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RESUMO 

 

 

Em O alegre canto da perdiz (2008), quinto romance de Paulina Chiziane, a autora faz 

um resgate histórico ao retratar a colonização de Moçambique. Esta pesquisa busca 

analisar os personagens principais da narrativa a partir de suas possíveis 

correspondentes representações culturais naquela sociedade. Duas dessas representações 

nos são mais pertinentes: primeiro, o ser africano como extensão da terra, despido de 

sua humanidade, objeto de posse do colonizador; e, segundo, esta mesma representação, 

mas subvertida: o ser como extensão da terra naquilo que essa tem de sagrado e fértil, 

ideia que foi personificada na figura da Mãe África. À luz dos postulados de autores 

como Stuart Hall (2016), Frantz Fanon (2008) e Kabengele Munanga (1986) será 

possível fazer uma leitura do romance no que tange à representação do negro e da negra.  

 

 

Palavras-chave: Literatura Moçambicana; Representações Culturais; Pós-colonialismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

 

In O alegre canto da perdiz (2008), fifth novel by Paulina Chiziane, the author goes 

back in time in order to depict Mozambique's colonial years. The aim of this dissertation 

is to analyze the main characters from the narrative in relation to their possible cultural 

portrayal counterparts in that society. Two of these portrayals are more pertinent to our 

study: the first one, the idea that the african is an extension of the land, that those men 

and women have no humanity in themselves and are nothing more than the colonizer’s 

belongings, and, second, that same portrayal, but subverted: the african as an extension 

of the land and everything that makes it sacred and fertile, an idea that was personified 

in the figure of the Mother Africa. In the light of postulations by authors like Stuart Hall 

(2016), Frantz Fanon (2008) and Kabengele Munanga (1986) it will be possible to have 

a reading of the novel that concerns the representation of the black man and the black 

woman.   

 

 

Keywords: Mozambican Literature; Cultural Representations; Postcolonialism. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

A escritora Paulina Chiziane se destaca no cenário literário moçambicano, visto 

que, ainda jovem, começa a publicar contos na imprensa e, aos 35 anos, inaugura a 

ficção de autoria feminina em Moçambique com o romance Balada de amor ao vento, 

em 1990. Nesse momento, a autora causa uma comoção naquela sociedade ao colocar 

em xeque as relações de gênero, trazendo à tona a condição feminina e dá início ao que 

será um árduo trabalho no âmbito literário. Consideremos, pois, o fato de que Chiziane 

tem pertenças nada favoráveis, na sociedade em que vive, sendo mulher e escritora, e 

em um mundo ainda bastante marcado pelo racismo, sendo negra – isso para citar 

apenas algumas facetas da identidade que se refletirá em sua obra.  

A autora nasceu em Manjacaze, distrito pertencente à província de Gaza e 

cresceu nos subúrbios de Maputo, hoje capital de Moçambique. Chiziane desenvolveu-

se no seio de uma família protestante em que se falavam as línguas Chope e Ronga e, já 

moça, aprendeu a língua portuguesa na escola de uma missão católica. É nessa última 

língua que a autora publicará a primeira ficção escrita por uma mulher em seu país.   

No ensaio intitulado “Eu, mulher... por uma nova visão do mundo” (2013), 

Chiziane discorre sobre as dificuldades encontradas por ela durante sua vida, na busca 

por um espaço onde pudesse falar e ser ouvida. Desde menina, tem os seus desejos 

cerceados por pessoas reprodutoras de ideologias patriarcais. Paulina Chiziane quis ser 

pintora, mas desistiu porque, segundo a autora, essa é uma atividade marginalizada em 

seu grupo social (CHIZIANE, 2013, p. 202). Tornou-se então escritora, ainda que esse 

papel também não seja valorizado, especialmente quando desempenhado por uma 

mulher. 

 Essa consciência de que os “obstáculos” são muito maiores quando se é mulher 

ditará as temáticas de toda a obra de Chiziane. Em quase três décadas de publicações, a 

autora aborda as relações de gênero de forma muito explícita, mas articuladas com 

outras temáticas que são pertinentes à literatura de Moçambique, feita também pelos 

homens. História, memória e guerra, temas caros aos escritores africanos de língua 

portuguesa de sua época, também são retratados nas páginas de Chiziane. Sempre, 

todavia, a partir da visão feminina e, em alguns casos, da relação das mulheres com os 

eventos históricos.  
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Segundo Adelino Timóteo, jornalista e poeta moçambicano, há, na obra da 

autora em questão, 

 

(...) também a tessitura de um mundo feito na visão da crença 

religiosa, da Bíblia, dos mistérios das mil e uma noites, da feitiçaria, 

das pessoas que desaparecem no mapa dos vivos, mas que, volta-e-

meia, aparecem cultivando em machambas de arroz, como escravos, 

pelas terras da Zambézia. (TIMÓTEO, 2013, p. 327) 

 

Os romances de Chiziane chegam a oferecer um mosaico cultural quando põem 

em cena uma diversidade identitária personificada em mulheres e homens de várias 

partes do país e de diferentes etnias, como podemos observar no seu primeiro romance 

publicado aqui no Brasil: Niketche, uma história de poligamia (2004). Da mesma 

forma, verificamos uma pluralidade de personalidades, mulheres que sofrem e também 

mulheres que ressignificam esse lugar de vítima (SCHMIDT, 2010, p. 323), bem como 

outros comportamentos: umas mães acolhedoras e outras que impõem dificuldades nos 

caminhos dos próprios filhos e filhas, como veremos nesta pesquisa.  

É, portanto, notável no trabalho de Chiziane, de modo geral, a ausência de um 

maniqueísmo na construção dos personagens. Há, aqui, uma representação plural da 

realidade complexa que se verifica nos territórios que foram colonizados, onde há a 

coexistência de diversos traços culturais, muitos surgidos do contato entre, pelo menos, 

duas culturas: a africana tradicional e a ocidental moderna. Desse modo, a literatura 

escrita por Chiziane pode ser lida à luz da teoria pós-colonial1.  

Segundo Ana Mafalda Leite, em Oralidades e escritas pós-coloniais: estudos 

sobre literaturas africanas,  

 

A textualidade pós-colonial é necessariamente um fenômeno 

hibridizado, ou plural, no sentido de coexistência de uma pluralidade 

de formas e de propostas, resultantes da relação entre os sistemas 

culturais europeus enxertados e as ontologias indígenas, com o seu 

impulso de criar ou recriar identidades locais, novos campos literários. 

(LEITE, 2012, p. 154) 

                                                           
1Nesta pesquisa, utilizamos o termo pós-colonialismo com a sua acepção ideológica e não com a 

cronológica; compreendendo-o como oriundo de uma teoria que propicia estratégias para lidar com os 

discursos que tangem o colonialismo. Com base em Leite, verificamos que tal termo é usado pela crítica a 

partir dos anos setenta em relação aos efeitos culturais da colonização. Antes, o termo postcolonialstate 

era atribuído aos países recém-independentes (LEITE, 2012, p. 129). 
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Thomas Bonnici aponta a forte relação entre os estudos pós-coloniais e o 

feminismo. Segundo ele, “há uma analogia entre patriarcalismo/feminismo e 

metrópole/colônia ou colonizador/colonizado” (BONNICI, 2012, p.34). A identificação 

entre as duas áreas de estudo está no fato de que ambas procuram integrar a mulher, que 

sempre esteve marginalizada, à sociedade.  

Por trazer sempre à tona as vivências femininas em sua literatura e também por 

ter um posicionamento contundente a esse respeito na vida pessoal, Paulina Chiziane é 

considerada feminista, título que é rejeitado pela autora. Esta já afirmou em inúmeras 

entrevistas que o que faz é simplesmente escrever partindo de seu lugar e narrar o que 

mais conhece: a vida da mulher, pois tudo o que aprendeu foi sobre como ser uma boa 

esposa e uma boa mulher. Tais “ensinamentos” são, entretanto, questionados pela autora 

quando não idealiza nem mesmo o lado tradicional de sua identidade. E embora não se 

deixe rotular, não há como negar a identificação entre o seu posicionamento e o de 

vertentes do pensamento feminista que despontaram no mundo no último século.  

Em 2017, em uma palestra na Universidade Federal Fluminense, quando 

perguntada por que não considera a sua obra feminista, já que trata de temas pertinentes 

à condição feminina, a autora respondeu dizendo que dispensa o termo apenas para ser 

lida por qualquer pessoa e não só por aquelas sensíveis ao tema. Chiziane faz um 

recorte, portanto, de modo intencional e, como estratégia, nega os rótulos.  

Assim, na presente pesquisa, o objetivo não será avaliar a escrita de Chiziane 

segundo uma perspectiva feminista, mas analisar os personagens presentes naquele que 

foi o seu quinto romance, O alegre canto da perdiz, com o propósito de demonstrar 

como as representações culturais dos homens e das mulheres podem contribuir para a 

manutenção das relações de poder e, por outro lado, como podem ser uma poderosa 

ferramenta para a modificação dessas.  

O alegre canto da perdiz foi publicado em 2008 pela Editora Caminho, de 

Portugal. O recorte espaço-temporal da narrativa se dá na Zambézia, Moçambique, no 

período compreendido entre pré e pós-independência do país. O enredo aborda 

temáticas que permeiam toda sua obra: a condição da mulher, papéis sociais de gênero, 

organização familiar, etc. Tudo isso para “resgatar dos silêncios da História as 
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narrativas de vida e de identidade das mulheres”, segundo a pesquisadora Sheila Khan 

(2003, p.204).   

Nesse romance, Chiziane remonta ao passado histórico para retratar três 

gerações de uma família que fora completamente fragmentada pela colonização 

portuguesa, família a qual pode ser lida como microcosmo de Moçambique. A autora 

resgata as tensões e conflitos presentes naquele espaço, no período compreendido entre 

as décadas finais do regime colonial e os dias atuais.  

No centro da narrativa, mais uma vez, as mulheres. Interessa-nos analisar 

algumas representações desse feminino já que o romance em questão se mostra campo 

tão fértil, ao retratar três gerações de uma família cuja condução das ações centrais é 

sempre feita por mãos de mulheres. Contudo, cabe-nos refletir também sobre os 

personagens masculinos a título de comparação, a fim de evidenciar as proximidades e 

os distanciamentos entre as representações dos homens e das mulheres. 

Ademais, há, no romance em questão, duas representações bastante conhecidas 

no que se refere à história das colonizações. Primeiro, a mulher como duplo da terra, 

objeto a ser tomado pelo colonizador. A sua posse seria a concretização da dominação 

daquele território, já que o ser africano seria uma “extensão” da terra.  

A pesquisadora Simone Schmidt faz uma breve análise dessa metáfora em artigo 

intitulado “Corpo e terra em O alegre canto da perdiz” e cita Sueli Carneiro: “em toda 

situação de conquista e dominação de um grupo humano sobre outro, é a apropriação 

sexual das mulheres do grupo derrotado pelo vencedor que melhor expressa o alcance 

da derrota.” (CARNEIRO, 2002, p. 169, apud SCHMIDT, 2013, p. 231). No contexto 

retratado no romance, a partir dessa apropriação sexual apontada por Carneiro, foi 

realizada uma prática de estereotipagem que atribuía às colonizadas o sentido de duplo 

objeto, o que reforçou o colonialismo. 

A segunda representação que pode ser recuperada na leitura do romance estaria 

ligada à noção de “Mãe África”, a mulher-mãe como a origem comum de todas as 

negras e negros em solo africano e também os da diáspora. Essa ideia foi produzida pela 

geração da Negritude, ao criar o mito da origem comum que ignorava as 

particularidades étnicas de cada negro. Tal representação foi necessária para o momento 

em que se desejava promover uma forte união que conseguisse findar as colonizações. 

Para isso, houve uma grande valorização das raízes africanas em detrimento daquela 
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primeira conotação que, ao negar a humanidade do negro e da negra, reduzindo-os a 

objetos, os inferiorizava. 

 Na obra de Paulina Chiziane, tanto os personagens masculinos quanto os 

femininos incorporam ambos os sentidos. Embora não haja, no caso dos homens negros, 

apropriação sexual de seus corpos, os personagens masculinos também encarnam o 

sentido de posse do colonizador, em alguma medida, visto que este faz com aqueles o 

que quer: exporta, condena, força ao trabalho. E o sentido de dominação masculina, 

aqui, se aplica na relação sexual do homem branco, o colonizador, com a mulher negra, 

a colonizada. No que se refere à segunda representação, a noção de Mãe África, o 

sentido também se estende aos homens, já que os personagens masculinos podem ser 

lidos como os filhos dessa grande mãe quando retornam ao seu território natal.  

A obra tem no centro a família de Serafina, Delfina e Maria das Dores. Aquela, 

mãe de Delfina, representa a lógica mercantil aplicada ao corpo feminino, quando a 

personagem vende o sexo de sua filha a um comerciante português em troca de alguns 

benefícios. Delfina, ainda muito jovem, percebe então que seu corpo é uma espécie de 

moeda de troca das mais valiosas naquele contexto e passa a prostituir-se. Entretanto, a 

personagem alimenta o desejo de unir a um homem branco; vontade essa que lhe fora 

incutida desde muito cedo pela sua mãe Serafina que incentivava a filha a ter uma vida 

diferente através do único meio de que dispunha, o corpo dela.  

Delfina acaba por casar-se com um negro, José dos Montes, antes de encontrar o 

seu português, e eles geram uma filha negra: Maria das Dores. O nome prenuncia o 

caminho tortuoso da vida de Maria que, por ser a mais negra dos irmãos, é 

marginalizada dentro de sua própria casa. Ela é obrigada pela mãe a trabalhar para os 

irmãos, um menino – e por seu gênero masculino já estava em vantagem naquela casa – 

e uma menina mestiça. Ao se tornar moça, Maria das Dores tem a sua virgindade 

vendida pela mãe Delfina ao curandeiro Simba em troca de alguns feitiços, reforçando 

assim aquela crença inicial de que o corpo da mulher pode ser uma moeda. 

Maria das Dores, entretanto, difere das outras duas personagens por romper o 

ciclo de comportamentos violentos. Ela se liberta de seu opressor, o curandeiro que a 

toma como esposa, mas na fuga se perde de seus filhos. A partir de então só deseja 

reencontrá-los e viver com eles os momentos perdidos.  
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As duas primeiras representações femininas em O alegre canto da perdiz, 

reproduzem a lógica mercantil levada pelo colonizador: a mulher como extensão da 

terra. A terceira e última representação, feita através da Maria das Dores, parte dessa 

lógica, mas a subverte. O sentido dessa metáfora agora é outro: a mulher torna-se casa, 

torna-se país, continente. O corpo não é mais objeto a ser tomado, mas fonte de 

conforto, esperança, acolhimento e união. Essas lógicas são dois retratos do feminino 

existentes na história. Uma, está vinculada ao colonialismo e, a outra, como supracitado, 

é uma ideia muito difundida no movimento da Negritude que propunha a valorização 

das origens ou, mais que isso, o retorno a elas.  

O objetivo principal desta pesquisa é então verificar como se dá a representação 

da mulher e do homem moçambicanos na obra O Alegre canto da perdiz, tendo em 

conta a recuperação da história e da memória cultural relacionadas aos processos de 

colonização e de descolonização. Tencionamos mostrar no que essas representações se 

aproximam, considerando que nos dois casos trata-se do ser africano; e mostrar em que 

medida as representações se afastam, já que a obra da autora é fortemente marcada pelas 

relações de gênero. Com base na análise desse romance e dos personagens de modo 

individual, esta pesquisa procura contribuir para os estudos pós-coloniais e os estudos 

do feminino (como vimos, ambos não são excludentes, mas relacionais). 

No primeiro capítulo, faremos uma exposição dos conceitos com os quais iremos 

lidar nesta pesquisa. Entre eles, o que se destaca é o de representação cultural 

pressuposto por Stuart Hall (2016). O conceito de estereótipo, uma das práticas de 

representação apontadas por Hall, também nos é relevante pois sustenta a premissa de 

que o discurso colonial desenvolveu estratégias para inferiorização das negras e dos 

negros, com o fim de manter o regime colonial.  

Para analisar as representações desse regime, aliás, trabalhamos com os clássicos 

teóricos, precursores de uma teoria fundadora dos Estudos Pós-coloniais: Frantz Fanon 

e Albert Memmi. O primeiro, analisa os efeitos psicológicos da colonização nos 

africanos, enquanto o segundo realiza uma descrição dos comportamentos de ambos os 

lados dessa relação, colonizador e colonizado.  

Além dos clássicos, resgatamos um teórico mais recente, Kabenguele Munanga, 

que compactou, em seu Negritude, usos e sentidos, as principais informações sobre a 

Negritude, movimento que tanto influenciou os processos de independência dos 

territórios que estiveram sob domínio português.  
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No segundo capítulo, elencamos sete personagens, quatro masculinos e três 

femininos, que consideramos representativos das questões que desejamos salientar. 

Todos eles são construídos de modo a reproduzir o pensamento da época retratada, por 

isso podem recuperar as representações culturais supracitadas. Dividimos esse capítulo 

em seis subitens, já que dois dos personagens masculinos convergem na mesma 

representação. 

Por fim, apresentamos, nas considerações finais, uma recuperação dos objetivos 

da pesquisa, do percurso traçado e uma síntese dos resultados alcançados.  
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1- REPRESENTAÇÕES CULTURAIS MOÇAMBICANAS 

 

O alegre canto da perdiz (2008) ficcionaliza um dos processos históricos mais 

marcantes de Moçambique: o período colonial. Embora o narrador utilize pouquíssimas 

marcas temporais, é possível identificar, através de alguns fatos retratados, o recorte 

histórico realizado. A partir da presença de situações como o trabalho forçado, a 

assimilação cultural e, até, os conflitos que precederam a luta pela libertação nacional, 

atesta-se que o enredo se passa entre as décadas finais do regime colonial naquele país e 

os dias atuais. 

A história da família de Maria das Dores, primeira personagem de que tomamos 

conhecimento no romance, é contada e, para tanto, recuamos duas gerações, por meio 

de analepses na narração. Esta é feita em terceira pessoa, em uma perspectiva 

onisciente. Observando os fatos a partir dos dias atuais, o narrador tudo conhece. Sabe, 

portanto, no que sucederam as tensões vividas naquela família e até o que o país, o que 

continente viveu: “O estigma da raça deixou sementes cancerígenas, que se multiplicam 

como a raiz de um cancro, e matarão gerações, mesmo depois da partida dos 

marinheiros.” (CHIZIANE, 2008, p. 92).  

O narrador sabe muito mais do que os personagens, já que estes não estão, de 

modo algum, à frente de seu tempo. É o que podemos verificar, em uma passagem na 

qual o personagem José dos Montes não faz ainda ideia do que irá lhe ocorrer depois 

que aceita passar pelo processo de assimilação cultural, muito menos da dimensão 

dessas ações para a história do país: “O que José não sabia é que os seus actos se 

tornariam um marco, história, mito, lenda. Mudariam o mundo. Sem a cumplicidade dos 

assimilados e seus sipaios a terra jamais seria colonizada.” (CHIZIANE, 2008, p. 132). 

Se o narrador tem conhecimento da história daquele território e, em suas 

digressões, apresenta um posicionamento crítico em relação aos fatos, de outra parte, os 

personagens parecem pertencer ao seu tempo. Isto é, na narrativa os homens e as 

mulheres reproduzem alguns dos pensamentos da época. Há o personagem que decidiu 

se submeter à assimilação porque vê somente na cultura ocidental uma saída para a sua 

condição subalterna. Há a personagem que orienta a filha a se tornar concubina de 

algum branco porque, igualmente, se percebe em condição inferior em razão da 

estigmatização de sua raça, etc.  
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Esses personagens refletem a eficácia de um discurso que continha justamente a 

ideia de que o africano era inferior e que deveria buscar meio de emancipar-se. Nesse 

sentido, é imperioso pensar a representação cultural, já que podemos observar na 

narrativa de Chiziane os efeitos que tais representações, presentes no discurso do 

dominador, podem ter.  

Em seu livro Cultura e Representação (2016), Stuart Hall apresenta noções 

pertinentes a esta pesquisa ao discutir o papel da representação. Hall parte da construção 

da diferença racial realizada pelo ocidente através das práticas de representação; para 

tanto, privilegia a linguagem visual e analisa um corpus de diversas imagens que 

atravessa mais de um século para demonstrar os efeitos da prática de representação na 

vida das pessoas negras e na sociedade, de um modo geral.   

A partir de sua perspectiva construtivista, Hall lida com o termo representação 

não com uma acepção de “reflexo” ou de “retrato” da realidade, mas entendendo-o 

como um fenômeno mais produtivo, na medida em que faz parte, de modo ativo, dos 

“processos de construção social da realidade”. (ITUASSU, 2016, apud HALL, 2016, p. 

10).  

Segundo Hall, hoje a representação tem um papel de destaque nos Estudos 

Culturais, pois é essencial ao processo de produção e compartilhamento de significados 

entre os membros de uma cultura. (HALL, 2016, p.31). Os significados culturais são 

produzidos na relação entre os participantes da cultura e os objetos e eventos, o que 

revela que as coisas não têm significado próprio, intrínseco. As pessoas fazem essas 

“atribuições” a partir de seus paradigmas de interpretação. 

Dessa forma, entendemos que o sentido é produzido, logo, pode mudar: “se o 

sentido é o resultado não de algo fixo na natureza, mas de nossas convenções sociais, 

culturais e linguísticas, então o sentido não pode nunca ser finalmente fixado.” (HALL, 

2016, p.45. Grifo do autor). Há, obviamente, alguma fixação nos sentidos feita no 

próprio código para que a comunicação possa ter eficácia, mas não existe um sentido 

absoluto e inalterável para determinado signo.  

Antes de se debruçar, no segundo capítulo de seu livro, sobre o corpus 

supracitado, Hall faz uma recuperação histórica dos estudos da linguagem lembrando as 

contribuições dos teóricos Ferdinand de Saussure e Roland Barthes no âmbito do 

sentido. Entretanto, é na teoria de Michael Foucault em que Hall mais se fundamenta, 
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por conta de sua abordagem discursiva. Foucault apresenta uma preocupação não com o 

funcionamento da linguagem em si, como os outros estudiosos mencionados, mas com 

as implicações práticas da representação. 

Segundo Hall, de acordo com a perspectiva foucaultiana, o discurso não seria 

um texto isolado ou um pronunciamento de alguém, mas o reflexo de uma forma de 

pensar que aparece em um conjunto de textos e falas e como uma forma de conduta em 

diversos campos da sociedade. (HALL, 2016, p. 81). A ideia de discurso extrapola a 

linguagem porque envolve a prática. A preocupação, então, é voltada agora para os 

efeitos dessa produção de sentido nas relações sociais. O discurso, segundo esses 

autores, aliás, seria a prática onde se produz conhecimento. (HALL, 2016, p. 80). 

Segundo Hall,  

  

O discurso, argumenta Foucault, constrói o assunto. Ele define e 

produz os objetos do nosso conhecimento, governa a forma com que o 

assunto pode ser significativamente falado e debatido, e também 

influencia como ideias são postas em prática e usadas para regular a 

conduta dos outros. Assim como o discurso ‘rege’ certas formas de 

falar sobre um assunto, definindo um modo de falar, escrever ou se 

dirigir a esse tema de forma aceitável e inteligível, então também, por 

definição, ele exclui, limita, restringe outros modos. (HALL, 2016, p. 

80) 

 

 Isto é, os significados culturais produzidos nos regimes de representação têm 

consequências reais: regulam as práticas sociais e influenciam a forma como as pessoas 

se portam. A atribuição dos significados não se limita, então, ao plano das ideias, mas 

incide nas relações sociais. E é nesse fato que reside o nosso interesse pela observação 

das representações culturais retratadas no romance de Chiziane.  

