando contornos à nação, 

pois expõe as disputas que ainda se encontram e os próprios conflitos não resolvidos. Esse 

não lembrar acaba por misturar as diversas vivências, o que não permite para a Mia Couto o 

estabelecimento de separações binárias do tipo bons e maus, mas sim entender os conflitos 

que necessitam de reconciliação e uma busca por sarar as feridas que ainda estão abertas164. 

Dessa maneira, quando Mia Couto escreve o livro Um rio chamado tempo, uma casa 

chamada terra e nele insere a Nyumba-Kaya, e todos os familiares e personagens que 

compõem a narrativa e circulam pela casa, é possível observar que é neste local onde se 

encontra esse desejo de apaziguar as feridas que ainda estão abertas. Entretanto, como aponta 

Braúna essas questões que necessitam ser apaziguadas também não são vistas de formas 

dualísticas, da mesma maneira como Mia Couto enxerga a sociedade. É este exercício de 

selecionar o que lembrar e o que esquecer -um exercício que a literatura consegue realizar 

descompromissadamente, que pode ser encontrada a construção da nação, como aponta 

Braúna. É nesse passado, idealizado por Couto, que se encontra um apaziguamento para os 

conflitos presentes, que não precisam ser necessariamente estáticos, assim como a nação. Na 

obra aqui analisada, esta percepção de uma construção da nação neste sentido apaziguador é 

encontrada quando Marianinho se relaciona com Nyembeti, uma moça que não fala o 
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português, de aspectos simples e tradicionais e que é definida no livro como a própria terra, o 

próprio Luar-do-Chão.  
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CONCLUSÃO 

 

 A partir do posto, pode-se observar que ao se estudar a nação moçambicana deve ser 

levado em consideração os diversos processos internos que permeiam a história deste país. 

Como vimos ao longo deste trabalho, o que se encontra no presente são resultados de 

processos que se estendem no país não apenas na última década, mas desde quando os 

primeiros grupos se instalaram naquela região, depois passando pelo período do colonialismo, 

da libertação, depois pela guerra interna e pelo o que se entende agora como presente. Todos 

esses períodos acarretam características e questões que em maior ou menor escala interferem 

no presente. Dessa maneira percebemos a necessidade de se estudar a história do país, para 

podermos pensar a problemática desse trabalho. É obvio, que nunca se contemplará uma 

totalidade, e nem esperamos isso, de fatores que culminam no que encontramos hoje, mas é 

necessário ressaltar a importância de se pensar esse presente como resultado dos processos do 

passado e expectativas do futuro, como o próprio Mia Couto pensa. Ainda mais importante ao 

se tratar de África, é valorizar os pensadores e cientistas que analisam esses processos a partir 

da sua própria perspectivas, pois ao olharmos Moçambique através dessa lente, podemos nos 

aproximar mais dos nossos objetivos de se entender a nação moçambicana, mesmo estando 

distante do país e não podendo vivenciar esse sentimento que ainda está em construção, como 

pudemos perceber durante este trabalho. Aqui devemos considerar essa questão como 

importante, pois foi através dessa historiografia africanista que foi possível chegar a algumas 

conclusões e com certeza se chegar a muito mais dúvidas sobre a nossa problemática, 

buscando sempre minimizar as teorias racialistas e demasiadamente eurocentristas para poder 

implementar o pensamento pós-colonial.  

 Ao se pensar Moçambique pudemos perceber a dificuldade de pensar de maneira 

dualística a nação, pensar se ela existe ou não, em que molde ela está inserida ou qualquer 

certeza que um conceito fechado pode oferecer. O que percebemos é que a nação é algo 

maleável e que pode ser considerada um sentimento, um território ou um projeto, mas sempre 

percebemos que ela é algo pensada e construída, e como vimos através de Mia Couto, ela em 

Moçambique ainda está em construção, mesmo com todos os percalços que encontra no meio 

do caminho. Se um dia chegará a ser realizada, não saberemos, mas pudemos ver que Mia 

Couto só acredita nessa realização se os próprios moçambicanos tomarem consciência e 

construírem o seu próprio futuro, operando a difícil matemática de seleção entre lembrar e 

esquecer, como vimos anteriormente.  
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Quando optamos por um livro de literatura como fonte, pudemos perceber que a 

literatura consegue contemplar diversos âmbitos da sociedade que muitas vezes não 

conseguimos perceber através da documentação oficial. Essa licença poética da literatura 

mostra certos aspectos da vida, podendo fazer com que se entendesse mais as relações sociais, 

os costumes e muitas outras questões que eram extremamente necessárias e pertinentes para o 

pensamento dessa pesquisa. Mais importante ainda de se pensar a literatura em si, essa 

pesquisa buscou pensar e tentar entender a importância do autor, pois o livro demonstra o que 

a sociedade é através da ótica de quem a escreve, e por isso aqui optamos por pensar mais a 