 Segundo Kabenguele Munanga (1986) as sociedades coloniais viviam uma 

permanente situação de tensões e violência, já que era preciso manter o equilíbrio dos 

dois componentes do fato colonial: dominador e dominado. A violência surgia sob 

forma de agressões e repressões físicas e também de modo simbólico. A produção 

discursiva pautada em preconceitos e estereótipos, destaca o autor, foi essencial na 

manutenção dessa situação: “tratava-se de um discurso monopolista, da razão, da 

virtude, da verdade, do ser, etc” (MUNANGA, 1986, p.12).  
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 É sabido que a expansão colonial foi o processo no qual os países europeus 

passaram a dominar outros povos e seus territórios. Houve um encadeamento de 

explorações de pessoas e de recursos naturais e a instituição da escravidão da população 

africana, para citar brevemente alguns dos traços mais marcantes desse processo 

histórico. Esses fatos deveriam ser justificados pelas potências coloniais perante o 

mundo. A produção discursiva a que se refere Munanga é justamente essa justificação 

da barbárie.  

O discurso colonial acompanhou as mudanças históricas. Se, no princípio, 

sustentava a visão de que a expansão colonial se devia a uma missão salvadora cristã, 

mais tarde, a missão cristã foi substituída pela civilizatória. Ambas as ideias, porém, 

conservavam a premissa de que os povos africanos precisavam ser salvos e 

necessitavam de tutela. Segundo Munanga, 

 

A primeira justificativa surge através da missão colonizadora, esse 

peso e essa reponsabilidade que a sociedade colonial deveria assumir a 

fim de tirar os negros da condição de selvagens, poupando-os do 

longo caminho percorrido pelos ocidentais. (...) Acrescentaram-se ao 

discurso legalizador da missão civilizadora outras tentativas, no 

sentido de reduzir o negro ontológica, epistemológica e 

teologicamente. Para isso, duas afirmações tornaram-se axiomas 

indiscutíveis: um relativa à superioridade dos brancos 

dogmaticamente confirmada, outra à inferioridade congênita dos 

negros. (MUNANGA, 1986, p. 13. Grifo do autor). 

  

 Toda essa produção discursiva gera um conhecimento. E o conhecimento, como 

aponta Hall com base em Foucault, “está envolvido nas relações de poder porque é 

sempre aplicado à regulação da conduta social.” (HALL, 2016, p. 86). Tudo o que foi 

dito a respeito das negras e dos negros, isto é, a representação que foi feita deles no 

discurso colonial, se fez passar por verdadeiro. O conhecimento que está ligado ao 

poder, ou seja, aquilo que é produzido no discurso do dominador, ganha caráter de 

verdade.  

 No romance de Paulina Chiziane, alguns personagens repetem o que ouviram e 

reproduzem com os seus iguais as violências físicas e simbólicas a que estiveram 

submetidos. É o caso da personagem Serafina, que adota como verdade a ideia de que a 

sua raça é inferior. A personagem tenta ensinar à filha essa verdade:  
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Melhora a tua raça, minha Delfina! Repete inconscientemente o que 

ouvia da boca de tantas mães negras. E dos brancos. Casar com um 

preto? Confirmando que o sexo é uma arma de combate em tempo de 

guerra. Casar com um preto? Palavras comuns na boca dos 

marinheiros. Que os próprios negros adoptam como verdades 

inquestionáveis. As frases ouvidas gravam-se na mente e 

materializam-se. E as falsidades ganham a forma de verdade. Serafina 

absorveu a vida inteira as injúrias nos gritos dos marinheiros, que 

acabaram semeadas na consciência. Na arena da consciência luta 

contra ti próprio, numa batalha sem vitória. (CHIZIANE, 2008, p. 91-

92)  

  

Ao observar os estudos historiográficos acerca das colonizações, é possível 

identificar os traços da formação desse discurso colonial reproduzido pela personagem 

Serafina. Segundo o professor moçambicano e grande estudioso da literatura colonial 

Francisco Noa (2015), um grande sentimento de frustração começa a crescer no povo 

português quando a saga expansionista portuguesa perde força no século XVII e os 

ingleses, os franceses e os holandeses assumem o protagonismo. Segundo o autor, esse 

sentimento se estenderá pelo século XX. Na primeira metade desse século há a 

consolidação de uma grande imagem estereotipada de África que revela total 

desconhecimento da realidade do continente. 

Noa afirma que alguns intelectuais portugueses como Oliveira Martins e 

Ramalho Ortigão contribuíram bastante para a construção dessa imagem, visto que, em 

seus relatos, deixavam evidente a crença na inferioridade dos africanos, em favor da 

superioridade dos europeus, fundados, sobretudo, na oposição civilizado versus 

selvagem. (NOA, 2015, p.17). Esses homens baseavam-se nas correntes iluministas 

fundadas na oposição claridade/ escuridão. Os intelectuais se valiam de tais correntes 

para sugerir a sua superioridade ocidental dado que se consideravam bem mais 

próximos dessa claridade-razão. E, é claro, à África sobrava o lado da escuridão, 

conotação de atraso, primitivismo.  

É na segunda metade do século XIX que começa uma nova etapa da colonização 

na tentativa de ampliar a presença europeia em Moçambique, justificada pela missão 

civilizadora, quando ocorrem as viagens de exploração e os movimentos de ocupação 

do território. Criam-se duas classes de cidadãos: os indígenas e os não indígenas. Esta 

distinção é uma das especificidades da colonização em Moçambique.  
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Depois da “geração de 95”2, na virada para a colonização moderna, o 

colonialismo passa a ser uma questão de Estado, especialmente após a instauração do 

Estado Novo, em 1926, em Portugal. Com base no estudo de Manuel Ferreira sobre a 

década de 30, Noa afirma que, depois de 26, a política colonial fica traçada em 

definitivo (NOA, 2015, p. 47). O autor postula ainda que  

 

com a implementação do Estado Novo se iniciou um frenético 

movimento propagandístico, cultural e ideológico (literatura, cinema, 

jornais, revistas, jornadas, semanas, slogans, de glorificação do 

regime, programas escolares, congressos e exposições coloniais, 

prêmios de literatura colonial, paradas militares, viagens presidenciais 

ao ultramar, criação da Agência Geral das Colônias, da Junta de 

Investigação do Ultramar), (...). (NOA, 2015, p.47-48. Grifos do 

autor) 

 

O Estado volta-se nessa época para a criação de uma “mentalidade colonial”, 

ideia defendida por José Osório de Oliveira, segundo o qual, tal criação, “só a literatura 

pode fazer”. (NOA, 2015, p. 19). E é dessa literatura que se ocupa Francisco Noa em 

seu Império, mito e miopia: Moçambique como invenção literária (2015).  

Nessa obra, uma das primeiras discussões suscitadas pelo autor é acerca da 

conceituação de literatura colonial que, segundo Noa é “um sistema representacional 

hierarquizador caracterizado, de modo mais ou menos explícito, pelo predomínio, num 

espaço alienígena, de uma ordem ética, estética, ideológica e civilizacional, neste caso, 

vincadamente eurocêntrica”. (NOA, 2015, p.20). Isto é, a literatura colonial não está 

diretamente e só relacionada à cronologia literária, mas, sobretudo, ao seu conteúdo 

temático e ideológico:  

 

A literatura colonial, apesar do já referido impulso institucional, 

apesar do lastro ideológico que lhe está subjacente, apesar da 

imoralidade e da inautenticidade que lhe são imputadas (...), apesar 

das incontornáveis fragilidades estéticas de muitas de suas obras, ser 

um inestimável registro mundividencial, um documento de cultura 

como diria Walter Benjamin, e, como tal, apresentar um curso 

                                                           
2 Uma situação marcou o que pode ser considerada a virada do sistema colonial, com o início do que seria 

a colonização moderna em Moçambique: as guerras de ocupação. Quem esteve à frente delas, do lado do 

colonizador, foram as figuras marcantes de Antonio Enes e Mouzinho de Albuquerque. Ambos, com o 

apoio de outros nomes como Freire de Andrade, Eduardo Costa e Aires de Ornelas, protagonizaram a 

mencionada virada na colonização de Moçambique e ficaram conhecidos na história colonial como 

“Geração de 95” (MACAGNO, 2001, p.66). 
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evolutivo determinado. Estamos, portanto, perante representações que 

têm a ver com uma forma de estar no mundo. De modo mais preciso, 

no mundo dos outros. (NOA, 2015, p. 26. Grifos do autor).   

 

 A partir da análise de um corpus composto por 18 romances do período 

compreendido entre os anos de 1926 e 1974, Noa chega à conclusão de que a literatura 

colonial é uma das criações mais representativas da colonização moderna (NOA, 2015, 

p.20). Os textos refletem o que se pensava na época e procuravam fortalecer a 

mentalidade colonial.  

O período de maior produção e circulação dessa literatura acontece entre os anos 

de 1930 e 1974, embora antes disso houvesse textos com esse caráter. Todavia, é certo 

que com o advento do Estado Novo em 1926 ocorre o fortalecimento dessa literatura, já 

que 2 anos antes fora criada a Agência Geral das Colônias que fomentava a produção 

desses textos com a promoção de concursos e premiações, o que Noa chama de 

“alavanca institucional”. Não à toa, a escrita e a divulgação desses textos foi estimulada: 

essa literatura continha as representações que justificavam a presença colonial em 

África.  

Noa apresenta três fases de evolução da literatura colonial: a exótica, a 

doutrinária e a cosmopolita (NOA, 2015, p. 50). Os vocábulos escolhidos para nomear 

cada fase já são um tanto autoexplicativos. No entanto, o autor detalha cada uma delas. 

Alguns detalhes são pertinentes a este estudo da representação. Por exemplo, na 

primeira fase se acentua uma relação metonímica entre África e mato. Essa figura é a 

síntese da representação do Outro como primitivo, habitante da “escuridão”, e mostra o 

quanto era forte a ideia de que o africano precisava do europeu para alcançar o 

desenvolvimento.  

Segundo o autor, embora só a primeira fase esteja sob o nome de exótica, esse 

exotismo está presente em toda a literatura colonial: “O desconhecimento que se traduz 

quase sempre no preconceito, acentua a condição paradoxal do discurso exótico que 

oscila assim entre a visão deslumbrada e a inferiorização muitas vezes inconsciente do 

Outro.” (NOA, 2015, p.53). 

  Entre os anos 40 e 50, há o que Noa chama de fase doutrinária em que 
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a ideia de doutrinação impõe-se precisamente porque tanto os eventos 

como as próprias personagens funcionam como títeres, instrumentos 

de uma ideologia que precede e atravessa a obra, mantendo-se, de 

certo modo, intacta. Trata-se neste caso, de ficcionalizar as linhas 

mestras da política colonial consignadas no Acto colonial e sintetizada 

no artigo 2º, do Título I, “Das garantias gerais” (NOA, 2015, p.55). 

 

 O Ato colonial (1930) está entre os documentos que, segundo Noa, são a base da 

ação colonial durante o século XX.  Os outros são a Constituição Portuguesa, a Carta 

Orgânica e a Lei da Reforma Administrativa Ultramarina de 1933. Tais documentos 

foram criados durante o Estado Novo que exaltava o império colonial em uma tentativa 

de “ressuscitar o multissecular espírito messiânico dos portugueses” (NOA, 2015, p.48).  

 Ainda em relação à literatura colonial, a última fase, considerada por Noa como 

contraditória no que diz respeito ao império português, ocorre em meados da década de 

50, ocasião em que “começa a ser cada vez mais pronunciado, no contexto da literatura 

colonial, o romance de tendência pessimista e crítica em relação à sociedade que 

representa” (NOA, 2015, p.65). A contradição reside no fato de que se propõe um 

cosmopolitismo nessa fase, o que é, entretanto, incompatível com o espírito nacionalista 

que se desejava manter, mas estava cada vez mais enfraquecido, devido ao declínio do 

império que já dava sinais.   

 Além das fases, Noa apresenta características gerais dessa literatura. Uma delas 

é o aspecto realista com que se objetiva construir as narrativas. A ambiguidade do termo 

“realismo” é trazida à cena pelo autor que aponta o uso feito no seu trabalho: realismo, 

em literatura colonial, é o artifício por meio do qual se “intenta levar o leitor a aceitar 

como real o mundo narrado.” (NOA, 2015, p.69). Essa aposta na criação de um efeito 

de real tem, obviamente, efeitos no mundo real.  

 Noa adota também a conceituação de Todorov 

 

para quem o realismo tem como função dissimular qualquer regra e 

dar-nos a impressão de que o discurso é, em si mesmo, transparente 

(quase seria possível dizer-se inexistente) e de que estamos perante o 

vivido – um fragmento de vida. (NOA, 2015, p.70).  

 

Na perseguição do real, entretanto, acontece a transfiguração que é o que “ocorre 

quando o realismo e a objetividade pretendidos pelo autor são traídos pelas 

interferências da sua subjetividade narrativa.” (NOA, 2015, p. 258). Esse é um 
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movimento de deformação e está diretamente vinculado à prática de estereotipagem de 

que falaremos mais adiante.  

 Em suma, há três aspectos gerais bastante relevantes dessa literatura colonial: o 

primeiro seria a já mencionada crença da representação do real; a forte presença das 

manifestações extra-literárias; e as imposições que a literatura faz a si mesma enquanto 

sistema representacional particular. (NOA, 2015, p.258-259). 

 No âmbito da construção das personagens africanas, Noa destaca a ênfase que é 

dada ao aspecto físico, além, é claro, de elas terem pouca ou nenhuma voz.  

 

O Outro (sexual, racial, cultural, civilizacional) acaba por ser uma 

presença ausente, pois é uma visão tendencialmente preconceituosa 

que está por detrás da sua composição. Daí que, como consequência, a 

sobrevalorização do particularismo físico ou psicológico anulará o 

sujeito, destruindo a sua integridade. (NOA, 2015, p. 263) 

 

 A redução dessas personagens a um aspecto físico ou psicológico é o que 

configura os estereótipos, os quais fazem com que padrões de comportamentos se 

repitam. O que gera uma previsibilidade nas narrativas, sempre quando há a presença de 

um autóctone. O mesmo acontece também do outro lado. Embora os personagens 

portugueses sejam dotados de maior complexidade, segundo Noa, há a presença de 

personagens tipo, isto é, figuras construídas em torno de uma mesma ideia ou qualidade.  

Segundo Stuart Hall, a estereotipagem se configura como uma prática de 

produção de sentido. E essa prática está diretamente vinculada à representação da 

diferença racial. Com base em Dyer, o autor distingue tipos de estereótipos. Os 

primeiros seriam essenciais à produção de sentido, os segundos, uma prática de redução: 

“um tipo é qualquer caracterização simples, vívida, memorável, facilmente 

compreendida e amplamente reconhecida, na qual alguns traços são promovidos e a 

mudança ou o ‘desenvolvimento’ é mantido em seu valor mínimo.” (1977, p.28 apud 

HALL, 2016, p. 191. Grifo do autor). Enquanto os estereótipos  

 

se apossam das poucas características “simples, vívidas, memoráveis, 

facilmente compreendidas e amplamente reconhecidas” sobre uma 

pessoa; tudo sobre ela é reduzido a esses traços que são, depois, 

exagerados e simplificados. (...) a esteriotipagem reduz, essencializa, 

naturaliza e fixa a diferença. (HALL, 2016, p.191. Grifos do autor) 
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Vinculada à prática de estereotipagem, está a de naturalização da “diferença”, 

movida sob a lógica de que, se a diferença é natural, intrínseca, não há o que mudar. Só 

se pode transformar o que é cultural. Então, a diferença entre negros e brancos é 

construída a partir da ótica da naturalização, em que o negro é naturalmente mau, 

selvagem, etc., enquanto o branco é bom e civilizado: “A ‘naturalização é, portanto, 

uma estratégia representacional que visa fixar a ‘diferença’ e, assim, ancorá-la para 

sempre. É uma tentativa de deter o inevitável ‘deslizar’ do significado para assegurar o 

‘fechamento’ discursivo ou ideológico” (HALL, 2016, p. 171. Grifos do autor). 

 Nesse sentido, sobre exagerar ou reduzir, Noa postula: 

 

A percepção do Outro tanto pode significar um processo de 

totalização como de fragmentação. Trata-se de um movimento 

duplamente sinedóquico. Isto é, tanto se apresenta o Outro como uma 

totalidade una, indivisível, fixável em noções englobantes: os pretos 

são preguiçosos (atrasados), como se hiperboliza um aspecto 

particular, e que se sobrepõe à totalidade, instituindo-se como fator 

diferenciador, quase sempre com caráter depreciativo. (NOA, 2015, p. 

265. Grifos do autor)  

 

 A presença do colonizado na literatura colonial é quase totalmente esvaziada de 

uma psicologia. Noa elenca uma série de estereótipos registrados nessa literatura em 

que a zoomorfia, a bestialização e a inferiorização estão sempre presentes: negro-

indolente, negro-debochado, negro-papão, preto irredutível à moral e à religião, criança 

grande, servil. Em relação à mulher: preta serva, preta submissa, preta do mato, mulher 

objeto, preta fêmea, mulher fêmea, mulata virtuosa, preta com alma branca. Além disso, 

há, nessa literatura, a construção do Outro a partir de extremos e oposições binárias, 

justamente por conta da crença na ausência de complexidade dessas relações.  

 

Um dos riscos que a análise do discurso colonial potencia tem a ver 

com a tendência para a bipolarização radicalizada dos sujeitos 

(brancos/pretos; dominadores/dominados; bons/maus; 

agentes/vítimas) e dos diferentes universos representados 

(cidade/subúrbio; pobres/ricos; segregacionistas/segregados). Estas 

dicotomias, que não deixam de ser reais, se circunscritas a um 

maniqueísmo irredutível correm o risco de diluir a complexidade e 

ambivalência que caracteriza a própria situação colonial onde, em 
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muitos casos, as diferenças são mais ou tão acentuadas entre os que 

aparentemente se encontram em polos diferentes (NOA, 2015, p. 273). 

 

 Ao discorrer sobre essas estruturas binárias, Hall argumenta que são 

reducionistas e simplificadas, mas que não é possível evitá-las quando se trata de 

representação. O autor, recorrendo a Derrida, enfatiza ainda que, “existem pouquíssimas 

oposições binárias neutras” (HALL, 2016, p. 154). Segundo Hall, quase sempre, um dos 

polos é dominante, o que reflete as relações de poder entre esses polos.  

 Se o que se pretendia era o fortalecimento de uma mentalidade colonial com o 

fomento a essa literatura, podemos concluir que tal objetivo foi alcançado, tendo em 

vista a relação entre o que é retratado na literatura e o que é vivenciado na então 

colônia. A prática de construção de sentido, de estereotipagem, contribui, dessa forma, 

para a manutenção do império e de seu poder. 

 O texto de Paulina Chiziane que nos propusemos a analisar retoma algumas 

dessas representações, mas, dessa vez, através do olhar crítico de um narrador que 

conhece toda a história e a questiona. Ademais, o enredo é construído de modo a sugerir 

que a “verdade” é construída a partir do olhar do dominante. Os personagens 

reproduzem aquilo que ouviram e, depois do estabelecimento dessa crença, acabam por 

encarar como “naturais” os acontecimentos ruins de suas vidas: dissolução da família, 

separação dos filhos, violações dos corpos das mulheres, etc.  

 Além de retomar as representações culturais através de um olhar crítico, 

focalizando a vida dos africanos e os sofrimentos por que passaram, a narrativa 

promove uma redenção da família apresentada por meio de uma personagem que tudo 

sofre, mas não sucumbe ao discurso colonial. Maria das Dores, diferente de seus pais, 

não odeia a sua raça, não despreza os seus filhos que carregam na pele a sua herança, ao 

contrário, os ama e deseja reconstruir o seu lar.  

 Assim, no próximo capítulo, analisaremos sete personagens do romance de 

Chiziane, destacando a recuperação de algumas das representações culturais já 

mencionadas, a fim de verificar como essas estão vinculadas aos processos de 

colonização e de descolonização de Moçambique.  
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2 – AS REPRESENTAÇÕES CULTURAIS EM O ALEGRE CANTO DA PERDIZ 

 

Na primeira página do romance O alegre canto da Perdiz (2008), o leitor se 

depara com a personagem Maria das Dores nua, se banhando no rio, no espaço 

reservado aos homens. Essa subversão assusta as mulheres locais que vão à casa do 

régulo procurar saber o motivo daquela aparição misteriosa, a qual poderia ser o 

prenúncio do mal. A presença daquele corpo feminino despido, aliás, na visão daquelas 

mulheres, apenas poderia anteceder uma tragédia.  

Na ausência de seu marido, a velha esposa do régulo é quem recebe as mulheres. 

Esse fato é uma pista de que a condução das ações nessa narrativa é feita por mãos 

femininas. O que acontece de mais importante sempre tem a mulher no centro ou, pelo 

menos, como ponto de partida e de chegada. 

Na cena referida, a velha mulher remonta ao tempo da chegada dos marinheiros 

portugueses às terras que hoje conhecemos por Moçambique. Ao ser questionada sobre 

a origem da mulher nua do rio, a mais velha envolve as mulheres locais em uma história 

mítica sobre a origem daquele território, a Zambézia. Em seguida, lança a pergunta 

retórica “De onde viemos nós?” (CHIZIANE, 2008, p. 23). Com esse questionamento, o 

leitor se verá confrontado muitas vezes ao percorrer as páginas dessa ficção e será 

tentado constantemente a atar os fios deixados pelo caminho.  

A mais velha apresenta então o plano de fundo da história da mulher, história 

comum às mulheres que a questionavam, comum a todas moçambicanas e 

moçambicanos daquele contexto:  

 

Éramos de Monomotapa, de Changamire, de Makombe, de Kupula, 

nas velhas auroras. O poder era nosso. Lembram-se desses tempos, 

minha gente? Não, não conhecem, ninguém se lembrou de vos contar, 

vocês são jovens ainda. Unimo-nos aos changanes, aos ngunis, aos 

ndaus, nhanjas, senas. Guerreámo-nos e reconciliámo-nos. Fomos 

invadidos pelos árabes. Guerreados pelos holandeses, portugueses. 

Lutámos. As guerras dos portugueses foram mais fortes e corremos de 

um lado para outro, enquanto os barcos dos negreiros transportavam 

escravos para os quatro cantos do mundo. Vieram novas guerras. (...) 

Lembrem-se que somos todos filhos do longe, como essa Maria que 

viram nas margens do rio. (CHIZIANE, 2008, p. 23-25)  
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Essa é uma história, portanto, de andanças, de travessias e, sobretudo, de 

retornos. Apesar de os personagens referenciarem algumas vezes tempos imemoriais, é 

durante o evento de colonização que se passará a maior parte da narrativa. O tema 

preponderante será, então, as marcas profundas deixadas pela presença colonial naquele 

território, como indicou a velha mulher quando referencia a “guerra dos portugueses”.  

Na presente pesquisa, não objetivamos abordar a discussão sobre a sucessão 

temporal, tampouco sobre as possíveis relações de causa e consequência entre os fatos 

históricos, mas pretendemos observar a forma com que Paulina Chiziane se apropria 

desta prática de resgate histórico, um tanto quanto comum entre os escritores de sua 

época, e imprime o seu olhar.  

Há, pois, em suas narrativas, uma perspectiva feminina sempre bastante 

marcada, seja pelo protagonismo, seja pela voz que narra, seja pela atenção às vivências 

femininas; como podemos observar já naquela cena inicial quando a mais velha narra 

acontecimentos passados nas terras moçambicanas, em que o destaque vai para o 

impacto desses fatos na vida das mulheres:  

 

As mulheres violadas choravam as dores do infortúnio com sementes 

no ventre, e deram à luz uma nova nação. Os invasores destruíram os 

nossos templos, nossos deuses, nossa língua. Mas com eles 

construímos uma nova língua, uma nova raça. Essa raça somos nós. 

(CHIZIANE, 2008, p. 23-24). 

 

Por ficcionalizar uma época conhecida, inscrita na memória cultural daquela 

sociedade, a narrativa em questão faz-nos cair inevitavelmente na tentação de recorrer a 

justificações ou a linhas de interpretação na vida real. Entretanto, o nosso olhar assume-

se assim: embora consideremos o curso da história, não deixaremos de lado a premissa 

de que se trata de um texto literário, arte tecida com fios de imaginação e, no caso do 

romance escolhido, com bordas de realidade.  

 Como mote para pensar as construções narrativas de Chiziane, recorremos às 

representações culturais inscritas na sociedade moçambicana na época retratada no 

romance em questão, período das décadas finais do regime colonial até as primeiras 

décadas pós-independência, visto que os personagens se comportam e reproduzem 

pensamentos e discursos da época.  
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Assim, a fim de alcançarmos o objetivo geral desta pesquisa, segundo o qual 

verificaremos como se dá a representação dos moçambicanos na obra O Alegre canto 

da perdiz (2008) de Paulina Chiziane, tendo em conta a recuperação da história e da 

memória cultural relacionadas aos processos de colonização e de descolonização de 

Moçambique, dividiremos a seguir a análise do romance em dois itens, os personagens 

masculinos e as personagens femininas, com três subitens cada; onde procuramos 

salientar as semelhanças entre as representações culturais da história e as construções de 

Chiziane a partir da análise dos personagens.   

 

2.1 – Os personagens masculinos 

 

No clássico Retrato do colonizado precedido de Retrato do colonizador 

(2007), Albert Memmi desnuda os mecanismos da opressão colonial, ao fazer uma 

análise do comportamento de ambos os componentes dessa relação. Segundo os 

pressupostos de Memmi, um existe em função do outro, isto é, colonizado e colonizador 

são fabricados por essa situação e estão atados um ao outro. A situação só poderá mudar 

se suprimido o fato colonial. Ou seja, só há mudança genuína por meio da 

descolonização.  

Entretanto, algumas estratégias foram aplicadas para que a colonização não 

tivesse fim. A assimilação cultural, por exemplo, forjava uma saída para o colonizado 

que, no entanto, não conseguia reverter a sua situação. Se, por um lado, conseguia 

através de documentos ganhar o status de cidadão de segunda classe, por outro, nas 

relações pessoais a sua subalternidade de antes mantinha-se.  

Na segunda parte do livro, em que analisa especificamente os comportamentos 

do colonizado, Memmi postula que este reage de duas formas ao fato colonial, sucessiva 

ou paralelamente: “ele tenta ou tornar-se diferente ou reconquistar todas as suas 

dimensões, das quais o colonizador o amputou.” (MEMMI, 2007, p.162. Grifo do 

autor.).  

Baseando-nos nessa leitura, é possível afirmar que os personagens masculinos de 

O alegre canto da perdiz (2008) retratam as reações do colonizado à colonização: 

como é o caso do primeiro personagem aqui elencado, José dos Montes, que na 

narrativa passa por um processo de assimilação para justamente “tornar-se diferente”; 
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ou como padre Benedito e doutor Fernando, últimos personagens a serem analisados 

nesta sessão, que regressam ao seu território natal e então passam a buscar as suas 

origens familiares. Esses personagens representam o percurso em que o colonizado se 

desfaz de suas práticas culturais e, ao constatar que tal ação não teve o fim prometido e 

almejado, volta às suas raízes com a pretensão de retomar tudo o que lhe foi retirado.  

Dessa forma, do núcleo masculino, destacamos quatro personagens 

representativos da obra: José dos Montes, homem negro moçambicano, representando o 

complexo processo de assimilação cultural; Simba, curandeiro moçambicano de caráter 

ambíguo, retratando a preservação da tradição em meio à opressão do regime e, de outra 

parte, representando o que há de mau também na tradição, ao reforçar a violência da 

dominação masculina; e, por fim, padre Benedito e médico Fernando, ambos filhos 

perdidos de Maria das Dores, homens que não conhecem a sua verdadeira origem e 

história. Carregam em si as marcas do contato entre as culturas do colonizador e do 

colonizado.  

 

2.1.1 – José dos Montes: o colonialismo veste as cores da terra 

 

O feitor é o chicote que mete na ordem a canzoada. É um 

cão escolhido entre os cães para morder os cães. Convém 

que seja cão para reconhecer as manhas e as defesas de 

cães. (...) é um criado. Está colocado entre os primeiros e 

os últimos, é uma espécie de mula humana, uma 

aberração, um judas, o que traiu os seus semelhantes a 

troco de mais poder e de algum pão de sobra.  

José Saramago 

 

Com o feitor do latifúndio de Levantado do Chão (2010), de José Saramago, 

podemos comparar o personagem José dos Montes. Podemos, a propósito, equiparar a 

esse capataz saramaguiano o sipaio, policial colonial responsável por recrutar 

trabalhadores, vigiar o trabalho desses e “disciplinar” aquelas populações, que José dos 

Montes se tornará no decorrer da narrativa de Chiziane. Aos olhos do colonizador, ele é 

exatamente um cão escolhido entre os cães para pôr “na ordem a canzoada”.  

Sua história, todavia, começa com a ida dos navegantes portugueses à África, 

porque tudo que lhe acontece, segundo o narrador, é consequência dessa relação de 
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dominação. José dos Montes é um dos personagens centrais dessa narrativa. Ele surge 

como um condenado, homem que ainda não havia sucumbido à assimilação, veio não se 

sabia exatamente de onde, nem de quem, mas tinha os montes como morada.  

A situação de José é comum aos moçambicanos depois de proibida a escravidão.  

Como essa prática não era mais legal entre as principais potências coloniais, Portugal 

precisou encontrar meios para continuar explorando o trabalho dos africanos. O 

condenado era uma espécie de escravo sob outro nome. José, como essas pessoas,  

 

foi caçado e acorrentado como um criminoso, sem saber o mal que 

fizera. Vivendo no acampamento dos condenados, esses retalhos 

humanos habitados pela solidão, que esquecem a ideia de regresso 

quando a noite cai, (...). Todos eles foram arrastados pela mesma 

corrente para estas terras. Para rebentar pedregulhos e plantar cocos 

como zombies da história. (CHIZIANE, 2008, p. 68-69) 

 

Segundo o antropólogo Lorenzo Macagno (2001, p.74), em 1858 houve em 

Moçambique um decreto que impunha o fim da escravidão no prazo máximo de 20 

anos. Em 1869, Portugal aboliu, então, a escravatura e os ex-escravizados passaram ao 

status de “libertos” o que significava que eles poderiam ser contratados pelo seu antigo 

dono. Depois se criou a categoria de contratado, em substituição à de liberto. Mas, caso 

não quisessem trabalhar para os colonos, os autóctones não poderiam ser obrigados a 

isso, de acordo com uma lei de 1898.  

Para Antonio Enes, um dos principais administradores coloniais de Moçambique 

à época, essa lei de 98 era extremamente negativa, já que o trabalho não deveria ser 

“desestimulado”, pois só através dele é que se alcançaria a tão desejada civilização. 

Ademais, Enes afirmava que, se na metrópole as leis trabalhistas eram bastante rígidas, 

assim deveriam ser na colônia.  

Nessa época, em Portugal, o sujeito que não tinha ocupação era obrigado a 

trabalhar pelo seu próprio sustento e, caso se negasse, corria o risco de ser reconhecido 

como “vadio”. Entretanto, nos territórios moçambicanos, a maioria da população não 

tinha um trabalho formal, com o propósito de receber um salário, mas exercia algumas 

funções ligadas à sua própria subsistência. O que fazia com que a categoria de 

“vadiagem” fosse amplamente aplicável.  
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Por trás da ideia de Enes, há a concepção de salvação por meio do trabalho. 

Kabenguele Munanga, em Negritude, usos e sentidos (1986) aponta a missão 

civilizadora como uma das grandes justificações para a presença colonial em África: “À 

colonização apresentada como um dever, invocando a missão civilizadora do Ocidente, 

competia a responsabilidade de levar o africano ao nível dos outros homens.” 

(MUNANGA, 1986, p. 9) 

Portugal instituiu, então, o Código de Trabalho, em 1899, com a finalidade de 

controlar o trabalho dos africanos. Segundo esse Código, todos os autóctones que 

viviam em territórios sob domínio português seriam obrigados a trabalhar para sua 

subsistência e para melhorar a própria condição social. De acordo com a lei, o nativo 

tinha a liberdade de escolher o tipo de trabalho. Se, entretanto, não escolhesse nenhum, 

de modo a descumprir a lei, estaria sujeito à autoridade do governo que imporia o 

cumprimento. Tudo isso, sob a justificativa do engrandecimento moral propiciado pela 

civilização. 

Em artigo sobre os tipos de trabalho forçado que se configuraram em 

Moçambique, especialmente nas primeiras décadas do século XX, Eric Allina (2017) 

chama a atenção para o fato de que apesar de o trabalho forçado se assemelhar à 

escravidão legalizada, sobretudo, no que se refere à violência, degradação e exploração 

com que esse trabalho era conduzido, havia diferenças entre o que o autor chama de 

escravidão moderna3 e as formas anteriores de servidão. Dois dos fatores que 

diferenciam essas práticas, segundo Allina, são: 

 

o fato de o trabalho forçado colonial ser uma experiência temporária, 

enquanto a escravidão permeava a existência de uma vida, e de não se 

colocar como uma condição hereditária, como acontecia usualmente 

na escravidão do mundo atlântico. (ALLINA, 2017, p. 133). 

 

Segundo o autor, muitas foram as formas de exploração de trabalho, depois de 

abolida a escravidão naquele país. No início do século XX, houve muita pressão para o 

fim da escravidão, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial. Portugal foi o 

                                                           
3 O autor segue a linha de estudiosos do período que “têm utilizado o modificador ‘moderno’ para 

descrever tipos de trabalho forçado e traçar linhas de diferenciação das formas mais antigas de 

escravidão.” (ALLINA, 2017, p. 132) 
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colonizador que mais tardou em se desfazer de tais práticas. Em vez disso, as manteve 

dissimuladas sob outros nomes.  

 

Em Moçambique colonial, (...), os administradores se referiam ao 

“trabalho por recrutamento” e mascaravam a coerção de africanos 

atrás de uma ficção legal de “contratos” imaginários (Allina, 2012a, 

2015). Antes, os proprietários de escravos consideravam de maneira 

franca que os negros eram inerentemente inferiores e que, com razão, 

eram mantidos em cativeiro, enquanto que aqueles que comandavam a 

escravidão moderna diziam que compelir os africanos a trabalhar, “à 

força, se necessário” (Enes, 1946b, p.27), melhoraria o “bem-estar 

moral e material” destes africanos. Ao invés de um sistema que visava 

colocar fim à desigualdade – percebida e praticada –, a escravidão 

moderna se passava por uma força transformadora, reivindicando 

elevar os africanos ao status dos europeus. (ALLINA, 2017, p.150) 

 

Ao analisar os documentos dos arquivos coloniais, Allina constata a perduração 

dessas práticas em que os africanos por vezes tinham ainda menos valor do que no 

regime escravocrata legal já que na “escravidão moderna” eles não eram considerados 

propriedade, então tanto fazia que morressem de desnutrição, de flagelação exacerbada 

ou por acidente de trabalho. Os “empregadores” não estariam tendo prejuízo algum, 

pois não investiram nesses trabalhadores.  

Por se tratar de uma narrativa fictícia, o texto de Chiziane não tem compromisso 

com nomes nem com datas. O narrador faz uma espécie de retomada de fatos históricos, 

sem se prender à fidelidade dos acontecimentos da vida real. Muitas vezes, refere-se ao 

trabalho dos africanos sob o título de escravidão, ainda que a narrativa se passe no 

século XX4. E os mitos de criação que permeiam a narrativa, ora trazidos pelos próprios 

personagens, ora pelo narrador, não fazem distinção entre os regimes de trabalho. Esse 

recurso não tem qualquer efeito prejudicial à verossimilhança, ao contrário, dá margem 

à interpretação de que as opressões se mantêm através dos tempos.   

No início da narrativa em questão, José dos Montes era condenado e, dessa 

forma, não recebia um salário, mas era submetido ao trabalho forçado. Nessas 

condições, conheceu Delfina, com ela o amor e também a perdição de sua vida. O casal 

                                                           
4 Sabemos que o trabalho em condições análogas à escravidão se manteve durante o século XX e, ainda 

hoje, infelizmente, persiste em muitas sociedades. Entretanto, nos referimos aqui à escravidão enquanto 

sistema legal, autorizado, declarado. Na narrativa de Chiziane não há a diferenciação feita em Allina 

(2017). Embora se faça menção a algumas categorias como a de contratado, o trabalho forçado, que retira 

a dignidade do homem, para o narrador, tem apenas um nome: escravo.  
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se conheceu no cais. Ambos se sentiram atraídos um pelo outro e se envolveram, à 

contragosto da mãe dela, que desejava vê-la casada com um homem branco para, 

segundo sua perspectiva, “melhorar a raça” (CHIZIANE, 2008, p.91).    

Quando decidem se casar, Delfina leva-o à casa dos pais dela, como quem 

arrasta “um cavalo nobre, seu troféu de conquista” (CHIZIANE, 2008, p.90). O 

narrador, então, dá voz à mãe de Delfina, Serafina, que descreve o homem: “Expressão 

de bravura, de um ser que nasceu para vencer todas as batalhas. Jovem. Braços fortes, 

musculosos, dos heroicos construtores do mundo. Homem de bela forma, sem adornos, 

natureza pura. ” (p.91). 

O discurso de Serafina faz coro ao do narrador no momento em que se detém à 

descrição de José dos Montes. O personagem sempre surge como um homem forte; é 

constantemente comparado a animais, como no exemplo acima citado; o que reforça a 

ideia de que o homem africano, não assimilado, é selvagem, sem cultura, sem 

humanidade. Tudo isso faz com que se torne necessário um processo de civilização, que 

só o branco poderá promover, provavelmente através da exploração do trabalho. Outra 

característica sempre marcada também, mesmo no discurso do próprio personagem 

sobre si, é o fato de suas mãos terem construído o mundo. Ou melhor, terem construído 

o império (do Outro): 

 

José conhece o reflexo do seu corpo nos tremores orgásticos das 

mulheres violadas nas matas, suspirando és lindo, és macho, és 

homem. Conhece a imagem projectada nas ondas concêntricas dos 

charcos nos campos de arroz, que se irmana aos vermes, sanguessugas 

e outros chupa-sangues malignos escondidos nos lodaçais. Sente em si 

um ser repelente. Por causa da sua farda de condenado. Da sua pele 

que impregnou o odor lamacento dos pântanos. Dos pés enormes, que 

caminharam descalços uma infinidade de quilômetros pisando pedras, 

cobras, ervas, que percorreram vales e montanhas, florestas e desertos. 

Por causa dos braços rijos que quebraram pedras e construíram 

estradas. Por causa das cicatrizes de chicote. Manchas de sarna. Das 

mãos calosas que plantaram cinco mil palmeiras. Ou dez mil. Ou cem 

mil. Plantaram arroz, chá, sisal e algodão, cana-de-açúcar e feijão, e 

fizeram a grandeza do império. (CHIZIANE, 2008, p. 94-95) 

 

A complexidade desse personagem reside no fato de que ele tem consciência 

crítica em certos momentos, mas acaba sucumbindo ao desejo de trilhar o caminho que 

julga ser mais fácil. Após o casamento com Delfina, José passa à categoria de 
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contratado5, como uma espécie de premiação pelo casamento – os jovens se casaram 

sob os preceitos ocidentais cristãos. Mas essa categoria não lhe permite alçar voos 

muito altos, fonte de desejo de sua esposa.  

José resiste à assimilação o quanto pode, mas, em dado momento, essa passa a 

ser o único meio de ele se tornar grande. Dessa forma, acredita ele, manterá ao seu lado 

sua esposa. Embora o leitor seja tentado a atribuir à mulher ambiciosa a culpa pela 

decisão de José, é advertido que Delfina contribuiu minimamente para uma vontade que 

já morava em seu marido: “Delfina dera apenas uma pincelada no formato de seu 

pensamento. A decisão de tornar-se assimilado era a sua decisão de homem. Porque 

queria viver.” (CHIZIANE, 2008, p.121) 

A partir dessa escolha pela assimilação, José dos Montes sofre muitas mudanças. 

Sua alma se torna “um palco de conflitos entre o antigo e o novo” (CHIZIANE, 2008, 

p.121). Chiziane, aqui, cria uma alegoria6: em um ritual da assimilação, José dos 

Montes faz um juramento e rejeita as suas raízes, o seu passado, a sua cultura e até a sua 

língua. Isso se reflete de diversas formas em sua vida, desde a adoção de uma nova 

língua, até a decisão de não nomear os seus filhos com nomes africanos ou de não fazer 

rituais tradicionais no nascimento deles. 

Frantz Fanon, em seu célebre Pele negra, máscaras brancas (2008), analisa os 

efeitos psicológicos que a colonização tem sobre os negros e as negras. Segundo o 

autor, o sistema colonial requer mais do que subordinação material de um povo a outro. 

É necessária uma força maior, uma mudança no pensamento. Algo perfeitamente 

possível em contextos nos quais a língua do colonizador passa a ser instrumento de 

domínio. O dominado a adquire e é forçado a rejeitar as línguas locais. Ele passa a 

utilizar a língua do colonizador para se expressar.  

                                                           
5 De acordo com Eric Allina, no sistema de contrato – máscara para o trabalho forçado –, o trabalhador, 

muitas vezes, não recebia pagamento algum, comida suficiente nem moradia salubre: “Os regimes 

coloniais de trabalho forçado envolviam rotineiramente o uso da violência, a apropriação da mão de obra 

e a falta de remuneração além das necessidades básicas de sobrevivência. ” (ALLINA, 2017, p. 149) 

 
6 Aqui, fazemos uso do termo “alegoria” com a acepção clássica, de figura de linguagem, cuja expressão 

transmite um ou mais sentidos além do literal. Neste caso, o ritual por que passa José dos Montes é 

representativo do que acontecia com todos os assimilados: abandono de suas tradições e costumes e 

adoção dos valores ocidentais. Na narrativa de Chiziane o procedimento funciona como um rito de 

passagem, em que o autóctone morre e nasce um cidadão de segunda classe, isto é, um quase-europeu em 

ascensão.  
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Lewis R. Gordon, em prefácio à edição acima citada de Pele negra, máscaras 

brancas, chama atenção para o fato de que ainda que o negro dominasse a língua do 

colonizador, isso nunca seria legitimado:  

 

Na linguagem está a promessa do reconhecimento; dominar a 

linguagem, um certo idioma, é assumir a identidade da cultura. Esta 

promessa não se cumpre, todavia, quando vivenciada pelos negros. 

Mesmo quando o idioma é “dominado”, resulta a ilegitimidade. 

(GORDON, 2008, apud FANON, 2008, p.15). 

 

Mas neste ponto da narrativa, quando José dos Montes se torna um assimilado, 

ainda não percebe que a sociedade está cindida em duas partes. Acredita, aliás, que é 

possível passar para o outro lado. Fanon compreende atitudes como essa como parte 

fundamental de um complexo de inferioridade desenvolvido pelos colonizados: 

 

Todo povo colonizado – isto é, todo povo no seio do qual nasceu um 

complexo de inferioridade devido ao sepultamento de sua 

originalidade cultural – toma posição diante da linguagem da nação 

civilizadora, isto é, da cultura metropolitana. Quanto mais assimilar os 

valores culturais da metrópole, mais o colonizado escapará da sua 

selva. Quanto mais ele rejeitar sua negridão, seu mato, mais branco 

será. (FANON, 2008, p.34) 

 

Acreditando nisso, nosso personagem dedica-se ao império e a sua força física se 

destaca. Os colonos decidem torná-lo então um sipaio. O homem aceita, não havia 

escolha, mas em sua alma começam os conflitos que o narrador mencionou: “vai tornar-

se inimigo de si próprio. Olhar para a própria raça como um tormento. Matar homens 

para proteger o palmar” (CHIZIANE, 2008, p.122). 

Em José dos Montes pode-se ler a eficácia da prática de estereotipagem feita 

pelo colonizador. O personagem acaba por aceitar a ideia de que a sua raça é inferior e 

de que, com o seu título de sipaio, de homem assimilado, não é mais um africano. José 

assume esse discurso, que já era o de sua esposa, e apresenta uma grande lealdade ao 

império. Essa representação recupera o fato de que a criação de estereótipos foi uma 

prática fundamental na manutenção da desigualdade colonial. Nesse sentido, Munanga 

postula:  



  

40 
 

 

A sociedade colonial teme a ruptura da ordem e do equilíbrio 

estabelecidos em seu favor. Para que isto não ocorra, encastela-se, 

intocável, explorando e pilhando a maioria negra, utilizando-se de 

mecanismos repressivos diretos (força bruta) e indiretos (preconceitos 

raciais e outros estereótipos). (MUNANGA, 1986, p.11)  

 

Por tudo isso, José acaba por reproduzir determinadas ideias, reforçando o 

colonialismo. Segundo Gordon, o “racismo dos negros contra o negro é um exemplo da 

forma de narcisismo no qual os negros buscam a ilusão dos espelhos que oferecem um 

reflexo branco. ” (GORDON, 2008, apud FANON, 2008, p.15).  

No livro supracitado, Fanon disserta também sobre como a inferioridade do 

colonizado inventada pelo colonizador é internalizada pelo negro e pela negra. Segundo 

o autor, o complexo de inferioridade surge após um duplo processo. Primeiro, a 

submissão econômica; segundo, a interiorização, ou melhor, a “epidermização dessa 

inferioridade” (FANON, 2008, p.28). 

A partir desse complexo, geralmente, o negro e a negra começam a reproduzir 

racismos e investem contra a sua própria raça. Processo compreensível, dada a natureza 

violenta e extremamente forte do colonialismo. Tais comportamentos são verificáveis 

nas atitudes de José dos Montes.  

Munanga, leitor de Fanon, também menciona essa tendência e diz que, em dado 

momento da história, um dos únicos modos de sobrevivência seria o chamado 

embranquecimento cultural: 

 

Através de uma literatura pseudocientífica produzida dentro da 

ideologia colonial, o negro instruído na escola do colonizador toma 

pouco a pouco conhecimento da inferioridade forjada pelo branco. Sua 

consciência entra em crise. Graças a uma série de mecanismos de 

pressão psicológica e outras astúcias, sua alienação deixa de ser 

teórica. Ele se convence de que o único remédio para curar a sua 

inferioridade, a salvação, estaria na assimilação dos valores culturais 

do branco superpotente. (MUNANGA, 1986, p.6) 

 

Nesse sentido, o pesquisador argentino Maximiliano Valério López, em uma 

reflexão sobre a relação entre infância e colonialidade, postula que os colonizados 

permanecem no estado infantil do “ainda não”. Alguém que não é um adulto, mas está 
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em processo. No caso do colonialismo, esse processo nunca tem fim. A imagem do 

Outro é construída a partir da ideia do “não ser” e a inconclusão desse processo de 

civilização parece mesmo se tratar de um projeto:   

 

[Nós colonizados] Fomos pensados como infantes. Mas nossa infância 

não consiste em uma inocência, um começo, senão em uma 

minoridade. Duplamente condenados: a “não ser” e a não poder parar 

de “procurar o ser”. Ambas as condenações articuladas a partir de um 

sutil mecanismo que leva o nome de processo civilizatório, segundo o 

qual somos iguais na ideia, mas diferentes no tempo. Esse “ainda não” 

é a essência do poder colonial, consistente em uma suspensão 

temporal infinita que integra subordinadamente. (LÓPEZ, 2008, p. 

35) 

 

A partir do ritual de assimilação, José assume o status do “ainda não”, acredita 

estar em um processo de evolução, sendo o último degrau a aquisição completa dos 

valores e traços culturais dos brancos. Todavia, seus conflitos internos se intensificam 

quando, em 1953 – das poucas marcas temporais que o narrador realiza –, os colonos 

decidem aumentar a repressão, pois os moçambicanos começavam a se organizar de 

modo a construir uma resistência, que mais tarde culminou nas lutas pela libertação 

nacional. José dos Montes é convocado e precisa, pela primeira vez, matar os seus 

“irmãos de raça” (CHIZIANE, 2008, p.124-128). O que José desempenha de modo 

exemplar perante o colonizador.  