ótica do Mia Couto, entendendo seu lugar social e seus pensamentos para a partir daí 

pensarmos a nação a partir da visão dele. Dessa forma o que podemos pensar é que esta 

pesquisa buscou contribuir para a discussão da ideia de nação, pensando a nação de Mia 

Couto, que talvez não seja a nação de todos os moçambicanos, desde a elite até as populações 

que se encontram em locais mais afastados ou marginalizadas do discurso político que 

constrói a mesma. Mas aqui é importante ressaltarmos e pensarmos, em qual local do mundo 

podemos encontrar um sentimento de nação que seja realmente único e que contemple toda a 

população? Mais uma vez aqui caímos na questão que falamos anteriormente. A nação é 

múltipla, variada e está de acordo com o pensamento de quem a escreve. Assim a literatura 

pode ser vista como uma prática de significação, pois como aponta Braúna, o social está 

inserido no interior de práticas de significação de uma cultura, e a literatura está inserida neste 

âmbito. Dessa maneira,  

 

A verdade da ficção literária não está, pois, em revelar a existência dos personagens e 

fatos narrados, mas em possibilitar a leitura das questões em jogo numa temporalidade 

dada. [...] para o historiador que se volta para a literatura o que conta na leitura do 

texto não é o seu valor de documento, testemunho de verdade ou autenticidade do 

fato, mas o seu valor de problema. O texto literário revela e insinua as verdades da 

representação ou do simbólico através de fatos criados pela ficção165 

 

 

Esse valor problema que encontramos na leitura do livro, possibilitou que a análise 

fosse feita, e aportada de outros textos de opinião de Mia Couto, pudemos chegar a 

conclusões que partiram de questionamentos ofertados pela ficção.  Dessa maneira, ao se 

estudar Mia Couto, o estudo se direciona para a visão de um indivíduo que se assume como 

um homem de fronteira, sem identidade fixa, visto que este se assume como moçambicano, 

mas é descendente direto de portugueses. A participação política ativa de Mia Couto na 

                                                             
165 PESAVENTO, Sandra Jatahy. História e Literatura: uma velha-nova história. In Nuevo Mundo Mundo 

Nuevos, Debates, 2006. Disponível em: . Acesso em: 09 abr. 2009, p. 8 APUD Braúna, op. cit. p. 236. 
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FRELIMO e o seu desencantamento com a política foram peças-chave para entender o enredo 

da obra aqui analisada. Os personagens abordados puderam ser analisados em analogia aos 

diferentes extratos moçambicanos. Quando pensamos a figura de Marianinho, percebemos 

ainda mais a relação que Mia Couto possui com o futuro, e na esperança que ele deposita 

neste tempo, mesmo encarando as realidades negativas do presente. Com isso, apesar da 

característica desanimista do escritor, vemos nele uma esperança de que as coisas melhorem. 

Ao trazer os personagens que não são provenientes de uma elite ou de um sistema social mais 

favorecido (tirando o tio Ultímio), percebemos como Mia Couto vê na população essa 

capacidade de construção do futuro.  

Em sua obra, Mia Couto trouxe os questionamentos sobre a unidade da nação, já ao 

trazer a questão do nome da casa, a Nyumba -Kaya. Com esse nome duplo, ele já aponta para 

as diferenças que são encontradas dentro de seu próprio país. Com isso, ele também traz para 

a discussão a questão das diversas identidades existentes e também a capacidade de 

identificação com os projetos, com a própria nação e também a cultura. Para Marianinho 

apaziguar os espíritos e a sua terra, ele teve que reatar com a sua identidade que havia ficado 

na infância, se conectar com Luar-do-Chão, no livro ele também se encanta por Nyembeti, 

que é representada como a própria terra.  

 Sendo assim vemos que a nação de Mia Couto está inserida em toda uma rede de 

relações.Primeiramente as relações entre as pessoas, e a sua tomada de consciência de que 

elas é que são responsáveis pelo seu futuro, e não apenas governantes. Depois pela relação 

entre a tradição e a modernidade, que são vistos ambos conceitos como maleáveis e que não 

se anulam, mas se constroem de maneira conjunta. Vemos também a relação temporal entre 

passado, presente e futuro, no encontro entre expectativas e realidades e também na 

potencialidade de ser. Por último, vemos também a relação entre o lembrar e o esquecer, entre 

o dar significância a um acontecimento e o não falar sobre questões que aconteceram e que 

ainda são dolorosas.  
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