A partir de então, se destaca entre os soldados coloniais, por demonstrar muita 

força, muita disposição e lealdade para com o império em detrimento dos africanos. Por 

ter sido condenado e também contratado, conhece as intenções dos homens de tais 

categorias e, portanto, consegue reprimi-los com maior eficácia:  

 

Os planos de luta dos condenados já não têm lugar à volta da fogueira. 

Há um fantasma negro, emergindo do centro da fogueira acesa, como 

nas lâmpadas de Aladino. As mortes aumentam de intensidade, o 

colonialismo vestiu as cores da terra. (CHIZIANE, 2008, p.13) 

 

Entretanto, a força de José chama a atenção dos soldados que passam a enxergá-

lo como um homem perigoso. Enquanto estiver ao lado dos colonos, servirá muito bem, 

mas se, porventura, se volta contra eles, pode representar uma grande ameaça ao 
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império. Tamanho empenho e lealdade para com o regime colonial não renderam a José 

o reconhecimento que esperava, ele se torna uma ameaça e os soldados concluem que o 

“bom negro” é o “domesticado”. (CHIZIANE, 2008, p. 138). 

Todavia, o personagem ainda não tem consciência disso. Ademais, a cegueira de 

José é expressa também no seu entendimento de que a questão de classe sobressai à 

questão de raça: “não há pessoas feias quando há dinheiro. É a pobreza que faz a 

velhice, a feiura da gente.” (CHIZIANE, 2008, p. 120). José acredita que, ganhando 

mais dinheiro, conseguiria se equiparar ao europeu, o que descobre mais tarde ser uma 

ilusão.  

Isto é, os dois processos pelos quais o negro passa até chegar ao complexo de 

inferioridade postulado por Fanon (2008) são vividos por José dos Montes: ele tem 

ambições econômicas, por se perceber em posição desprivilegiada frente aos brancos; e, 

por conta de suas vivências e contato com os discursos de Delfina e de outros, 

internaliza a ideia de uma inferioridade racial. Eis o homem complexado.  

Daí em diante passará a vida em busca do embranquecimento mencionado por 

Munanga. E a promessa implícita no discurso colonial é de que esse processo pode se 

dar de duas formas, segundo este autor: através da assimilação e através do sexo. Os 

frutos das relações inter-raciais são a nova raça. 

José e sua esposa Delfina levaram a vida a buscar meios de se equipararem aos 

colonos, já que entendiam a cultura autóctone como atrasada. Qualquer semelhança com 

o discurso colonial não é mera coincidência: esses personagens refletem justamente a 

força da linguagem como instrumento de poder. É a partir da eficácia desse discurso que 

José se torna um assimilado.  

Tal processo causa um prejuízo tão grande em sua vida que o personagem mata 

o curandeiro Moyo, que sempre cuidou dele, por ter se negado a fazer algum feitiço que 

lhe desse mais força, já que Delfina estava perdendo o interesse pelo marido. José 

estava embriagado de poder. Moyo parece representar o lado da tradição que não 

sucumbiu a essa mão poderosa e avassaladora da opressão. Embora Moyo tenha tido um 

desfecho trágico, morrer pelas mãos de seu quase filho, agora um criminoso, tragédia 

ocorreu também ao próprio José dos Montes.  

 Ao se sentir ameaçado por José, o colonizador metonimizado ora nos soldados 

sem nome, ora no personagem Soares, decide “amansá-lo”, tal como se faz com um 
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animal feroz: “Todo o homem forte tem um ponto fraco. Ele é casado com uma 

ninfomaníaca, essa Delfina, uma rapariga que já nos serviu e continuará a servir-nos a 

todos. Muito volúvel. De amor a Delfina, ele vive. De amor por ela, morrerá”. 

(CHIZIANE, 2008, p.138-139) 

Para atingi-lo, freá-lo, “amansá-lo”, o colonizador decide tomar o corpo de sua 

mulher. Não se trata, nesse caso específico, de um estupro. Delfina entrega o seu corpo 

de bom grado, no momento em que se dá conta de que não é o dinheiro que fará dela 

uma pessoa, uma mulher respeitada. Não se trata apenas de um problema de classe, a 

personagem percebe, mas também de uma questão racial.  

Delfina percebe que precisa ir além e, tal como sua mãe orientou bem antes: 

deve “melhorar a raça”. A personagem sabe que nunca será considerada branca, mas 

pode ser concubina de um e isso já lhe distinguirá das outras mulheres negras, o que 

para ela é o suficiente. Nasce fruto desse adultério uma mestiça, Maria Jacinta, o 

pontapé que empurra José dos Montes para o abismo. Ele sai de cena. Passa a viver 

apenas nas cantigas, torna-se metonímia de todos os assimilados: 

 

O nome de José dos Montes entra nas cantigas da roda e no choro dos 

condenados. São anos de glória que as ondas esbatem e o futuro 

recordará como fábulas, lendas, cantigas de escárnio. O colonialismo é 

macho, engravidou o ventre da tua mulher. Roubou o beijo da tua 

namorada e o sorriso dos teus filhos. (CHIZIANE, 2008, p.132)  

 

A assimilação não permitiu a José dos Montes a concretização de seu desejo de 

se tornar digno de sua esposa, que desejava um homem, senão branco, embranquecido. 

Ele descobre, afinal, no nascimento de uma filha que não é sua, que não há solução para 

sua condição. Pelo menos, não, se essa solução for buscada nas negociações com o 

colonizador.  

Munanga postula, tal como López, o fato de essa assimilação cultural proposta – 

e imposta – pelo colonizador ser sempre um processo inconcluso. Segundo aquele autor, 

a assimilação não passou de uma forma de fazer com o que o negro e a negra se 

sentissem desterrados, perdidos, sem raízes.  
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Historicamente, todas as condições foram reunidas para que se 

chegasse a um impasse de assimilação. Na realidade, pensar que o 

colonizador pudesse ou devesse aceitar de bom grado a assimilação, 

ou seja, a emancipação do negro, seria escamotear a relação colonial. 

(...) Tudo leva a crer que ela [a assimilação] foi apenas um mito, pois 

o caminho da desumanização do negro escolhido pelo colonizador não 

poderia integrá-lo. Pelo contrário, criou sua desestabilidade cultural, 

moral e psíquica, deixando-o sem raízes para melhor dominá-lo e 

explorá-lo. (MUNANGA, 1986, p.30-1) 

 

Essa intenção é expressa no romance no momento em que os soldados planejam 

uma estratégia para “amansar” José. Através do discurso indireto livre, o narrador 

entrega: 

 

José deverá ser transformado em névoa, em poeira da qual nunca 

deveria ter saído. Porque o bom negro é o negro domesticado. Aquele 

que treme e se verga perante um chicote. É importante que não tenha 

mãe, nem terra, nem cordão umbilical, e que na sua mente pairem 

apenas lembranças e incertezas. (CHIZIANE, 2008, p.138)  

 

Depois de aplicado o plano dos soldados, é exatamente esta sensação de 

desterramento que José passar a ter. O personagem começa a despertar para as suas 

condições ao notar que, não importa o que faça, não conseguirá embranquecer nem para 

a sociedade nem para sua esposa. Dessa forma, chega ao limite de tentar suicídio e 

então a sua história fica em suspenso, até que no final da narrativa ele retorna à sua 

família por meio do encontro com a sua filha mais velha, a quem nos dedicaremos mais 

adiante.  

 

2.1.2 – Simba: os brancos têm armas de fogo, mas não escapam às tramas mágicas 

dos seus feitiços 

 

A (re)invenção do selvagem como alteridade do Ocidente 

aponta para uma imagem ao espelho, na qual se reflecte a 

auto-imagem concreta, ainda que invertida, da ‘missão 

civilizadora’ da intervenção colonial. As múltiplas 

tentativas de criminalização das crenças locais (Meneses, 

2000) atingiram o cerne das ordens sociais e morais 

africanas. No entanto, através de lutas diárias com a 

morte, desastres, e contra a discriminação, os 

Moçambicanos esforçam-se a resistir, apropriar e mudar 

o sistema ideológico monocultural que quer o Estado 
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colonial, quer o Estado contemporâneo, têm procurado 

impor.  

  

Maria Paula G. Meneses   

   

No fragmento acima, ao fazer uso do prefixo “re”, a pesquisadora Maria Paula 

Meneses suscita o sentido de repetição. No passado e no presente, fazem parte da 

construção do Outro africano as suas práticas religiosas. Isto é, a representação do Outro 

como um ser primitivo, aquém da racionalidade Ocidental, ainda existe e, com 

frequência, é retomada no intuito de justificar os resquícios colonialistas presentes nas 

sociedades. Contudo, a atenção especial da autora no artigo, do qual destacamos um 

trecho na epígrafe, é voltada para Moçambique.  

No contexto colonial, parte muito importante da construção do indígena foi a 

estereotipagem de suas práticas religiosas, entre elas a feitiçaria7. Considerada 

primitivismo, deveria ser abolida através da assimilação cultural, processo em que o 

africano deveria adotar o cristianismo em nome da “civilização”. 

Entretanto, é sabido que o “projeto” de assimilação cultural não visava 

emancipar os colonizados genuinamente, mas, sobretudo, causar neles uma sensação de 

desterro. O autóctone deveria sentir-se sem pátria, sem família, sem raízes; em suma, 

deveria sentir-se como um estrangeiro em sua própria terra. Como supracitado, com 

base em Munanga, através da incorporação dos valores ocidentais, em detrimento das 

línguas locais, das práticas religiosas, dos costumes nativos, em geral, o sujeito era 

conduzido a um lugar social em que deixava de se identificar completamente com 

qualquer um dos lados, do colonizador ou do colonizado.  

O sujeito em processo de assimilação, aliás, acabava por se deparar com a 

impossibilidade de embranquecer ou de se europeizar e, tendo já abandonado a sua 

cultura, era tomado por um sentimento de não pertencimento. Esses efeitos da 

assimilação cultural descritos por alguns dos autores aqui mencionados como Fanon e 

                                                           
7 Maria Paula Meneses (2009) salienta a complexidade do conceito de feitiçaria que, hoje, pode abarcar 

diversos sentidos, a depender do contexto. Para se referir a algumas das práticas religiosas tradicionais de 

Moçambique, a autora afirma que utiliza a expressão em um sentido amplo, “para fazer menção ao poder 

‘oculto’ que permite fazer mal a pessoas ou à propriedade” (MENESES, 2009, p. 2). Nesta pesquisa,  

também adotamos uma acepção ampla do termo, mas o utilizamos com a conotação da lida com as forças 

ocultas tanto para o mal quanto para o bem, já que entender a feitiçaria como um meio de “fazer o mal” e 

apenas isto é uma visão reducionista. 
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Munanga são verificáveis na representação que Chiziane constrói através do 

personagem José dos Montes. 

Em contrapartida a essa representação, há aquela em que o sujeito se nega a 

aderir aos valores ocidentais, funcionando como uma resistência a esse colonialismo 

que perpetrou o apagamento de culturas. A esse conjunto de novos valores que entram, 

muitas vezes, em conflito com os pré-coloniais do contexto africano costuma-se atribuir 

a noção de modernidade. Seu equivalente antagônico é a tradição. Segundo os autores 

Carlos Serrano e Maurício Waldman,  

 

[A modernidade] tem sido definida pelas ciências sociais como uma 

sociedade geradora de um enquadramento simultaneamente técnico e 

unificador, grafada via de regra como ocidental. A modernidade 

constituiria um sistema surgido na Europa a partir da Baixa Idade 

Média, conquistando desde então crescente supremacia, processo esse 

caracterizado pela radicalização das suas demandas civilizatórias. O 

mundo moderno respaldaria uma série de modos de vida que 

desvencilharam a humanidade de todos os tipos tradicionais de ordem 

social, mudança esta entendida como sendo sem precedentes. 

(WALDMAN; SERRANO,  2010, p.127). 

 

Compactuando com essa visão, entendemos o que os autores chamam de 

“sociedade tradicional” como um conjunto de concepções que visam construir uma 

imagem unificadora de África. Tal conceito é apresentado pelos autores como um 

instrumento de compreensão, como um esforço de apontar alguns traços que constituem 

“o núcleo mais peculiar da africanidade” (WALDMAN; SERRANO,2010, p.126). 

Algumas distinções dessas sociedades tradicionais tais como a organização familiar e a 

religiosidade nos servem como base para pensar a configuração dos personagens 

elencados neste capítulo.  

Na busca incessante pelo poder, Delfina, personagem em torno da qual gravita 

toda a narrativa, compromete o destino de todas as pessoas que a cercam. Uma delas é 

Simba, curandeiro que é também o seu amante. Tal personagem não recebe do narrador 

grande atenção, nem tanta relevância no enredo quanto José dos Montes, por exemplo. 

Entretanto, é válido destacar a sua presença visto que é uma figura bastante 

contraditória e parece representar justamente essa face tradicional da sociedade 

moçambicana. 
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O personagem mantém as suas práticas religiosas durante o regime colonial que 

tendia a reprimir qualquer ação que fosse considerada “primitivismo”. A um dos 

pedidos de feitiço feitos por Delfina, Simba responde: “Que será de mim se as 

autoridades descobrirem esta trama? Serei imediatamente morto ou deportado. As 

curandeirices são proibidas nesse regime. Para esses brancos, a magia é coisa do diabo.” 

(CHIZIANE, 2008, p. 212). 

Simba é definido pelo narrador ora como curandeiro, ora como puramente 

feiticeiro. Nos estudos de Meneses (2008; 2009) que investiga a feitiçaria na sociedade 

moçambicana, o curandeirismo é uma prática voltada para a cura do corpo e da mente. 

Os curandeiros seriam os médicos tradicionais. Os feiticeiros, por outro lado, 

promoveriam interferências na vida das pessoas, provocando mudanças nos 

acontecimentos, desde os sociais até os fenômenos naturais.  

O trabalho de Simba, entretanto, em quase toda a narrativa, é atender às 

demandas de Delfina, todas elas ligadas à ascensão social da personagem. Embora seja 

apontado também como curandeiro, a prática de Simba o difere de outro personagem, o 

Moyo, mentor de José dos Montes.  

Moyo, tal como Simba, representa a resistência à imposição da cultura ocidental, 

mas diferente de Simba, dedica a vida a exercer o seu poder curativo através da 

influência dos antepassados e pelo seu conhecimento das ervas. O personagem não 

promove desavenças nem males na vida das pessoas e resiste às imposições do regime 

colonial de modo a revelar certa consciência ideológica. Simba, por sua vez, mantém 

suas práticas, mas por questão de sobrevivência.  

Meneses (2009, p. 2) faz ainda uma breve distinção entre as práticas de feitiçaria 

apontando que se costuma, até hoje, no contexto moçambicano, atribuir à noção “magia 

negra” a feitiçaria que promove danos à vida das pessoas. E àquela que repara esses 

danos, costuma-se atribuir a expressão “magia branca”. Em alguns casos, essas duas 

vertentes se fundem e o feiticeiro pode realizá-las à medida em que são demandadas.  

Na narrativa de Chiziane, ocorre essa fusão no personagem Simba. Entretanto, 

durante boa parte da narrativa, cada um deles personifica um extremo. Moyo representa 

a figura do curandeiro, médico tradicional, que cura e alenta quem o procura. Simba é a 

peça que estabelece mudanças danosas para uns, vantajosas para outros através de sua 
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magia. No fim da narrativa, contudo, esse personagem explorará a outra faceta do 

curandeirismo, quando se dedica também à cura.  

De acordo com os pressupostos de Meneses (2008), a forma de o africano ser e 

estar no mundo e, sobretudo, a sua relação com as forças ocultas foi crucial na 

construção da diferença pelo europeu. A autora afirma que as crenças locais foram 

depreciadas a tal ponto de se tornarem sinônimos de atraso, tal como tudo que dizia 

respeito à cultura dos africanos. No regime colonial, como ocorre ainda hoje, recorrer a 

um curandeiro para resolver qualquer problema era declarar-se não civilizado.  

Esse costume, entretanto, não foi complemente obliterado. Em um contexto em 

que, cada vez mais, se desenvolvia o mal-estar, as dificuldades eram corriqueiras e as 

pessoas procuravam “curar-se” delas. Dessa forma, “as obsessões da administração 

colonial portuguesa com a feitiçaria promoveram-na como um aspecto fundamental das 

estratégias de resistência e inovação, recentrando-a, assim, no âmago da cultura 

política”. (MENESES, 2008, p. 170). 

 Assim, o Estado colonial, ao perseguir algumas práticas tradicionais de 

contextos africanos, não promoveu o seu pretendido apagamento, mas suscitou o que a 

autora chama de “reconfiguração estratégica cultural” (MENESES, 2008, p. 170). Isto é, 

a partir da ótica de nossa contemporaneidade, é possível afirmar que as referências e 

valores africanos não foram completamente apagados, mas, muitos deles, reajustados. 

Nesse sentido, a construção do personagem que aqui analisamos, feiticeiro no contexto 

colonial, que subverte as regras da época, recupera essa representação do moçambicano 

que manteve as suas práticas, ajustando-as ao contexto. 

Ainda que apresente relutância frente aos pedidos de Delfina, Simba sempre 

atende aos chamados da personagem que parece exercer sobre ele certo domínio: 

“Delfina era diferente das mulheres feridas pela vida, procurando curandeiros por 

quezílias domésticas. Mesmo mortais. Ela chega ao consultório do bruxo, expõe, 

decide, ordena.” (CHIZIANE, 2008, p.208). Todas as ações de Simba, entretanto, são 

voltadas para a ascensão de Delfina e, consequentemente, para o próprio 

enriquecimento dele, já que a mulher sempre lhe prometia recompensas. 

Quando jovem, Delfina começa a se relacionar com o curandeiro, ainda moço e 

inexperiente, que lhe ensina poções mágicas para conseguir tudo o que quisesse. Ainda 

que as intenções da mulher não fossem as melhores e que, para crescer, precisasse 
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influenciar de maneira negativa o destino de outrem, Simba fornecia a ela, através da 

magia, os meios para as suas conquistas. As “interferências” que Simba promove nos 

acontecimentos vão desde a facilitação para que Delfina roube a carteira de seus clientes 

durante o tempo em que é prostituta no cais até à provocação de discórdia em uma 

família, a ponto de desfazê-la.  

Ao abordar a religiosidade tradicional, Serrano e Waldman (2010) trazem à tona 

a ideia de sistemas de força que inclui deuses, ancestrais e mortos das linhagens. Numa 

perspectiva ontológica, na vida social do africano, todos os esforços deveriam se voltar 

para a busca de equilíbrio entre todos os elementos.  

 De acordo com essa visão, todos os seres animados e inanimados estariam 

conectados e a relação entre esses elementos deveria ser harmoniosa. Segundo os 

autores, há, porém, uma forma de romper esse equilíbrio entre as forças. Isso poderia ser 

motivado  

 

pela competição existente entre grupos de parentesco ou segmentos 

políticos diferentes, pela existência de pessoas portadoras (consciente 

ou inconscientemente) de poderes que lhes permitem romper a 

harmonia no seio da comunidade. Seria o caso dos feiticeiros ou de 

comedores de almas, assim denominados porque “retiram” ou 

provocam a redução da força vital das suas vítimas, causando 

inumeráveis perturbações na comunidade. Por meio de determinados 

rituais mágicos ou de esconjuros que permitem causar mal, a feitiçaria 

conseguiria exercer influência sobre as pessoas, os fenômenos da 

natureza e o rumo dos acontecimentos em geral. (WALDMAN; 

SERRANO,  2010, p.138. Grifos dos autores) 

 

Simba parece representar justamente esse elemento que desfaz o equilíbrio da 

comunidade ao atender as demandas de Delfina. Esta não é dotada de poderes mágicos 

então recorre ao amigo toda vez que precisa seduzir alguém ou quando, finalmente, 

precisa enfeitiçar o seu homem branco. Para tanto foi preciso interferir na família do 

português Soares, fazendo-o perder o interesse pela esposa portuguesa.  

O curandeiro conhecia o terreno perigoso em que estava prestes a pisar. Sabia 

estar lidando com o sistema de forças e que, compactuando com Delfina, estaria 

assinando a sentença de sua própria ruína. Quando a personagem lhe solicita dois 

feitiços, um para que José lhe esqueça e outro para que o branco Soares lhe queira e, 
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assim, a mulher consiga mudar de vida, Simba tem seus pensamentos expostos pelo 

narrador 

 

Atear fogos em casas conhecidas e desconhecidas. Mutilar os 

sentimentos de homem vivo. Destruir o lar de um homem nobre. 

Brincar com a vida alheia a troco de moedas que se atiram ao solo 

como grãos de milho numa capoeira. [Delfina] Pede-lhe para tudo 

destruir. Palavra apocalíptica de terror, que empurra a sua vida para o 

além. (CHIZIANE, 2008, p. 209) 

 

Ao compactuar com Delfina fornecendo-lhe os meios para concretizar seus 

planos, Simba reflete a ideia de que a tradição nem sempre representa algo positivo. O 

curandeiro cede à sedução de Delfina, a qual lhe promete pagar o seu feitiço com uma 

casa com teto de zinco (CHIZIANE, 2008, p.213).  

Simba acredita que a única forma de conquistar bens matérias, senão negociando 

feitiços, seria através da assimilação cultural. O curandeiro recusa a submissão a esse 

processo por acreditar que os espíritos poderiam vingar-se dele. Dessa forma, aceita a 

proposta de Delfina e consegue fazer com que Soares passe a viver com ela. Todavia, 

em tom de ameaça, o curandeiro ressalta à Delfina que os sucessos são concedidos a ela 

por empréstimo (CHIZIANE, 2008, p.214) e que tudo poderia ficar pior que antes.  

A partir dessas atitudes, pode-se concluir que Simba conserva as práticas 

culturais da tradição não apenas por gosto ou por consciência ideológica, mas porque 

teme pela própria vida. Acredita no sistema de forças, embora o tenha ferido muitas 

vezes contribuindo para o desequilíbrio dos elementos através de seus feitiços.  

Ademais, o seu trabalho de interferir e facilitar a vida de Delfina é representativo 

do que acontecia nesses contextos. Como postula Meneses (2008), o desejo de aplacar o 

mal-estar provocado nessas sociedades fez com que, de forma consciente ou não, essas 

práticas de feitiçaria nunca fossem totalmente extintas. Ao contrário, houve cada vez 

mais demandas por elas.  

Delfina tinha consciência de sua condição de mulher negra, colonizada e não via 

possibilidade de melhora se não através da relação inter-racial, o que, mais tarde, se 

tornaria um concubinato em sua vida. Tudo isso só foi possível por um facilitador: a 

feitiçaria de Simba.  
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Uma outra faceta desse personagem se mostra no momento em que Delfina 

retorna à sua casa, mais uma vez, quando se vê sozinha e abandonada por Soares, que 

parece despertar do feitiço e retorna a Portugal em busca de sua esposa branca. 

Desesperada, Delfina pede a Simba que a ajude a reaver a união com o português e os 

bens que Soares havia deixado apenas para os filhos, destituindo dela toda a riqueza.  

Em troca desse novo feitiço, Delfina promete ao homem a virgindade de sua 

filha mais velha, Maria das Dores. Simba vê nesse fato uma grande oportunidade de 

enriquecer, já que a menina herdara os bens do português. Decide, sem comunicar à 

Delfina, tornar cativa Maria das Dores; com ela teria muitos filhos e garantiria assim a 

sua riqueza.  

O combinado se concretiza e Delfina encaminha a sua filha para esse trágico 

destino, com um misto de remorso, por fazer com a filha o mesmo que fizeram com ela 

própria quando moça, e alívio pela certeza de que prosperaria novamente, após a 

realização dos feitiços de Simba. Entretanto, após cometer o estupro, Simba revela à 

Delfina que não devolveria a menina. Ciente de que não poderia nada contra a força 

espiritual do feiticeiro, a mãe retorna a sua casa. 

A partir disso, é possível perceber como a dominação masculina postulada por 

Pierre Bourdieu está impregnada nas sociedades, sejam elas tradicionais, modernas, 

híbridas. O corpo da mulher é uma moeda de troca. Objeto que se pode hipotecar. 

Aconteceu com Delfina, agora com sua filha e aconteceria com quantas mais fosse 

necessário.  

 Maria das Dores se parece fisicamente com a mãe e Simba sente-se privilegiado 

por poder possuir a “versão santa” de Delfina (CHIZIANE, 2008, p.258), já que esta 

fora prostituta e se deitara com quantos homens o curandeiro não poderia contabilizar, 

incluindo ele mesmo, enquanto Maria das Dores era virgem até o momento do estupro.  

 Segundo Bourdieu, o ato sexual é para os homens uma forma de apropriação, de 

posse. Na narrativa de Chiziane é possível observar que, nesse contexto não há 

diferença entre o homem branco e o negro. A mulher está submetida a qualquer um. 

Ainda de acordo com o autor,  

 

Se a relação sexual se manifesta como uma relação social de 

dominação, é porque ela está construída através do princípio de 



  

52 
 

divisão fundamental entre o masculino, ativo, e o feminino, passivo, e 

porque esse princípio dirige o desejo – o desejo masculino como 

desejo de posse, como dominação masculina, como subordinação 

erotizada, ou mesmo, em última instância, como reconhecimento 

erotizado da dominação. (BOURDIEU, 2017, p.38) 

 

 No momento em que entrega Maria das Dores a Simba, Delfina não pode mais 

voltar atrás. Não pode nada contra a força da dominação masculina. A menina também 

não reage, apenas chama pelo pai, outra força masculina, a única que poderia salvá-la 

daquela situação; visto que, a partir do pensamento androcêntrico8, a mulher é sempre 

responsabilidade de um homem; primeiro, do seu pai, depois do marido. Após a partida 

de seu pai, José dos Montes, Maria das Dores não tem mais tutela, até que Simba, de 

forma impositiva, assume esse papel.  

 O curandeiro tem um lar de várias mulheres e toma Maria como a sua terceira 

esposa. Mais nova e mais bonita, representa uma ameaça para as outras que a tratam 

com desprezo. Simba, por sua vez, a mantém prisioneira, amarrada e embriagada. 

Tencionando enlouquecê-la para que precise sempre, mesmo depois da maioridade, de 

sua tutela, o curandeiro fornece álcool e drogas a Maria, tomando-os dela em seguida.  

Tudo isso para que a moça sofresse de abstinência a ponto de ser considerada 

louca. Enquanto aplica essa estratégia, Simba continua cometendo estupros, que se 

tornam sexo consentido e a situação passa de violência física à simbólica, já que Maria 

das Dores não resiste às investidas de Simba com a pretensão de conseguir as suas 

drogas. Dessa relação nascem três filhos, Rosinha, Benedito e Fernando.  

 O projeto de abalar a saúde mental de Maria das Dores foi bem-sucedido e, após 

desposá-la assim que a jovem completa 18 anos, o curandeiro consegue um atestado de 

insanidade por conta dos vícios da esposa. Toda a atenção que Simba dispensava a 

Maria das Dores, ainda que seu objetivo sempre tivesse sido subjugá-la, despertava 

ciúme em suas outras esposas. Essas sempre provocavam Maria com comentários.  

 Em um desses momentos, a consciência da personagem é despertada, após o 

desabafo de uma das esposas: “Por que é que o Simba se apressou a levar-te ao altar mal 

                                                           
8 Androcentrismo, termo cunhado pelo sociólogo americano Lester F. Ward, em 1903, está ligado à noção 

de patriarcado. E, mais do que se referir ao privilégio dos homens, diz respeito à forma com a qual as 

experiências masculinas são consideradas como universais. Segundo Bourdieu, que se apropria desse 

conceito, “a força da ordem masculina se evidencia no fato de que ela dispensa justificação: a visão 

androcêntrica impõe-se como neutra e não tem necessidade de se enunciar em discursos que visem a 

legitimá-la”. (BOURDIEU, 2017, p. 22) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Palavra
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lester_F._Ward&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patriarcado
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atingiste dezoito anos? Casou, sim, com a tua herança. A nossa vida melhorou com o 

teu dinheiro. Agora vivemos bem, será que tu não vês?” (CHIZIANE, 2008, p.276). A 

partir de então, temendo pela vida dos filhos e pela sua própria, Maria decide fugir em 

direção aos Montes Namuli e aproveita o momento do sono de Simba para ir embora 

com as crianças.  

 De forma semelhante ao que acontece com o personagem José dos Montes, a 

vida de Simba é arruinada por suas próprias escolhas e pelo envolvimento com Delfina 

e, neste momento da narrativa, a sua história também fica em suspenso. Após descobrir 

a fuga de Maria das Dores, se vinga de Delfina queimando sua casa e então desaparece 

sem deixar rastros: “Muitos acham que enlouqueceu e se atirou ao mar depois do 

suicídio frustrado. Outros acham que foi dar uma volta e regressará.” (CHIZIANE, 

2008, p.280). O regresso virá a acontecer muito tempo mais tarde. 

 

2.1.3 – O padre e o Médico vieram de longe, como quem regressa à terra mãe 

 

Ó minha África misteriosa, natural!  

minha virgem violentada!   

Minha mãe! ... 

 

Como eu andava há tanto desterrada  

de ti, alheada distante e egocêntrica  

por estas ruas da cidade engravidada de estrangeiros   

Minha Mãe! Perdoa! 

 

Como se eu pudesse viver assim, 

desta maneira, eternamente,  

ignorando a carícia, fraternamente morna  

do teu luar... Meu princípio e meu fim... 

 
Noémia de Sousa 

 

A epígrafe reproduz os primeiros versos do célebre poema “Sangue Negro” da 

poeta moçambicana Noémia de Sousa. Publicado pela primeira vez em 1951, no 

caderno de poesia homônimo, o poema retrata o pedido de perdão de uma filha 

emocionada à sua Mãe, a Grande Mãe África. Após um longo período de separação e 

fragmentação, esse eu poético feminino volta-se para a busca de suas origens. Processo 

semelhante acontece na narrativa de Paulina Chiziane.  
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A fragmentação da família de Delfina tem o seu auge com a fuga de sua filha 

mais velha, Maria das Dores. A personagem caminha sem rumo em posse dos três filhos 

pequenos, dois meninos e uma menina. Sem forças, a mulher desmaia e, ao despertar no 

hospital, constata que seus filhos foram retirados dela. Mais de vinte e cinco anos se 

passam sem que ela tenha notícia das três crianças.  

No tempo presente da narrativa, a cidade de Gúruè, para onde Maria das Dores 

fugira muitos anos antes, recebe pessoas novas todos os dias, atraídas pela beleza da 

terra e dos campos de chá (CHIZIANE, 2008, p.35). Em um desses grupos estrangeiros, 

chegam os irmãos Benedito e Fernando. O primeiro, padre, o segundo, médico. 

Diferente dos outros imigrantes, porém, “aqueles dois não parecem românticos, e muito 

menos pesquisadores de ouro. Eles vieram, sim, mas por razões diferentes. Vieram de 

longe, como quem regressa à terra mãe”, anuncia o narrador, no início do romance. 

(CHIZIANE, 2008, p. 35). 

Os irmãos retornam a Gúruè como quem regressa à sua origem. Ambos 

cresceram longe da mãe e não tinham conhecimento de suas raízes ou de seus ancestrais 

– algo tão caro àquela cultura, ou melhor, à cultura das sociedades tradicionais, com as 

quais esses homens não tiveram muito contato.  

 Chiziane retrata essa “ausência de raízes” de modo negativo. Os irmãos têm em 

sua vida uma lacuna, um sentimento de vazio. Ao longo das páginas da narrativa, 

constatamos que os personagens têm consciência de que regressam ao seu território 

natal, porém, nada sabem daquela terra, nem de sua história, nem das linhagens. Isso 

porque, quando se separaram de sua mãe, quando crianças, foram cuidados por uma 

freira que nunca lhes revelou a sua origem. Cresceram ouvindo a história de que foram 

trazidos pela cegonha.  

 Segundo o narrador, assim que os irmãos chegaram, o padre Benedito logo 

passou a ser muito querido naquela região. O povo começou a tecer mitos acerca do 

homem, cujo olhar curaria todas as amarguras. Seu irmão mais novo, o doutor 

Fernando, não seria menos agradável à comunidade, para quem parecia ser pessoa 

simples, sem a “síndrome do novo-riquismo” que se instaurou nesses territórios, no 

período pós-independência, em que algumas pessoas enriqueceram subitamente e 

manifestavam gostos considerados grosseiros pelas classes mais altas da sociedade.  
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Embora doutor Fernando supostamente fizesse parte de uma classe social mais 

privilegiada financeiramente, visto que estudou fora e se formou na faculdade de 

medicina, ou seja, tinha um status social mais elevado do que a maioria das pessoas da 

cidade de Gúrùe, o homem conservava uma humildade que o destacava e o tornava uma 

figura curiosa para aquela gente:  

 

[Doutor Fernando] contrastava com a elite burguesa da pequena 

cidade, que se socorria das futilidades deste mundo, exibindo carros 

de última moda e jóias grotescas de novos-ricos, na afirmação de 

grandezas imaginárias. Andava sempre de jeans, de sapatilhas e 

camisa de manga curta. A pé ou de bicicleta como um camponês 

qualquer. Não ostentava nada.   (CHIZIANE, 2008, p. 38) 

 

Além da humildade e do bom tratamento que dispensavam a todos, os irmãos 

tinham outra característica que despertava o interesse da população. Ambos 

conservavam algo de mágico, de misterioso. Essa percepção acerca dos irmãos era 

sustentada também pelo modo de vida que tinham, simples, como dito acima, e 

dedicado à cura. O médico poderia promover cura física. O padre, cura espiritual. 

Mas, antes disso, o mistério acerca do vazio de suas vidas:   

 

De olhos flutuantes procurando algo que voa, que alivia, que tira a 

mente das nuvens e fixa os pés no solo. Têm uma aura de ausência, de 

leveza, parece que lhes falta algo indescritível para completar a 

existência. Talvez o lado feminino, que completa o masculino, não o 

corpo, mas o lado sagrado, transcendente, que faz qualquer um sentir 

aquela alegria de viver, até no vestir, no sorrir. Parecem frágeis como 

crianças crescidas na orfandade. (CHIZIANE, 2008, p.39) 

 

 Ao expor a imagem que as pessoas da comunidade construíram sobre a dupla de 

irmãos, o narrador indica que a grande questão desses irmãos, cujo potencial está 

voltado para a cura, é a ausência materna. A essa altura, o leitor já pode imaginar que 

ligação esses homens têm com a personagem Maria das Dores, a louca do rio, quem eles 

conhecem e tratam sempre com muita ternura, sem fazer ainda ideia do elo entre as suas 

histórias. Os irmãos descobrem, no fim do romance, que eles e sua irmã mais nova, que 

não tinha retornado a Gúrùe, são filhos de Maria das Dores.  
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 O percurso de dissolução e de reencontros percorrido por essa família pode ser 

lido como uma trajetória das sociedades que viveram a colonização e as lutas pela 

independência. A família de Maria das Dores, em O alegre canto da perdiz, pode 

funcionar, portanto, como microcosmo de África no que tange a esses processos 

históricos mencionados. Há na narrativa, pois, um trajeto que começa nas estratégias 

para fixar o colonialismo nas mentes dos negros e das negras, vai até o despertar da 

consciência desses e culmina, então, no retorno às suas origens.   

A partir do personagem José dos Montes pudemos ver a eficácia dessas 

estratégias para êxito do colonialismo, entre elas a prática de estereotipagem, que fez 

com que o negro internalizasse a ideia de que a sua cultura e todo o seu continente 

representavam atraso e que, para evoluir, deveria apagar a sua história e aderir aos 

valores do homem branco.   

Entretanto, no seu clássico já mencionado, Albert Memmi postula: “o 

colonialista nunca decidiu transformar a colônia à imagem da metrópole, e o colonizado 

à sua imagem. Ele não pode admitir tal adequação que destruiria o princípio dos seus 

privilégios”. (MEMMI, 2007, p. 106). O romance em questão retrata o caráter ilusório 

da assimilação mencionado por Memmi e por outros autores que se inspiraram nas 

ideias desse, como Kabenguele Munanga. 

Munanga postula que o processo de despertar da consciência se deu entre os 

negros que saíram de seus países para estudar na Europa. Convencidos de que se 

aproximavam muito da cultura ocidental, podendo ser até considerados cidadãos das 

metrópoles, tiveram um choque ao se depararem com preconceitos e tratamentos 

diferenciados nos países europeus. Perceberam que esse processo de assimilação não 

lhes embranquecia; ato impossível dado que equiparar negros e brancos significaria 

findar a relação colonial.  

 Começa então o processo contrário ao de assimilação cultural. Se antes se 

promovia uma desvalorização das culturas africanas, agora seria necessário engrandecê-

las. Para tal, propõe-se então o retorno às raízes. Esses valores foram difundidos na 

Negritude, movimento literário afro-franco-caribenho que teve início na década de 1930 

e disseminava, especialmente, a ideia de que os negros do mundo inteiro teriam um 

vínculo cultural, uma raiz comum africana, algo que os tornaria irmãos.  
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 No ensaio “Bom dia e Adeus à Negritude”, René Depestre, intelectual haitiano, 

discorre sobre o movimento, apontando que a Negritude despertou nos negros e nas 

negras o sentimento de união e de orgulho de suas origens. Dessa forma, o movimento 

foi decisivo para as lutas pela libertação dos territórios sob domínio português e sob 

outros domínios.  

Segundo Maria Nazareth Fonseca e Ivan Cupertino, tradutores de Depestre,  

 

Os primeiros proponentes da Negritude9 enfatizavam, como pontos 

capitais no movimento: a reivindicação, por parte do negro, da cultura 

africana tradicional, visando à afirmação e definição da própria 

identidade; o combate ao eurocentrismo advindo do colonialismo 

europeu e da educação ocidental prevalecente; a valorização da cultura 

negra no mundo, em razão de suas contribuições específicas do ponto 

de vista cultural e emocional as quais o Ocidente, materialista e 

racionalista, nunca apreciou devidamente. (DEPESTRE, p.1, s/d) 

 

Munanga, leitor dos escritores da Negritude, em outras palavras, destaca como 

principais objetivos desse movimento: o resgate da identidade negra africana; o protesto 

contra o regime colonial; e, por fim, a desconstrução da ideia de que os valores 

ocidentais são universais. Isto é, era preciso findar a ideia de que o universal é a 

extensão de uma única região. De acordo com a Negritude, uma “civilização do 

universal” é “o encontro de todas as outras, concretas e particulares”. (MUNANGA, 

1986, p. 43-44)  

Ao difundir essas ideias, os intelectuais de ascendência africana influenciaram 

toda a geração que promoveu a libertação das nações então colonizadas pelas potências 

europeias, após descobrirem, na metrópole, a farsa da assimilação. O discurso 

construído por esses jovens foi na contramão do colonial, mas apresentava semelhanças 

com ele, no que diz respeito ao seu caráter essencialista. Em outro momento, Munanga 

afirma que o movimento surgiu como uma reação, “uma resposta racial negra a uma 

agressão branca de mesmo teor” (MUNANGA, 1986, p. 6).  

No ensaio supracitado, René Depestre, ao apresentar uma reflexão crítica do 

movimento, destaca o caráter ambivalente da Negritude que, por um lado despertou nos 

                                                           
9 Diz-se que este termo apareceu pela primeira vez no poema “Cahier d'um retour au pays natal” de Aimé 

Césaire no ano de 1939 e recuperava um termo pejorativo da época, usado para desqualificar os negros. A 

partir do uso de Césaire, o sentido do termo foi subvertido, Negritude passou a significar a cultura 

africana positivamente. 
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negros e negras o desejo de retorno às origens ao valorizá-las, promoveu, também, forte 

sentimento de união ao irmanar essas pessoas; e, por outro, forjou essa mesma união 

baseada em visões essencialistas acerca do ser africano.  

No romance que analisamos podemos ler quase todo o percurso acima apontado. 

É possível verificar a ação do discurso colonial e os seus efeitos, tais como a 

assimilação cultural, a negação da raça, o ódio de si nutrido pelos africanos; há um 

despertar de consciência do personagem que mais representa esse processo, José dos 

Montes; e, por fim, há um retorno à origem, por meio, sobretudo, da presença dos filhos 

perdidos de Maria das Dores.  

O regresso acontece de forma literal no romance. Os dois homens estão voltando 

para resgatar o seu passado, embora durante boa parte da narrativa não o saibam. Padre 

Benedito e doutor Fernando, supostamente formados na Europa, retornam a Gúrùe sem 

saber que encontrariam a sua mãe biológica, Maria das Dores, essa grande mãe de quem 

os filhos foram arrancados. Nessa construção, recupera-se a figura da Mãe-África que, 

segundo o pesquisador Donizeth Aparecido dos Santos,  

 

simboliza também a ancestralidade africana, que pode ser entendida 

como uma Grande Mãe mítica, um princípio maternal que permeia a 

sociedade e a natureza africana, identificado pelo antropólogo inglês 

Victor Turner (apud FORD, 1999), ou as origens africanas relegadas 

pelo longo período de dominação colonial, havendo, portanto, na 

configuração do símbolo, a aproximação dos elementos: biológico, 

geográfico, político, social, cultural e mítico. (SANTOS, 2007, p.41) 

 

O processo de reconhecimento é lento e gradual; entretanto, como supracitado, a 

ausência da figura materna sempre esteve evidente para as pessoas que os cercavam e 

até mesmo para os próprios personagens. Doutor Fernando e padre Benedito moravam 

com um cozinheiro mudo e um curandeiro que também pouco falava. Naquele lar não 

havia mulher. Nem mesmo a sua irmã Rosinha residia com eles. Isso era mais um 

motivo para despertar nas mulheres da cidade interesse e curiosidade.  

As mulheres os provocavam com perguntas e insinuações porque se inquietavam 

com o ar melancólico dos dois irmãos que se esquivavam de todas as investidas. Eles 

“sonhavam com as mulheres, sim, mas mulheres de outra natureza, outro pensamento. 

Talvez uma mãe, ou uma irmã. Talvez um útero onde se pudessem proteger das 

vergastadas da vida.” (CHIZIANE, 2008, p.40). Nos questionamentos das mulheres, a 
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imagem do feminino como ponto de acolhimento. Esse útero é o lar materno que falta à 

dupla de irmãos.  

As mulheres da pequena cidade, no entanto, não se conformavam com a 

ausência feminina na casa de padre Benedito e de doutor Fernando. Especialmente 

porque isso significava a impossibilidade de aquela família de homens gerar herdeiros, 

algo tão caro às sociedades tradicionais. Nesse sentido, quem mais sofre a perseguição 

das mulheres é o padre, cuja função na igreja tem como imposição o celibato. Algo 

incompreensível para as pessoas de Gúrùe:  “Para aquele povo, a procriação é a essência 

da vida e a vida sexual é tão vital como a gota de água. Ser padre é importante, 

reconhecem, mas mais importante ainda é gerar um herdeiro para segurança social nos 

momentos difíceis.” (CHIZIANE, 2008, p.36)  

 Segundo os autores Carlos Serrano e Maurício Waldman, em relação à África 

tradicional, a identidade do africano está intrinsecamente ligada à família. A sua forma 

de estar no mundo é centrada no núcleo familiar. Para os autores, a concepção da 

família é um dos processos sociais que influenciaram de maneira profunda a forma de 

ser e de pensar do homem africano. (SERRANO; WALDMAN, 2010, p.129) 

A partir dessas observações, os autores apresentam a concepção de família 

extensa que leva em conta um ancestral comum conhecido. De acordo com esse 

pensamento, fazem parte de uma mesma família pessoas de linhagens diversas. Se algo 

acontece à sua família biológica, uma pessoa ficaria sob os cuidados de uma família 

adotada por ela. Além de ser muito comum as famílias gerarem muitos filhos.  

Segundo os autores, “Na África, a família extensa é o verdadeiro centro de 

gravidade da vida social, base para a perpetuação das culturas e do continente como um 

todo.” (SERRANO; WALDMAN, 2010, p.131). Serrano e Waldman afirmam que essa 

categoria é importante para se pensar as posturas e procedimentos dos africanos.  

Nessa perspectiva, é emblemática a presença de um padre africano no romance. 

Benedito é um homem que saiu de seu território e formou-se no exterior, em meio a 

cultura ocidental. Quando retorna, seus hábitos entram em conflito com os das pessoas 

de sua comunidade, na Zambézia:  
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Não havia nada de anormal no comportamento das mulheres. As 

novas crenças é que são estranhas, contraditórias. Os deuses bantu 

ordenam a virilidade e a fertilidade. No sexo, a transcendência. Os 

deuses celestes ordenavam também a fertilidade e a multiplicação, 

mas alcançam a pureza do corpo no celibato. Por isso as famílias 

negras não aceitam de bom-grado que um filho seja ordenado. 

(CHIZIANE, 2008, p.36) 

 

Nesse excerto, o narrador parece criticar a presença dos valores ocidentais 

naquele contexto. Entretanto, parte desses valores são o mote para a própria construção 

narrativa de Chiziane. A figura do padre que, no ponto supracitado, poderia ser 

negativa, ao salientar as tensões culturais dos territórios que foram colonizados, 

contribui, entretanto, para a construção da grande mensagem positiva de esperança no 

romance.  

O padre que tem o poder mágico de acessar e curar almas, junto com seu irmão 

médico – também dotado de um poder curativo igualmente “adquirido” na cultura 

ocidental – representa, aqui, o resgate das raízes africanas e, por isso, a esperança em 

dias melhores, sem a opressão colonialista. Os grandes “salvadores” da família de Maria 

das Dores são duas figuras extremamente marcadas pela cultura europeia. Fato explícito 

em suas trajetórias e em suas “missões de vida”.  

O caráter redentor dos irmãos, aliás, é atestado logo após a chegada da dupla em 

Gúrùe. Na ocasião, as pessoas, intrigadas com homens tão misteriosos, vão à casa do 

régulo em busca de respostas. Mais uma vez, quem as atende é a esposa do régulo. 

Segundo a mais velha, esses irmãos 

 

vieram para nos fazer renascer. Para nos reunir em comunhão com o 

grande espírito e repousarem no solo sagrado dos montes, porque aqui 

tudo começa e tudo termina. Zambézia tem fronteiras? Não, porque 

aqui é o centro do cosmos. Todo o planeta terra se chama Zambézia. 

Os montes Namuli são o ventre do mundo, o umbigo do céu. 

(CHIZIANE, 2008, p.41-42) 

 

A mais velha afirma para as pessoas da comunidade que a Zambézia é o berço 

da humanidade. No romance de Chiziane, tal como nas décadas precedentes às lutas 

pela independência, a representação de Mãe-África é feita a partir do efeito de gradação: 

a mãe negra biológica, a nação e, então, o continente, o que remete à aproximação dos 
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elementos biológico, geográfico, político, social, cultural e mítico, já mencionada por 

Santos (2007, p.41) em excerto supracitado.  

Ademais, o trecho acima corrobora a leitura que fazemos dos personagens, 

segundo a qual, a partir dos irmãos, seria iniciada uma nova era naquele lugar. Essa 

representação recupera o discurso do movimento da Negritude, de acordo com o qual, 

no retorno à raiz, onde “tudo começa e tudo termina” (CHIZIANE, 2008, p.41), a vida 

tem uma nova chance.  

E embora os “salvadores” dessa família tenham as suas “missões de vida” 

pautadas em valores ocidentais, essa redenção não parte somente deles, mas também de 

sua mãe Maria das Dores e, principalmente desse reencontro da mãe com os filhos; ou 

seja, nesse novo tempo de esperança é necessário que se reconheça a fusão entre os 

valores ocidentais e os africanos: para sentirem-se seres completos, esses homens 

formados no ocidente necessitavam recuperar a sua família, o contato com os seus 

ancestrais.  

Nesse momento, o discurso do narrador tem a mensagem encorajadora de que é 

possível recomeçar o ciclo. E tal recomeço será feito após o regresso dos irmãos ao seio 

materno de Maria das Dores cuja trajetória, que se confunde com a de sua família, 

veremos a seguir, na análise das personagens femininas.  

 

2.2 – AS PERSONAGENS FEMININAS  

 

Com a finalidade de analisar a condição da mulher, o sociólogo francês Pierre 

Bourdieu parte de seu estudo da sociedade Cabila, da Argélia, feito no início dos anos 

sessenta do século passado, para compor a sua obra A dominação masculina, A 

condição feminina e a violência simbólica (2017). Nessa sociedade, assim como em 

muitas outras, masculino e feminino estão organizados de maneira assimétrica, estando 

o primeiro em posição privilegiada. 

Bourdieu considera que o que foi observado na Argélia gera instrumentos para a 

compreensão de alguns aspectos dissimulados nas relações até das sociedades 

contemporâneas mais avançadas economicamente. Por isso, os pressupostos do autor 

nos servem de base para pensar as relações de gênero e para verificar como essas são 

retratadas na literatura de Chiziane. 
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A respeito da violência nessas relações, Bourdieu pontua que há a explícita 

(física ou verbal, ou seja, mais identificável) e a simbólica, essa no nível do pensamento 

e da linguagem. Para o autor, essa última seria a mais complexa, a mais difícil de ser 

combatida, pois é tácita e, por consequência, desconhecida, na maior parte das vezes. O 

autor aponta a dominação masculina como exemplo da submissão paradoxal, resultante 

daquilo que chama de: 

 

violência simbólica, violência suave, insensível, invisível a suas 

próprias vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias puramente 

simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou, mais 

precisamente, do desconhecimento, do reconhecimento ou, em última 

instância, do sentimento. (BOURDIEU, 2017, p. 12) 

 

Bourdieu define como dominação masculina, então, a manutenção de um poder 

que se mascara nas relações e que está enraizado no pensamento social. As significações 

arbitrárias da visão androcêntrica são impostas como legítimas com base, sobretudo, na 

biologia. Segundo o autor, as sociedades internalizaram a premissa de que há uma 

predisposição para a submissão na natureza feminina. O pressuposto de Bourdieu, 

porém, é que tudo se dá no âmbito social, ou seja, não se trata de uma condição natural, 

mas de uma condição naturalizada. Há o que o autor chama de arbitrariedade cultural no 

comportamento social, cujas ações se fazem passar, muitas vezes, por naturais. 

(BOURDIEU, 2017, p.12) 

O colonialismo se valerá também desse argumento fundamentado na biologia 

para justificar a colonização. Isto é, a suposta superioridade do homem ocidental dava a 

ele o direito de dominar os territórios cujos habitantes eram primitivos, sem história, 

sem cultura. Tudo isso justificava a dominação. Nesse sentido, Albert Memmi postula 

que  

 

a enormidade da opressão colonial é tal que essa sobrestimação da 

metrópole jamais é suficiente para justificar o fato colonial. Na 

verdade, a distância entre o senhor e o servidor nunca é grande o 

bastante. Quase sempre o colonialista se dedica também à 

desvalorização sistemática do colonizado. (MEMMI, 2007, p. 104) 

 

Mais adiante, o autor completa:  
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O fato sociológico é batizado como biológico, ou melhor, como 

metafísico. Declara-se que pertence à essência do colonizado. Assim, 

a relação colonial entre o colonizado e o colonizador, fundada na 

maneira de ser, essencial, dos dois protagonistas, torna-se uma 

categoria definitiva. Ela é o que é porque eles são o que são, e nem um 

nem outro jamais mudará. (MEMMI, 2007, p. 108) 

 

A partir das considerações feitas acima, é notória a semelhança entre as duas 

opressões. Consideremos agora, pois, o fato de que a mulher moçambicana está 

submetida a esses dois processos: um, perpetrado com base no androcentrismo, e outro, 

com base no colonialismo. Paulina Chiziane tem consciência dessa dominação 

silenciosa e profunda quando se refere aos mitos fundadores de sua cultura no já citado 

ensaio “Eu mulher... por uma nova visão de mundo”:     

 

Os problemas da mulher surgem desde o princípio da vida, de acordo 

com as diversas mitologias sobre a criação do mundo. Na mitologia 

bantu, depois da criação do homem e da mulher, não houve maldição 

nem pecado original. Mas foi o homem que surgiu primeiro, 

ganhando, deste modo, uma posição hierarquicamente superior, que 

lhe permite ser governador dos destinos da mulher. Isto significa que a 

difícil situação da mulher foi criada por Deus e aceite pelos homens 

no princípio do mundo. As diversas mitologias não são mais do que 

ideologias ditadas pelo poder sob a máscara da criação divina.  

(CHIZIANE, 2013, p. 199). 

 

Tal consciência se revelará também no romance O alegre canto da perdiz, 

através das personagens Serafina, Delfina e Maria das Dores. Essas representam as 

gerações de uma família que viu acontecer a colonização e a independência do país e 

assistiu, portanto, a muitas das mudanças que resultaram na sociedade moçambicana 

atual.  

Nessa narrativa, a autora retrata a força da dominação masculina demonstrando 

os efeitos devastadores que as violências podem ter. Por outro lado, há uma atmosfera 

geral de ambivalência no romance em relação ao corpo feminino e também à figura 

materna. Dessa forma, Chiziane constrói com complexidade as personalidades 

femininas, despidas de maniqueísmos.  
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Assim, no núcleo feminino, analisaremos as personagens que representam essas 

três gerações que sofreram as consequências mais nefastas da colonização: Serafina, 

avó, Delfina, filha, Maria das Dores, neta. As duas primeiras representam a manutenção 

e sujeição às dominações, ao passo que a terceira representa o tempo de ruptura.  

 

2.2.1 – Serafina: as injúrias nos gritos dos marinheiros acabaram semeadas na sua 

consciência 

 

As mulheres negras aprenderam a olhar a gravidez com 

angústia e auscultar a voz do futuro na boca das conchas. 

Viverá? Será rijo como ferro, segredam os búzios. Será 

livre ou escravo? As conchas respondem a rir, no eterno 

silêncio das pedras. Talvez este viva, prognosticavam as 

mães, profetizas do futuro. Talvez este escape à 

deportação, rezavam. O que partiu para o desconhecido, 

no barco dos negreiros, voltará? 
 

Paulina Chiziane 

 

A maternidade é uma das temáticas que se destacam no quinto romance de 

Paulina Chiziane. Aqui, as mães negras não a vivem de maneira plena, acompanhando a 

formação dos filhos. Ao contrário, são levadas a cometer ações que, muitas vezes, põem 

em risco a vida de suas crias: quando uma mãe se torna agenciadora do corpo de sua 

própria filha, ou quando outra, sentindo-se muito fraca e incapaz de cuidar até de si 

própria, resolve fugir para um futuro incerto com seus três filhos pequenos, por 

exemplo. Guardadas as diferenças das ações dessas mães, podemos dizer que esses atos 

foram motivados pela dominação colonial. E, se não podemos atribuir às personagens 

juízos de valor, podemos afirmar que a natureza de suas ações advém da necessidade de 

sobrevivência.  

Três perfis de mãe são retratados no romance, cada um com uma particularidade. 

O primeiro deles é delineado em torno de Serafina, a matriarca da família; grande 

orientadora de sua filha Delfina, a quem ensinou a olhar com desprezo a sua própria 

raça (CHIZIANE, 2008, p.44). Na primeira cena em que Serafina aparece, trava uma 

grande discussão com sua filha que surgiu com a ideia de se casar com um homem 

negro, trabalhador nas plantações de coco.  
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 Enquanto o personagem José dos Montes representa o processo de assimilação 

cultural, no qual, de forma gradual, abandona as suas tradições e costumes e adere aos 

valores ocidentais, Serafina, desde o início da narrativa, considera a sua raça inferior e 

procura convencer a filha a “melhorá-la” através do sexo. Embora o romance não retrate 

a mudança de personalidade dessa personagem, há que se considerar que, por trás desse 

pensamento da mulher negra em relação à sua raça, há o discurso colonial que continha 

essa depreciação. Serafina representa então, tal como José dos Montes, a eficácia desse 

discurso. Ainda que a personagem não passe pelo ritual por que José dos Montes 

passou, ela simboliza também a negra assimilada, que reproduz o racismo colonial.  

Sendo assim, a notícia de que sua filha pretendia casar com um homem negro 

perturba Serafina. Segundo sua perspectiva, o casamento com aquele homem 

condenaria sua filha ao mesmo destino que o seu: gerar filhos também negros e, assim, 

tentar sobreviver naquela sociedade cujas desigualdades são racializadas. Dessa forma, 

a personagem apresenta argumentos para que a filha desista da ideia. Tanta amargura e 

agressividade que dispensa a José dos Montes, porém, são apenas efeitos das 

lembranças que o homem de pele negra traz consigo:  

 

Serafina fica com os olhos presos à imagem de José. Barro esculpido. 

Filho dos matagais e dos palmares. Nascido no ventre negro da 

escravatura. Aquela imagem desperta fantasmas, ressuscitando sóis 

antigos, numa viagem ao passado. (CHIZIANE, 2008, p. 94) 

 

A personagem perdera três filhos homens para o colonialismo, o que faz com 

que ela deseje para a filha Delfina um destino diferente. A partir dessas informações, o 

caráter ambivalente da personagem fica exposto. A sua atitude para com José dos 

Montes não é mais do que o reflexo de uma profunda dor do seu coração de mãe.  

O seu marido, cujo nome o narrador não revela, parece representar, naquela 

família, a resistência ao colonialismo por não ter se sujeitado à assimilação. Em uma das 

poucas passagens em que está presente, o marido de Serafina sente-se feliz com a 

notícia do casamento da filha com José dos Montes, imaginando que, assim, a jovem 

abandonaria a prostituição e poderia ter muitos filhos. No entanto, a sua voz parece não 

ser muito ouvida na família. Serafina e a própria Delfina guardam um certo rancor em 

relação ao homem, acreditando que por culpa de sua recusa à assimilação elas não 
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tiveram uma vida digna. Dessa forma, Serafina acredita que a única saída para aquela 

família é a união de Delfina a um branco.  

Baseando-nos na leitura de Memmi, ao pressupor que uma das reações do 

colonizado ao fato colonial é tentar “tornar-se diferente” (MEMMI, 2007, p.162), é 

possível dizer que a personagem Serafina passa por este processo de negar a sua raça e 

buscar tornar-se “melhor” por meio da assimilação de valores ocidentais e de relações 

inter-raciais.  

Ainda de acordo com o autor, a recusa à situação colonial não acontece apenas 

sob forma de resistência ao processo de assimilação, tal como acontece com o marido 

de Serafina, mas, ao contrário, a adesão aos valores culturais do branco seria também 

uma expressão de inconformidade com essa situação. Segundo Memmi,  

 

Desse procedimento, que supõe de fato a admiração pelo colonizador, 

concluiu-se pela aprovação da colonização. Mas, por uma dialética 

evidente, é no momento em que o colonizado mais compõe com sua 

sorte que recusa a si mesmo com mais tenacidade. Isso quer dizer que 

ele recusa, de outra maneira, a situação colonial. A recusa de si 

mesmo e o amor pelo outro são comuns a todo candidato à 

assimilação. E os dois componentes dessa tentativa de libertação estão 

estreitamente ligados: o amor pelo colonizador tem por base um 

complexo de sentimentos que vão da vergonha ao ódio de si mesmo. 

(MEMMI, 2007, p.163) 

 

Nas palavras do autor, a opção pela assimilação seria também um movimento do 

negro em prol da própria liberdade. Aceitando como verdadeiras todas as premissas que 

diziam respeito à hierarquia de raças, o negro deseja escapar deste estigma que 

atravessará gerações sobre o qual falará o narrador de O alegre canto da perdiz.  

 Como supracitado, a assimilação é um processo que fica sempre por concluir e, 

segundo Memmi, o argumento base, a última instância para impedir a conclusão da 

assimilação é a cor da pele do colonizado. Isto é, o fato de serem não-brancos justifica a 

impossibilidade do reconhecimento da igualdade desses homens. Para o autor em 

questão, o racismo é a base de todos os colonialismos, pois “resume e simboliza a 

relação fundamental que une colonizador e colonizado” (MEMMI, 2007, p.107). Memmi 

pressupõe:   
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Conjunto de comportamentos, de reflexos aprendidos, de exercícios 

desde a mais tenra infância, fixado, valorizado pela educação, o 

racismo colonial é tão espontaneamente incorporado aos gestos, às 

palavras, mesmo as mais banais, que parece constituir uma das 

estruturas mais sólidas da personalidade colonialista. (MEMMI, 2007, 

p.107)  

 

E é esse racismo a força que move Serafina. A personagem demonstra um 

esclarecimento em relação às questões raciais no que tocam, sobretudo, a mulher negra, 

lugar social que ocupa. No diálogo que trava com a filha, pontua:  

 

O que é o amor para a mulher negra, Delfina? Diz-me: o que é o amor 

na nossa terra onde as mulheres se casam por encomenda e na 

adolescência? Diz-me o que é o amor para a mulher violada a caminho 

da fonte por um soldado? As histórias de paixão são para quem pode 

sonhar. A mulher negra não brinca com bonecas, mas com bebés de 

verdade, a partir dos doze anos. A conversa de amor e de virgindade é 

para as mulheres brancas e não para as pretas. (CHIZIANE, 2008, p. 

96)  

 

 Serafina não apoiará, assim, o casamento de sua filha com um homem negro 

com o argumento de que a mulher negra deve se preocupar com as coisas práticas da 

vida. O amor, nesse contexto, é um privilégio, um luxo de que mulheres como elas não 

poderiam dispor.  

 Nesse sentido, a mãe aconselha a filha a fazer filhos mestiços, o que só poderia 

acontecer por meio de uma relação inter-racial. Essas crianças não negras, segundo 

Serafina, jamais seriam deportadas como seus filhos um dia foram, poderiam ocupar 

cargos de poder na sociedade e ter uma vida digna. Promessa esta que não se cumpre 

totalmente, visto que, mais tarde, Delfina acatará os conselhos da mãe e gerará uma 

filha mestiça que se revelará complexada. 

Maria Jacinta, filha mais nova de Delfina, não experimentará tantos privilégios 

quanto a sua avó acreditava serem alcançáveis por um mestiço. Ao contrário disso, a 

menina crescerá com um sentimento de não pertencimento no seio de sua própria 

família. Embora quando criança, a partir de uma hierarquia criada por Delfina, Maria 

Jacinta usufrua de benefícios em detrimento de seus irmãos negros, a menina terá 

problemas identitários, dado que entre os negros será considerada branca e, entre os 

brancos, negra. A vida de Maria Jacinta comprovará que Serafina estava equivocada. 
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Esta personagem, por mais esclarecida que fosse, não poderia prever que a potência do 

racismo colonial invadiria muitas gerações. 

 A partir de suas convicções, muito antes do nascimento de Maria Jacinta, 

Serafina tenta convencer a filha Delfina a desistir do casamento com José dos Montes. 

A personagem acredita que a sua filha é privilegiada por ter nascido tão bonita e 

atraente e, por isso, nunca ter precisado trabalhar nos campos. Poderia então, segundo 

Serafina, conseguir encontrar um homem branco e rico, que lhe desse tudo.  

 Nesse momento, podemos observar a ação da estereotipagem em relação à 

mulher negra também. No discurso colonial, mulheres e homens negros são despidos de 

sentimentos, desejos, personalidade. São reduzidos a seu corpo. Corpo este que serve 

somente para o trabalho ou para o sexo. Tal redução provocou, muitas vezes, a 

hiperssexualização desses corpos. Segundo Stuart Hall, “os brancos frequentemente 

fantasiavam sobre o apetite sexual excessivo e as proezas dos negros (o mesmo ocorria 

em relação ao caráter lascivo e ninfomaníaco das mulheres negras)” (HALL, 2016, p. 

198).   

Assim, completamente imersa na cultura de sua época, Serafina aplica à sua 

família a seguinte lógica: se a jovem é bonita e atraente, tem outra opção que não seja o 

trabalho forçado nos campos, pode valer-se de seu corpo para conseguir sobreviver 

naquele contexto. Por trás dessa lógica, a estereotipagem, isto é, a redução da pessoa a 

algumas características simplificadas.  

 Bem antes do episódio de anúncio do casamento, Serafina, aliás, já fizera uso do 

corpo de sua filha para conseguir alguns bens. A jovem Delfina perdeu sua virgindade 

de maneira imposta pela mãe ao lançar lhe nas mãos de um comerciante português. E é 

nesse momento que a menina decide tornar-se prostituta, ao ganhar a consciência de que 

seu corpo serve como uma moeda.  

 Segundo a pesquisadora Simone Schmidt, a tradição do pensamento feminista 

indica que há grandes relações simbólicas entre o corpo feminino e o território 

colonizado. Schmidt aponta que “ao examinar os discursos coloniais, é possível 

identificar como o ‘corpo’ foi produzido como um lugar onde a dominação se exercia e 

se construía o poder, em termos de gênero e de raça.” (SCHMIDT, 2013, p. 229). 

 Ainda que a atitude de Delfina, ao se tornar prostituta, possa parecer a uma 

primeira vista uma escolha legítima, como se ela pudesse oferecer “de bom grado” o seu 
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corpo ao colonizador, em uma análise mais cuidadosa, pode-se constatar que o que a 

leva a esse fim é uma série de mecanismos do sistema de pensamento androcêntrico e 

colonial.  

 Nesse sistema é criada uma série de estereótipos que refletem o racismo da 

sociedade colonial. Há, por exemplo, o estereótipo do exotismo, atribuído aos corpos 

das colonizadas. Ao se lamentar por ter nascido negra, Delfina ouve de sua mãe, 

Serafina, mais uma vez movida pela hiperssexualização dos corpos negros: “és preta e 

ainda bem. Os marinheiros brancos são excêntricos, são predadores do exótico e tu és 

linda! Não faltará um branco para morrer de amor por ti, minha filha.” (CHIZIANE, 

2008, p.84). A lógica que as leva a pensar dessa forma é fruto da dominação a que estão 

sujeitas. Esses corpos encarnam, enfim, a própria lógica do mercantilismo colonial, a 

qual leva uma mãe a agenciar o corpo de sua filha.  

Em ensaio sobre a maternidade na literatura africana, a pesquisadora Bibian 

Pérez Ruiz (2010) ressalta o papel da mulher nas sociedades tradicionais. Segundo a 

autora, mesmo nas sociedades não matrilineares, a figura da mulher tinha grande 

importância a partir do seu poder gerador de vida. Em muitas dessas sociedades, a 

identidade da mulher é construída a partir do seu papel de mãe.  

Neste romance de Paulina Chiziane, algumas das vozes recuperam essa ideia. Na 

cena inicial do romance, em que as pessoas da comunidade tentam descobrir a origem 

da mulher nua que se banha no espaço reservado aos homens, no rio, a velha esposa do 

régulo especula: “Maria deve ter sido casada e repudiada. Por esterilidade. A obsessiva 

ideia da mulher mãe afasta a mulher estéril da categoria humana.” (CHIZIANE, 2008, 

p.32). Não poder gerar, de acordo com essa concepção, significaria não poder 

imortalizar os antepassados (RUIZ, 2010, s/p). E, em uma sociedade patriarcal, essa 

culpa era atribuída somente à mulher, pois seria uma vergonha para o homem assumir a 

sua incapacidade de construir uma família extensa.   

Em ensaio já citado neste capítulo, Paulina Chiziane revela que a base cultural 

de sua sociedade tem como pressuposto essa ideia de que a maternidade é a função mais 

importante da mulher e é desta toda a responsabilidade, portanto, pelo bom 

funcionamento de uma comunidade. Segundo Chiziane,  
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Nas religiões bantu, todos os meios que produzem subsistência, 

riqueza e conforto como a água, a terra e o gado, são deificados, 

sacralizados. A mulher, mãe da vida e força da produção da riqueza, é 

amaldiçoada. Quando uma grande desgraça recai na comunidade sob a 

forma de seca, epidemias, guerra, as mulheres são severamente 

punidas e consideradas as maiores infractoras dos princípios religiosos 

da tribo pelas seguintes razões: são os ventres delas que geram 

feiticeiros, as prostitutas, os assassinos e os violadores de normas. 

Porque é o sangue podre das suas menstruações, dos seus abortos, dos 

seus nado-mortos que infertiliza a terra, polui os rios, afasta as nuvens 

e causa epidemias, atrai inimigos e todas as catástrofes. (CHIZIANE, 

2013, p.199) 

 

Ainda de acordo com Ruiz, as funções de uma mulher, na maioria das 

sociedades africanas, são: “ter filhos, cuidar deles, acompanhá-los, provê-los de tudo o 

que precisem e educá-los.” (RUIZ, 2010, s/p). Nesse sentido, o dever primeiro de uma 

mãe seria o de acolhimento, proteção e afeto. No romance de Chiziane, essa concepção 

é subvertida quando Serafina se torna agente sexual da própria filha.  

A percepção da personagem, porém, como supracitado, é contaminada pelo 

estigma de sua raça.  Serafina internalizou a noção de atraso, de primitivismo, em suma, 

de inferioridade atribuída ao colonizado. Ademais, viveu a experiência da separação dos 

filhos, retirados de seu colo com destino à escravidão. A vida miserável que levava, 

escassa de alimentos e de outros bens básicos pode ter sido a motivação primeira para 

que vendesse o corpo de sua filha. Estímulo semelhante a levou a incentivar Delfina a 

gerar a “nova raça” em seu ventre, visto que a raça delas, para uma mãe, é sinônimo de 

desgraça. 

 Nesse sentido, em O alegre canto da perdiz, se destaca a tentativa incessante 

de sobrevivência das protagonistas, cada uma à sua maneira. Serafina, a matriarca dessa 

família, tem gestos, palavras e comportamentos adequados à sua época e a forma com 

que a personagem lida com o fato colonial é recusando a sua condição, tentando tornar a 

sua família e a si mesma diferentes.  

 

2.2.2 – Delfina, a heroína da sobrevivência 

 

(...) desafiou os brancos, desafiou o sistema, entrou na 

guerra, ganhou e perdeu, e pela vida se perdeu. Por isso a 

sua vida foi transformada em canto, em conto, em poema. 

Ela é parábola e ditado.  

Paulina Chiziane 
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É com Delfina que o leitor passará a maior parte da narrativa. Ela é o eixo que 

liga presente e passado. Quando nos deparamos com a personagem, ela já é uma 

senhora, está nas ruas, abandonada à sua própria sorte, é alcóolatra e guarda uma grande 

amargura em vista de tudo o que passou e fez passar. 

Por meio de uma analepse, encontramos a jovem Delfina. A moça teve a sua 

virgindade entregue por sua mãe a um comerciante português, em troca de bacalhau e 

vinho. Em vez de se voltar contra a mãe, porém, aceita essa sina, como a única possível 

para si, e passa a prostituir-se. Delfina, entretanto, não se sente confortável, apesar de 

manter uma postura altiva e orgulhosa perante a sociedade que a discrimina. Através do 

discurso indireto livre, o narrador dá voz à personagem:  

 

Mergulha num murmúrio plangente e monologa com o seu destino. 

Vocês não sabem o que significa uma vida igual à minha. Um corpo 

sem segredos, que se pega, se paga, que se monta e se desmonta. Se o 

corpo da mulher se gastasse eu já não teria nada lá dentro, de tanto 

vender à procura de sustento. Que imbecil é esta gente. Deviam olhar 

para o próprio umbigo, mas olham para mim, como se eu tivesse 

alguma relação com a sua desgraça. A minha vida é fácil? Meu Deus, 

esta gente não sabe o que diz. Finjo, por orgulho, que sou feliz. É por 

orgulho que lanço ao mundo este olhar de rainha. Cada homem que 

me sobe é uma pá de terra que me cobre. Cada moeda que recebo é 

uma picada na alma, dói. Não se pode ser boa moça num mundo de 

injustiça. Numa luta desigual, vale mais a pena a rendição do que a 

resistência. (CHIZIANE, 2008, p.81) 

 

Para Delfina, a alternativa à prostituição seria o trabalho incessante nos campos. 

O que a personagem nega, aproveitando o que considera uma enorme vantagem frente 

às outras mulheres de sua comunidade: havia nascido muito bonita. Não faria sentido 

trabalhar sob sol escaldante. Como já citado, o fato de se considerar isenta do trabalho 

no campo por ser bonita está associado à prática de estereotipagem feita em relação ao 

corpo da mulher negra, a qual serviria, se não para o trabalho, para o sexo. Os dois 

casos, aliás, não são excludentes, mas, no caso de Delfina, que se dedica à prostituição, 

o trabalho nos campos é totalmente desconsiderado.   

Retomando os estudos de Eric Allina sobre as modalidades de trabalho pós-

abolição da escravidão em Moçambique, constatamos que, de acordo com o Código de 

Trabalho de 1899 que definiu como obrigatório o trabalho dos africanos, as mulheres, 
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os homens acima de 60 anos ou abaixo de 14, os deficientes, as chefias e outras 

autoridades africanas e as pessoas que servissem em forças militares e de policiamento 

estavam isentas. No entanto,  

 

A isenção do trabalho feminino era desobedecida com frequência, 

apesar de os serviços como trabalhadoras forçadas para o Estado ou 

para empregadores particulares serem, em grande medida, locais e de 

curta duração, enquanto os homens eram frequentemente enviados 

para lugares distantes, por períodos de muitos meses. O cultivo 

forçado, diferente do trabalho forçado, tornava as mulheres 

vulneráveis a jornadas quase incessantes de trabalho. (ALLINA, 2017, 

p. 138) 

 

A fim de evitar essas jornadas de trabalho, Delfina submete-se então à atividade 

que a mãe lhe destinou, mas, como é gananciosa, em dado momento, considera 

insuficientes o bacalhau e o vinho. Pretende ser e ter muito mais: uma casa como as das 

senhoras brancas, escravos negros para lhe servirem, um marido branco português e 

muitas roupas bonitas:  

 

O coração de Delfina constrói cidades de neón. Com muita comida e 

muito vinho. No seu sonho é senhora e habita uma cidade de pedra. 

Com vestidos de renda. Criados tão pretos como ela que tratará como 

escravos. Um marido branco e filhas mulatas a quem irá pentear os 

cabelos lisos e amarrar com fitinhas de seda. Terá a grandeza das 

sinhás e das donas, apesar de ser negra, ela sente. Receberá favores do 

Regime. As mulheres negras que casam com brancos sobem na vida. 

(CHIZIANE, 2008, p. 77-78. Grifo nosso)  

 

Apesar disso, Delfina mantém essa forma de sustento, porém, é assolada pelo 

amor. Na sua concepção, o amor era prejudicial, mas não pôde se conter e apaixonou-se 

por José dos Montes, um negro condenado, que não tinha perspectiva nenhuma de vida 

naquele contexto colonial.  

Delfina casa-se com José dos Montes, ainda que Serafina não tenha concordado, 

e estimula o marido a tornar-se um assimilado, acreditando que, passando à condição de 

cidadãos de segunda classe, suas vidas melhorariam. Isto é, melhorando José dos 

Montes de vida, Delfina também se sentiria mais importante, mais digna. O que seria 
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um exemplo da força da dominação masculina. A mulher precisa que seu homem ocupe 

espaço importante. Sua dignidade se mede pela dele.  

Bourdieu parte do pressuposto de que, nas sociedades androcêntricas, a mulher 

tem de estar “superada” visivelmente pelo homem a quem ela se uniu. Essa “superação” 

começa pela aparência física do homem; a escolha geralmente vai depender dos critérios 

de estatura e idade. Essa expectativa de superação vai, é claro, desde a aparência até a 

posição social que o homem vai ocupar:  

 

 

Isto, evidentemente sem o menor cálculo, através da arbitrariedade 

aparente de uma tendência que não se discute nem se argumenta, mas 

que, como o comprova a observação dessas distâncias não só 

desejadas como também reais, apenas pode nascer e realizar-se na 

experiência de uma superioridade, cujos signos mais indiscutíveis e 

mais reconhecidos por todos são a idade e o tamanho (justificados 

como índice de maturidade e garantias de segurança). (BOURDIEU, 

2017, p.58)    

 

No caso de Delfina, tal atitude é, sim, calculada. Na velhice, pensando em sua 

filha perdida, Maria das Dores, em um monólogo interior, perpassa por toda a sua 

trajetória. Sobre a passagem de José dos Montes por sua vida, conclui: “O José, teu pai 

negro, foi a instituição conjugal com que me afirmei aos olhos da sociedade”. 

(CHIZIANE, 2008, p.44). 

Em determinado momento da narrativa, Delfina trai o seu então marido José dos 

Montes, pois encontra o tal homem branco, Soares, e passa a amá-lo. Ou, aliás, ama o 

destino que terá ao lado dele. Situação que Bourdieu classifica como amor fati: “(...) 

contrariamente à representação romântica, a inclinação amorosa não está isenta de uma 

forma de racionalidade que é muitas vezes, de certo modo, amor fati, amor ao destino 

social” (BOURDIEU, 2017, p.59). Em muitas sociedades, o casamento ainda continua 

sendo o meio de se conseguir alcançar uma posição social. Nesse sentido, a sociedade 

Cabila, objeto de estudo do teórico em questão, serve como microcosmo de 

Moçambique, quiçá do mundo.  

Em consonância com esse pensamento de Bourdieu há a teoria de Simone de 

Beauvoir. No livro intitulado O segundo sexo (2016), no capítulo “A mulher casada”, a 
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autora discorre sobre essa instituição, apontando suas mudanças ao longo do tempo e 

ressaltando, principalmente, a forma como o casamento mantém a subalternidade 

feminina. O que vai ao encontro do que Bourdieu afirma, quando diz que as instituições 

estatais e jurídicas contribuem para a eternização da subordinação da mulher e que, 

portanto, o Estado, a Igreja e a Escola asseguram a manutenção da dominação 

masculina. O casamento, então, ligado às duas primeiras, tem papel importante nesse 

sentido.  

É valido ressaltar que Beauvoir constrói a sua teoria baseada nas sociedades 

ocidentais. Apesar disso, podemos recorrer a tais pressupostos para traçar as presentes 

reflexões. Sempre evidenciando, é claro, que a mulher negra africana está em condição 

mais obscura. Ela necessita, no momento da colonização, de algum meio de ascender 

socialmente, precisa transitar entre os espaços sendo vista como alguém além da dupla 

subalternidade a que é relegada. O destino de muitas é a prostituição ou o trabalho na 

casa dos brancos, onde são violadas. Isso poderia justificar a iniciativa de Delfina de 

procurar um marido branco. Naquele contexto, um homem negro não poderia lhe 

proporcionar tudo o que ela queria, fato que confirmou no período em que viveu ao lado 

do negro José dos Montes.  

Segundo Beauvoir, no casamento, o corpo da mulher é sempre moeda de troca. 

Pressupõe-se que o homem seja o provedor, que ele dê conforto à sua esposa enquanto 

essa tem a obrigação de satisfazer-lhe sexualmente. Nesse sentido, não há tanta 

diferença entre o ofício de Delfina antes do casamento e a sua vida de mulher casada, 

tanto com o negro José dos Montes quanto com o branco Soares. Chiziane denuncia na 

literatura o que Beauvoir observa na sociedade:   

 

Para o homem, a lua-de-mel é a tomada de posse de um corpo já 

conhecido como legítimo proprietário. Os beijos e abraços anteriores 

eram crédito, dívidas, empréstimo. Para as mulheres é a inauguração 

do estatuto de serva. Agora traz-me o café, agora a sopa, agora 

engoma a minha roupa. E ela sobe, amorosamente, ao seu trono de 

servidão, rainha de espinhos. (CHIZIANE, 2008, p.111).   

 

O corpo da mulher é um objeto que se compra; para ela, representa um 

capital que ela é autorizada a explorar. Por vezes ela traz um dote ao 

esposo, muitas vezes compromete-se a fornecer algum trabalho 

doméstico: cuidará da casa, educará os filhos. Em todo caso tem o 

direito de ser sustentada e a própria moral tradicional a exorta a isso. É 

natural que seja tentada por essa facilidade, ainda mais porque os 
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trabalhos femininos são muitas vezes ingratos e mal remunerados, o 

casamento é uma carreira mais vantajosa do que muitas outras. 

(BEAUVOIR, 2016, p. 190-191) 

 

Ainda sobre o casamento como objetivo de vida, Bourdieu discorre sobre a 

necessidade que a mulher tem de unir-se a um homem para se sentir justificada:  

 

Se as mulheres se mostram particularmente inclinadas ao amor 

romântico ou romanesco, é, sem dúvida, por um lado, porque elas têm 

nele particular interesse: além do fato de prometer liberá-las da 

dominação masculina, ele lhes oferece, tanto em sua forma mais 

comum como o casamento, pelo qual, nas sociedades masculinas, elas 

circulam em todos os lugares, como em suas formas extraordinárias, 

uma via, às vezes a única, de ascensão social. (BOURDIEU, 2017, p. 

96) 

 

Beauvoir afirma que o casamento sempre se apresentou de maneira muito 

distinta para o homem e para a mulher. Para a autora, o homem é um ser autônomo e 

completo socialmente, “sua existência justifica-se pelo trabalho que fornece à 

coletividade” (BEAUVOIR, 2016, p. 186), situação bem oposta daquela a que está 

condicionada a mulher.     

 E não seria demasia dizer que, nessas sociedades coloniais, a união ao homem 

branco era mesmo, para a mulher negra, das únicas vias de se ascender socialmente. Ela 

não chega a ocupar a posição social do homem, o que é óbvio, pois até mesmo a mulher 

branca sofre a violência simbólica e também a não simbólica, como fica explícito tanto 

nas teorias de Bourdieu e de Beauvoir quanto na ficção de Chiziane. Nesse caso, ao 

manter uma ligação com o homem branco, a mulher negra sobe a uma condição de 

subalternidade menos pior do que a anterior. 

As personagens de Chiziane têm consciência dessa subalternidade. Para 

fundamentar esse apontamento, vale recorrer à postulação de Spivak em Pode o 

subalterno falar? (2010). O termo subalterno, segundo essa autora, designa “as 

camadas mais baixas da sociedade constituídas pelos modos específicos de exclusão dos 

mercados, de representação política e legal, e da possibilidade de se tornarem membros 

plenos no estrato social dominante” (SPIVAK, 2010, p.14). 
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A partir da consciência de sua subalternidade, Delfina busca estratégias para 

melhorar de vida. A personagem decide abandonar, a seu modo, o local de obscuridade 

a que se refere Spivak. Essa diz que, se o discurso do sujeito subalterno é anulado por 

questão de classe, em relação à mulher essa inferioridade é acentuada dada a sua 

posição de gênero.  

A autora indiana ainda enfatiza que no evento de colonização a situação é ainda 

mais difícil para a mulher: “Se, no contexto da produção colonial, o sujeito subalterno 

não tem história e não pode falar, o sujeito subalterno feminino está ainda mais 

profundamente na obscuridade” (SPIVAK, 2010, p. 85). A mulher negra, colonizada, 

sofre, portanto, o que podemos chamar de dupla dominação.  

Delfina faz de tudo para sair desse lugar social e estimula o primeiro marido a se 

submeter à assimilação, acreditando que, dessa forma, poderia ser respeitada, poderia 

conquistar bens materiais e ter uma vida mais confortável. Alimentando um ódio de sua 

própria raça, pois acredita na superioridade dos brancos, constrói um caminho de 

espinhos. Embora não se isente da culpa, põe sobre o mundo e as pessoas que a cercam 

a responsabilidade por sua miséria na velhice:  

 

Por culpa da minha mãe que me fez preta e me educou a aceitar a 

tirania como destino de pobres e a olhar com desprezo a minha própria 

raça. Por culpa do Simba, meu amante (...), que me alimentou de 

feitiços e fantasias destrutivas. Por culpa da natureza que me deu 

beleza sobre todas as mulheres. Por culpa do José, pobre e preto, que 

me alimentava de farinha e peixe seco, enquanto eu, Delfina, queria 

bacalhau e azeitonas. A culpa é do Soares, que me elevou aos céus e 

me largou no ar. A culpa foi minha. Por ter desejado ser o que jamais 

poderia ser. A culpa é do mundo, que me ensinou a odiar. 

(CHIZIANE, 2008, p. 44) 

 

 Esse ódio a motivará a construir uma nova família, dando origem à nova raça. O 

mesmo complexo de inferioridade que acomete seu marido negro, lhe atinge. Porém, a 

mulher tem uma das formas de promover o embranquecimento: o seu sexo ou o que 

Munanga chama de erotismo afetivo (1986, p.28), que seria a relação sexual entre a 

mulher negra ou mestiça e o homem branco. Segundo o autor, a outra forma de 

“embranquecer”, seria através da assimilação cultural. Ademais, o colonizador verá em 

Delfina a oportunidade de “amansar” José dos Montes e decide tomá-la. As 

circunstancias cooperam então para que haja essa relação inter-racial. 
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Além de seu desejo pela ascensão social, outro motivo colabora para arruinar a 

relação de Delfina e José. A personagem subverte as “regras sociais” do casamento: não 

gosta de cuidar da casa, não tem zelo com o marido. E essa é a obrigação da mulher de 

acordo com os preceitos dessa instituição. Delfina, ao contrário, deseja alguém que lhe 

sirva: “A tua mãe não fez nenhum contrato com a minha, antes do nosso nascimento. Eu 

te amo, sim, mas não nasci para cuidar de ti”. (CHIZIANE, 2008, p. 125).  

A personagem entra no jogo da dominação masculina, ao ver o casamento como 

a fonte de bem-estar financeiro, mas dá indícios de subversão, de não aceitação dos 

padrões. Algo que pode mais ser atribuído à personalidade da personagem do que, de 

fato, a um empoderamento, um esclarecimento sobre as relações de poder entre o 

homem e a mulher.  

Delfina se apresenta ao leitor de maneira subversiva pelas atitudes que toma ao 

longo da narrativa e aos olhos dos outros personagens. Para o curandeiro Simba, Delfina 

“desafia e perverte todas as regras do jogo.” (CHIZIANE, 2008, p. 208). É necessário 

afirmar ainda que embora possamos fazer essa leitura da personagem, isto é, apesar de 

Delfina ser subversiva, enfrentar a ordem estabelecida, a personagem o faz para 

conquistar ascensão social através dos meios androcêntricos. De acordo com Bourdieu: 

 

As próprias estratégias simbólicas que as mulheres usam contra os 

homens, como as da magia, continuam dominadas, pois o conjunto de 

símbolos e de agentes míticos que elas põem em ação, ou os fins que 

elas buscam (como o amor, ou a impotência, do homem amado ou 

odiado), têm seu princípio em uma visão androcêntrica em nome da 

qual elas são dominadas. (BOURDIEU, 2017, p. 52) 

 

 Ademais, de forma semelhante às outras personagens do romance, a 

complexidade de Delfina reside em sua ambivalência. Tem comportamentos 

contraditórios, desperta compaixão, raiva, amor, em sua leitura. Simba, que a auxilia em 

diversos momentos, a define como sendo uma heroína. Às avessas ou não, o fato é que 

Delfina se mostra: “Uma mestra de sobrevivência (...) Delfina, a mulher ideal para 

aquele regime. Que mata e passa, heroína da sobrevivência. Na guerra, os sentimentos 

não contam. Interessam apenas as vitórias.” (CHIZIANE, 2008, p. 210) 

 Depois de toda essa trajetória, a personagem, na velhice, deseja resgatar o que 

perdeu: sua família, suas raízes e o único marido a quem amou: 
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Delfina tem sempre a mesma rotina. Despertar, varrer a casa e o 

quintal para estar tudo em ordem quando José dos Montes chegar. 

Arrumar os brinquedos para estar tudo em ordem no dia que Maria das 

Dores voltar. E arruma-se. Compra um litro de óleo de palma e 

besunta o corpo inteiro. E brilha como uma estrela. Aí estava ela. 

Imponente. Rainha Delfina cansada de guerra. Que insultou os negros. 

Que provocou os brancos. Peixe solto à margem do cardume 

vagueando sem rumo, com saias de folhos e rendas rasgadas pelo 

vento. E viveria sempre de olhos postos no mar, procurando algo 

escondido debaixo das ondas. Ao lado da garrafa de aguardente, sua 

doce companheira. Talvez repousando da vida atribulada de outrora. 

Talvez recordando e revivendo o tempo dos marinheiros. 

(CHIZIANE, 2008, p. 298) 

 

 Por tudo isso, Delfina, de forma ambígua, parece encarnar as duas 

representações culturais mencionadas anteriormente: a mulher cujo corpo é tomado e 

usado e a mãe que anseia por seus filhos. Ademais, ainda que passe a maior parte de sua 

vida provocando tensões nas vidas alheias, tirando proveito das pessoas que a cercam e, 

até dos próprios filhos, a personagem parece incorporar a ambivalência da figura 

materna que permeia o romance: com suas ações, provoca a ruína da família e os 

trágicos acontecimentos na vida dos filhos, sobretudo de Maria das Dores, de quem 

falaremos adiante; entretanto, na velhice, Delfina pensa nos filhos todos os dias e deseja 

reencontrá-los, embora não se considere digna disso. Delfina é corpo tomado, vendido, 

violado. É corpo que espera, que retorna, acolhe e aquece.  

 

2.2.3 – Maria das Dores, a mensageira da liberdade 

 

Ela é solitária. Exilada. Estrangeira. Surgiu do nada na 

solidão das águas do rio. Vindo de lugar nenhum. Os seus 

pés parecem ter percorrido todo o universo pólo a pólo. 

Parece que nasceu ali, gémea das águas, das ervas, do 

milho e das árvores dos mangais. A vegetação pariu um 

ser.  
Paulina Chiziane 

 

  

 O excerto acima delineia a conexão da personagem Maria das Dores com a terra. 

Das três personagens femininas analisadas neste capítulo, somente esta última tem uma 
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relação tão íntima com a terra que não se sabe onde uma começa e onde a outra termina: 

são extensões uma da outra. Maria carrega em seu corpo dor, castigo, abuso e, por outro 

lado, fecundidade e esperança. E nada parece representar mais aquele território. O corpo 

errante de Maria, que percorreu, hiperbolicamente, todo o universo, simboliza a 

redenção de sua família e de seu povo. 

Essa personagem encarna, portanto, a segunda das duas principais 

representações objetos de nossa atenção: a mulher-mãe geradora de todos os negros e 

negras em solo africano e os da diáspora. Tal pensamento, como já mencionado, foi 

difundido pela geração da Negritude, ao criar o mito da origem comum que irmanava 

todos os africanos.  

Essa ideia pode ser recuperada através da leitura de Maria das Dores e de seus 

filhos que passam grande parte da narrativa separados, revendo-se ao fim do romance, 

em um grande encontro alegórico. Encontro, aliás, que faz com que todos os 

personagens ocupem a posição de filhos dessa grande mãe. O grande reencontro 

representa também a constituição cíclica da vida, cujos viventes enfrentam travessias 

imensas, mas sempre retornam ao lugar de onde partiram. No fim do romance, Delfina 

constata: 

 

Somos de passos silenciosos, que pisam o chão em segredo. Que não 

aceitam a prisão de uma casa. Passos de aventuras na descoberta do 

novo mundo. Construímos o lar nas encostas dos montes e fomos 

arrastados pelas enxurradas, éramos filhos das aboboreiras semeadas 

nas bermas das estradas, colhidos por qualquer viandante. 

Palmilhámos o solo até aos confins da terra. Demos a volta 

silenciosamente e estamos aqui, no ponto de partida. Aqui tudo 

começa e tudo termina. O mundo é redondo. (CHIZIANE, 2008, p. 

327)    

 

Todavia, para chegar a esse desfecho, a família toda passa por uma série de 

conflitos, todos eles envolvendo as questões de raça e de gênero. Tais enfrentamentos 

resultam na fragmentação inevitável da família que pode ser sentida tanto na dispersão 

das pessoas que se afastam umas das outras ao longo dos tempos, quanto no retrato dos 

sentimentos violados e na própria forma do romance, sem linearidade. A multiplicidade 

de vozes presentes, através do uso recorrente do discurso indireto livre, dá o tom 

também da quantidade de vidas sobre as quais o regime colonial agiu.  
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Retornemos agora à primeira imagem deste capítulo e também do romance aqui 

analisado: Maria das Dores nua e perdida. Essa nudez, porém, espanta as mulheres 

locais. Por se apresentar em estado aéreo, em uma espécie de anestesia, a personagem 

não respeita as regras sociais de convívio daquele lugar. Não veste nenhuma roupa, se 

banha no espaço do rio reservado aos homens. Ela é a mulher que “desafiou os hábitos 

da terra e conspurcou o santuário dos homens.” (CHIZIANE, 2008, p.16). 

A começar pelo seu nome, essa personagem carrega um forte simbolismo. 

Maria, segundo a velha esposa do régulo, não é nome, mas “sinônimo de mulher”. 

(CHIZIANE, 2008, p. 19). A composição do nome, “das Dores”, vai ao encontro da 

saga infeliz da jovem mulher. Além disso, é válido ressaltar a ruptura que esse nome 

parece estabelecer se comparamos com o nome da mãe e da avó da personagem: 

Serafina e Delfina. Tais nomes, com o mesmo radical, correspondem a duas 

personagens que apresentam comportamentos parecidos no enredo, como a 

incorporação dos valores da assimilação cultural ou como a venda dos corpos de suas 

filhas. Maria das Dores rompe esse padrão ao não repetir tais ações com seus filhos.  

Essa personagem aparece na primeira cena como quem traz uma mensagem. O 

seu corpo é a mensagem. Ventre marcado, corpo tatuado, cada linha do seu ser revela 

um traço de sua origem. Ao tentar compreender a ascendência da misteriosa mulher do 

rio, a velha esposa do régulo observa as tatuagens e as outras marcas daquele corpo nu. 

E, então, o narrador conclui:  

 

As tatuagens remontam ao tempo do esclavagismo, a velha sabe. Os 

povos africanos tiveram de carimbar os corpos com marcas de 

identidade. Cada tatuagem é única. É marca de nascença. No corpo, 

desenhando-se o mapa da terra. Da aldeia. Da linhagem. Em cada 

traço uma mensagem. Árvore genealógica. (CHIZIANE, 2008, p.31)  

 

O fragmento parece indicar o simbolismo que o corpo de Maria das Dores vai 

ganhar. É em seu corpo que está inscrito o caminho que a levará de volta para a sua 

família ou que trará seus membros para perto da personagem. As tatuagens refletem a 

trajetória por que passaram as pessoas de sua família e, ampliando o sentido, de outras 

tantas famílias que viveram as dores da diáspora.  

Na narrativa de Chiziane não se faz menção direta à noção de família extensa 

mencionada por Serrano e Waldman, segundo os quais pessoas de linhagens diferentes 
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podem fazer parte de uma mesma família, porque, como já citado neste trabalho, na 

sessão 2.1.3, se considera um ancestral comum conhecido. Todavia, através da 

personagem Maria das Dores, se constrói o sentido de elo que liga os povos e linhagens. 

Essa personagem é representada como a origem comum dos outros moçambicanos e, 

até, dos africanos em geral. Ela chega a Gúrùe em um tempo em que   

 

As famílias estavam destruídas, estavam dispersas, por causa das 

guerras, das migrações. Nos tempos novos a sociedade se autocorroía 

em nome de uma modernidade arrastando centenas de semelhantes à 

marginalidade e à loucura. (CHIZIANE, 2008, p.32) 

 

Conforme Serrano e Waldman, a modernidade é um processo surgido das 

“demandas civilizatórias” (SERRANO; WALDMAN, 2010, p.127) da Europa. Faz 

parte desse processo a exploração de África e todas as estratégias e mecanismos de 

dominação. A partir das pistas da narrativa, é possível afirmar que a tragédia no seio 

familiar de Maria das Dores é fruto desse movimento em prol da “civilização”, iniciado 

muitas gerações atrás, mas, no romance, expresso a partir da época de Serafina, avó de 

Maria das Dores. Nessa geração, o colonialismo já está arraigado na família, 

influenciando as ações de todas as pessoas, sobretudo, das mulheres, centro 

gravitacional comum nas narrativas de Paulina Chiziane.  

O que se passa com Maria das Dores é, entretanto, um processo de ruptura do 

ciclo de violência que promoveu a fragmentação da família. Nas primeiras cenas do 

romance, já podemos ler em seu corpo uma mensagem de esperança, quando as 

mulheres reconhecem, a partir da fala da mais velha, aquela aparição como uma boa 

nova às avessas: Maria das Dores “trazia uma boa nova escrita do avesso. Mensagem de 

fertilidade. Essa maluca era a verdadeira mensageira da liberdade.” (CHIZIANE, 2008, 

p. 20). 

 A boa nova vem de forma inesperada: no corpo nu de uma mulher castigada pela 

vida. O nome de Maria das Dores, como supracitado, emana todo o mal que a 

personagem viveu e que a levou até aquela marginalidade. A dissolução de sua família, 

em cujo seio se instalou o colonialismo, foi inevitável. A personagem carrega em si as 

marcas do contato entre colonizado e colonizador. Segundo Simone Schmidt, o tom 
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sacrificial do nome da personagem faz jus ao que ela vive na narrativa (SCHMIDT, 

2013, p. 232).  

 De forma semelhante ao que acontecera com a sua mãe Delfina, Maria das 

Dores tem o seu corpo entregue a um homem por quem deveria protegê-la. Sua mãe 

oferece o seu corpo ao curandeiro Simba em troca de feitiços. A distinção entre ambas 

as situações de violência sexual sofrida pelas mulheres se dá no que sucede a elas.  

Se Delfina descobre o seu corpo como um objeto a partir do qual poderia lucrar, 

Maria das Dores não tem reação após sofrer o estupro, ela é vítima naquele instante e 

continua a ser durante toda a narrativa. Torna-se prisioneira do seu algoz. Maria das 

Dores concebe três filhos nas condições mais adversas possíveis, imersa em fumo e em 

álcool. 

No momento em que a personagem passa a ser prisioneira de Simba, sua família 

começa a ser esfacelada, pouco a pouco. Maria Jacinta, sua irmã mais nova, foge de 

casa com o seu irmão, enquanto a mãe, Delfina, entrega-se cada vez mais ao alcoolismo 

e passa a comercializar os corpos de outras mulheres, fazendo de sua casa um ponto de 

prostituição.  

Maria das Dores fica por anos, literalmente, acorrentada a Simba. Ao descobrir 

que o curandeiro tencionava viciá-la em drogas e leva-la à morte ficando assim com a 

sua herança, a personagem foge em posse dos filhos, mas perde-se deles. A partir disso, 

Maria entra em uma busca incessante, vagando por cerca de vinte e cinco anos na 

esperança de reencontrar Benedito, Fernando e Rosinha, frutos da violência que sofreu.  

É dessa forma que Maria das Dores aparece no rio e causa comoção. Ninguém 

ali sabe, porém, que as marcas que o seu corpo carrega vão além das cicatrizes e 

tatuagens. Há algumas invisíveis:  

  

Tudo começou no dia em que o pai negro partiu para não mais voltar. 

Tudo começou quando o pai branco amou a sua mãe. Tudo começou 

quando nasceu a sua irmã mulata. Tudo começou quando a sua mãe 

vendeu a sua virgindade para melhorar o negócio de pão. Tudo 

começou com uma relação que envolve sexo e amargura. Filhos e 

fuga. Torpor e ausência. Escalada de uma montanha. Soldados 

brancos na defesa do império de Portugal. Dinheiro e virgindade. 

Magia. Fortuna. (CHIZIANE, 2008, p. 27) 
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 Depois de viver tudo o que foi descrito acima, Maria quer reencontrar os filhos. 

O que alcança depois de chegar à cidade de Gúrùe. Após o sacrifício da personagem, a 

redenção de toda a sua família. Maria rompe o ciclo de violências a que fora submetida. 

É nessa ruptura que pode ser lida a mensagem de esperança captada pela velha esposa 

do régulo: Maria das Dores “veio de um reino antigo para resgatar o nosso poder 

usurpado. Trazia de novo o sonho da liberdade” (CHIZIANE, 2008, p. 22). 

 Nesta pesquisa propomos a leitura do romance em uma relação com os 

processos históricos de Moçambique ligados à colonização. Em José dos Montes, 

Serafina e Delfina pudemos verificar a inserção do discurso colonial na vida das 

famílias africanas e o processo de assimilação cultural, como uma tentativa de manter o 

equilíbrio da colonização. De acordo com Albert Memmi, o equilíbrio do fato colonial é 

instável, é constantemente ameaçado. (MEMMI, 2007, p. 162). 

 A partir do que observamos acima, esses personagens encarnam o que Albert 

Memmi considera como sendo uma das reações do colonizado ao fato colonial: a 

tentativa de tornar-se diferente, sobre a qual já nos detemos anteriormente. Enquanto a 

personagem Maria das Dores, tal como seus filhos padre Benedito e doutor Fernando, 

pode representar a outra reação, a retomada de si.  

Memmi postula ainda que, ao se dar conta do impasse da assimilação, o homem 

colonizado procura se afirmar. Esse homem, porém, não é dotado do que são 

considerados pelo ocidente os valores universais:  

 

Precisamente, ele [o colonizado] foi excluído dessa universalidade, 

tanto no plano da linguagem quanto de fato. Na verdade, ele se buscou 

e se endureceu até a substantificação, o que o diferencia dos outros 

homens. Demonstrou-se a ele com orgulho que ele jamais poderia 

assimilar-se a outros; rechaçaram com desprezo aquilo que, nele, seria 

inassimilável pelos outros. Bem, que assim seja! Ele é, será esse 

homem. A mesma paixão que fazia com que admirasse e absorvesse a 

Europa fará com que afirme suas diferenças; uma vez, enfim, que 

essas diferenças o constituem propriamente sua essência. (MEMMI, 

2007, p. 173-174) 

 

 A ideia de uma essência do africano, também já mencionada neste trabalho, foi 

consolidada no movimento da Negritude. Constituiu-se, a partir disso, a conotação de 

Mãe África. Em análise sobre essa representação na literatura angolana, Donizeth 
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Aparecido dos Santos postula que esse símbolo é configurado de modo semelhante em 

todo o continente africano e também na diáspora negra:  

 

Angola e toda África subsaariana possuem algumas características 

histórico-sócioculturais que reforçam a ligação simbólica envolvendo 

a mulher (mãe) e a terra (nação e continente), associadas à 

ancestralidade africana. Dentre essas características, a principal delas 

é o “sistema político-social matrilinear” que predominava entre as 

civilizações africanas pré-coloniais. (SANTOS, 2007, p. 29)  

 

 Santos destaca o papel social da mulher nessas sociedades matrilineares 

postulando que aquela desempenhava função econômica central. Em relação à situação 

da mãe, o contato com o filho se mantinha de forma profunda por toda a vida. Com base 

em Munanga, o autor afirma que até mesmo a escolha dos cônjuges também era feita a 

partir das linhagens maternas. Tal elemento das sociedades tradicionais se encaixa na 

imagem construída acerca do feminino na Negritude.  

 Essas relações simbólicas entre mulher e terra também são comentadas por 

Maria Nazareth Soares Fonseca em “O corpo feminino da nação”. Segundo a estudiosa, 

 

O imaginário ligado a terra, pátria, nação reforça com atributos 

femininos a idéia de origem, o lugar onde se nasceu, as alusões ao 

berço/colo "esplêndido" que nos embala. Não é de se estranhar, 

portanto, que imagens ligadas ao feminino sejam retomadas para se 

compor o corpo da nação, embora nem sempre seja a mulher a 

produtora dos discursos que tecem os contornos dessa comunidade 

imaginada, pensada como a grande casa que acolhe todos os seus 

filhos. (FONSECA, 2000, p. 226)  

 

 Quando menciona a retomada das imagens ligadas ao feminino, a autora está se 

referindo à literatura que foi influenciada pelos valores da Negritude e cita poetas como 

Alda Lara, Alda Espírito Santo e Noémia de Sousa. Fonseca aponta também algumas 

antologias que contêm a produção literária da fase pré-independência de algumas das 

ex-colônias portuguesas na África, como as Antologias de poesia da Casa dos 

Estudantes do Império (1951-1963) e a Antologia temática de poesia africana: na 

noite grávida de punhais (1975). Os textos encontrados nessas coletâneas, segundo a 

autora, fazem referência ao sofrimento vivido pelos povos africanos em virtude da 

colonização e do trabalho forçado.  



  

85 
 

 As ilustrações encontradas em algumas das antologias citadas por Fonseca 

reforçam a construção dessa imagem de África como uma grande mãe. Essas imagens 

visuais retratam mães em posse de seus filhos e vão ao encontro das imagens poéticas 

construídas pelos poetas. Os poemas revelariam uma dimensão épica da figura feminina 

que é, nesses casos,  

 

vista como corpo fecundante da terra ou como imagem geradora de 

um futuro de liberdade, a representação da mulher, nessa literatura 

produzida em tempos de guerra, modela-se, assim, pela insistência na 

fertilidade, na maternidade e pela percepção da mulher como herdeira 

e transmissora das tradições familiares. (FONSECA, 2000, p. 227) 

 

A poesia revolucionária cantou o corpo feminino como a esperança no amanhã, 

em um futuro de liberdade. É possível dizer que a personagem Maria das Dores, do 

romance aqui analisado, também encarna o ideal de Mãe-África, a partir do simbolismo 

criado entre o seu corpo e a terra e a partir da lacuna provocada em sua vida pela 

ausência de seus filhos. Além disso, podemos chegar à essa interpretação tendo em 

conta todo o enredo e o percurso dos outros personagens.  

Depois de ruído o teto familiar, é então o momento de repensar tudo o que 

aconteceu e o que levou aquela família a percorrer caminhos tão ruins. É justamente o 

que faz uma velha Delfina nos capítulos iniciais do livro, antes do recuo do narrador. A 

personagem sente-se culpada e não acredita mais em um reencontro com seus filhos e 

netos.  

Em Gurúè, entretanto, Maria das Dores encontra os seus filhos, padre Benedito e 

doutor Fernando, sem saber que o são. Em dado momento, em um misto de lucidez e 

alucinações, Maria das Dores reconhece os laços maternais que possui com aqueles 

homens e descobre que José dos Montes e Simba também estiveram próximos um do 

outro, durante todo este tempo. Em Maria das Dores, todas as respostas:  

 

Os dois irmãos olham para Maria das Dores com redobrada ternura. 

Arregalam os olhos sobre a mulher que delira, vasculhando na noite a 

memória dos tempos. Era sim. Era ela o motivo da eterna procura. 

Encontram todos os traços que se buscam na identificação. 

(CHIZIANE, 2008, p. 306-307)  
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 As mágoas são postas às claras, as pessoas conversam, tentam se entender. José 

dos Montes retorna à sua antiga casa para buscar Delfina. E, então, o reencontro, no 

qual esta personagem não acreditava mais, acontece, enfim. A reunião de toda a família 

é uma grande alegoria10. Uma família – composta por tantos membros, com os quais 

muitos males, inúmeros problemas, violências, tragédias e, sobretudo, grandes 

separações ocorreram – se reúne com a intenção de recuperar o tempo que passou.  

 

Três gerações sonhando com o mesmo monte. Buscando-se 

eternamente. Estilhaços de um vidro que se apanham, que se colam e 

se enformam numa bilha nova, refractária, fraca, que já não pode 

conter água mas ornamenta o centro de uma mesa. Buscando a 

identidade roubada pelo bico de um abutre. (CHIZIANE, 2008, p. 

310).  

 

Nos capítulos finais do romance, um excerto corrobora a presente leitura: 

“Vieram todos com fome de séculos. Eles eram grãos de areia, partículas de barro que a 

mão divina moldava para insuflar o novo sopro de vida. Começam a surgir figuras, 

formas, rostos, almas. A vida começava naquele instante.” (CHIZIANE, 2008, p.322). 

Isto é, os personagens desse romance, sobretudo os analisados nesta pesquisa, parecem 

representar todas as vidas moçambicanas sobre as quais o regime colonial agiu. As 

pessoas da família de Maria das Dores foram ao encontro “com fome de séculos” a fim 

de reunir e colar todos fragmentos espalhados em virtude desse evento histórico que 

trouxe malefícios incontáveis àquela gente.  

Embora Chiziane parta de uma narrativa dolorosa, as páginas de O alegre canto 

da perdiz podem ser lidas como uma mensagem de esperança. A reunião alegórica da 

família, depois de tudo o que aconteceu, em uma espécie de conciliação das diferenças, 

é bastante sugestiva. Ademais, Maria das Dores parece representar a última geração da 

dor de sua família, já que ela não reproduz com seus filhos as violências físicas e 

simbólicas a que um dia fora submetida. 

 

 

 

 

                                                           
10 Aqui, fazemos uso do termo com o seu sentido clássico, novamente.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A presente pesquisa propôs-se a verificar a representação cultural da mulher e do 

homem moçambicanos na obra O Alegre canto da perdiz (2008) de Paulina Chiziane, 

tendo em conta a recuperação da história e da memória cultural ligadas aos processos de 

colonização e de descolonização de Moçambique. Nesse romance, a autora coloca em 

cena tipos da sociedade colonial e procura retratar o pensamento e os discursos da 

época, a partir do olhar crítico do narrador. Através da narrativa de Chiziane é possível 

perceber como o colonizado, por diversas vezes, internalizou a sua inferioridade 

inventada pelo colonialismo e como nesse contexto de colonização a mulher é ainda 

mais silenciada.  

Para tal análise, fez-se necessário buscar teóricos que lidam com o conceito de 

representação como Stuart Hall que, em seu livro Cultura e Representação (2016), 

apresenta noções pertinentes ao presente trabalho e discute o papel da representação, 

partindo do caso do negro e da negra na história. Em O alegre canto da perdiz, a 

estereotipagem produzida pelo colonizador para marcar a diferença é ressaltada na 

construção das personagens que representam as pessoas que interiorizaram as ideias 

produzidas no discurso colonial e acabaram por reproduzi-las, reforçando assim o 

colonialismo.  

Recorremos também a autores clássicos como Frantz Fanon e Albert Memmi 

que, embora tenham formulado as suas teorias há muitas décadas, essas ainda se fazem 

vivas e influenciam pensadores nos dias de hoje. O primeiro autor disserta sobre como a 

inferioridade do colonizado forjada pelo colonizador é internalizada pelo negro e pela 

negra que, muitas vezes, reproduzem racismos e investem contra a sua própria raça, em 

um livro no qual descreve algumas das consequências psicológicas da colonização e de 

um de seus mais fortes fundamentos: o racismo. Enquanto Memmi descreve os 

comportamentos de colonizador e colonizado, ao desnudar as estratégias que tornaram 

possível o fato colonial. Esses teóricos, referências dos estudos pós-coloniais, serviram 

de base para que pensássemos a representação dos homens e das mulheres no romance 

de Paulina Chiziane. 

Também fizemos uso do postulado de Kabengele Munanga, leitor de Fanon e de 

Memmi, que em Negritude, Usos e sentidos (1986) realiza um panorama do 

movimento da Negritude. O autor pressupõe que esse é uma reação ao regime colonial, 
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isto é, o movimento acaba sendo fruto da colonização e não existiria ou não se faria 

necessário sem este evento. Vimos que, a partir da Negritude, forjou-se uma origem 

comum para os negros do mundo inteiro. Origem essa que apenas poderia ser maternal, 

já que insinuaria que todos são irmãos. A mãe é a única de quem se tem certeza, a única 

com quem se tem segurança. Criou-se, assim, a figura da Mãe-África.  

Ainda segundo Munanga, o movimento da Negritude surgiu no momento em 

que o negro, após tentar o embranquecimento cultural, viu-se ainda recusado 

socialmente. Para ele não havia saída se não esse retorno, essa “retomada de si”, essa 

aceitação de sua herança sociocultural. Esse percurso ideológico apontado por 

Munanga, incluindo a mudança de sentidos, pôde ser observado no romance de 

Chiziane e foi nosso objetivo demonstrá-lo através da análise das personagens. 

Para pensar a condição feminina trouxemos teóricos como Pierre Bourdieu e 

Simone de Beauvoir que denunciam as violências presentes nas relações de gêneros. 

Estas costumam ser temas preponderantes nas produções de Paulina Chiziane. E, no 

romance que aqui analisamos, não foi diferente. Embora o nosso foco não tenha sido o 

feminino, não pudemos deixar de tocar em tal questão.  

Ademais, as duas representações que mais nos interessaram, se desenvolvem em 

torno do feminino, ainda que os homens também se enquadrem, em alguma medida: o 

corpo negro como extensão da terra, como objeto de posse e o corpo ainda como 

espelho dessa terra, porém com uma conotação positiva, de enraizamento, acolhimento, 

força, que se desdobra na noção de Mãe África.  

Para abordarmos as questões supracitadas, dividimos esta dissertação em dois 

capítulos de análise, somados às considerações iniciais e finais. No primeiro capítulo, 

abordamos, de modo geral, a ideia de representação cultural, ligando-a à noção de 

discurso e apresentando como a literatura outrora serviu para legitimar o discurso 

colonial. Nos tempos atuais, a arte literária, que ainda não se descola de sua época, traz 

à tona o questionamento da história oficial. Exemplo disso é o próprio romance que 

analisamos, o qual resgata um evento histórico que é, todavia, narrado a partir de um 

olhar crítico dos dias atuais, como supracitado.  

No segundo capítulo, buscamos analisar o romance a partir da discussão das 

representações ao elencar sete personagens, quatro masculinos e três femininos, sendo 

dois do núcleo masculino, “o padre e o médico”, exemplos da mesma representação. No 
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primeiro subitem desse capítulo analisamos o personagem José dos Montes que se 

enquadra na representação do homem assimilado. O personagem, aliás, sofre uma 

mudança na narrativa: ele surge como alguém sem perspectiva que, lentamente, toma 

consciência de sua posição subalterna e tenta modificá-la aderindo aos valores culturais 

do colonizador, a partir da crença no discurso colonial que pressupunha a assimilação 

cultural como a única saída.  

No segundo subitem, analisamos, por outro lado, um personagem que representa 

em certa medida a resistência ao regime. Simba, o feiticeiro que opta por manter as suas 

práticas tradicionais religiosas, é também uma figura ambígua porque não sucumbe à 

assimilação cultural, preserva a tradição, mas, durante a maior parte da narrativa, realiza 

ações nocivas a outras pessoas, visando sempre o seu próprio bem, além de reproduzir 

violências características da dominação masculina, que se revela não exclusiva do que 

chamamos de modernidade ocidental.  

Por fim, do núcleo masculino, analisamos os personagens que parecem 

representar uma das reações do colonizado à colonização: a “retomada de si”. Reação 

esta que foi o mote para movimentos de valorização das raízes, como o da Negritude. O 

padre Benedito e o doutor Fernando são os moçambicanos intelectuais que foram 

estudar fora do país e retornam. Passam a vida a sentir a ausência da mãe de quem não 

se lembram e anseiam pelo conhecimento e pela retomada do que seriam a suas raízes: o 

colo dessa mesma mãe, o reencontro com a família, com os ancestrais. 

Sobre esses personagens destacamos ainda o fato que não parece ser gratuito: a 

mensagem de esperança inscrita sobre um médico e um padre. A medicina e o 

sacerdócio ocupam uma posição relevante nessa representação de Chiziane. Duas 

“carreiras” voltadas para a cura do corpo e da alma, respectivamente. Carreiras, 

entretanto, ocidentais. Enquanto nas sociedades tradicionais, ambas as funções 

poderiam ser desempenhadas pela figura de uma mesma pessoa: o curandeiro/feiticeiro, 

como vimos na análise de Simba.  

No núcleo feminino, analisamos as três personagens que se destacam. O 

romance, aliás, acontece em torno dessas três vidas. Serafina, a matriarca da família, tal 

como José dos Montes representa a negra assimilada, com a diferença de que o leitor 

não acompanha o processo de mudança. A personagem já nos surge com as ideias do 

discurso colonial bastante internalizadas, o que faz com que todas as suas ações sejam 

voltadas para o “embranquecimento” da família. Seu comportamento, assim, se justifica 
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pela necessidade de sobrevivência. Embora suas medidas tenham causado 

consequências ruins na vida de sua família, especialmente na trajetória de sua filha e de 

sua neta, tudo o que faz e diz é motivado pela crença em sua inferioridade e também 

pela lembrança dos filhos que perdeu para a escravidão.  

Delfina, tal como sua mãe, encarna o papel da assimilada. Entretanto, 

personifica mais profundamente o sentido de objeto sexual do colonizador, já que tem 

como profissão a prostituição, em grande parte da narrativa. A personagem representa 

também a ambivalência da figura materna. 

Maria das Dores, última personagem analisada no segundo capítulo, recupera 

um ideal cristão sacrificial. A personagem representa a redenção de sua família depois 

de muitos anos de tensões, a partir do momento em que promove o reencontro de todos 

depois de encontrar os seus filhos perdidos no tempo. A personagem é emblemática 

também na narrativa por encarnar a conotação de Mãe África, discutida por nós ao 

longo do segundo capítulo. 

A partir da análise dos personagens supracitados, pudemos atestar a premissa 

inicial de que a construção narrativa de Paulina Chiziane recupera as representações 

ligadas à colonização de Moçambique. Pudemos observar também que a autora não se 

isenta da utilização de estereótipos nessas construções. A escritora não só recupera as 

práticas de representação que fizeram parte de mentalidade que culminou nos processos 

históricos de colonização e descolonização de Moçambique, em uma atitude que parece 

ser proposital, com cunho crítico, como não está livre de construções estereotipadas e 

essencialistas.  

Pudemos observar esse fato, sobretudo, na construção dos personagens que 

representam a redenção da família: o padre, o médico e a mãe deles, Maria das Dores. 

Os primeiros, como já dito antes, têm uma áurea misteriosa e, como “missão” de vida, 

desempenham funções ligadas à cura. São extremamente bondosos e solícitos a todos da 

comunidade em que vivem e, segundo o narrador, representam a salvação daquela 

gente.  

A personagem Maria das Dores faz parte dessa construção salvacionista, desde 

as suas primeiras aparições o romance: surge nua na primeira cena causando comoção 

no grupo de mulheres que a cercam. Essas, movidas por um ódio que nem sabem de 

onde vem, apedrejam Maria. Essa primeira cena é simbólica para tudo o que Maria virá 
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a sofrer. Ou melhor, para tudo o que já viveu em sua trajetória sofrida, mas que será 

mostrado aos poucos, no decorrer do romance. Tal representação converge com o ideal 

de salvação daquela família e do povo, de forma geral, com o qual todos os personagens 

contribuem, em alguma medida, porém é mais perfeitamente expresso através do trio de 

personagens, mãe e filhos. 

Ainda que apresente algumas ambiguidades e caia na armadilha da 

estereotipagem em determinados momentos, a narrativa de Chiziane é de muita 

importância nos tempos atuais em que se busca uma revisão histórica dos grandes 

acontecimentos, dos quais conhecíamos apenas a versão dos vencedores. Através do 

estudo das representações atestamos a estreita relação entre discurso e poder, em que o 

sentido construído pelo dominador ganha caráter de verdade. E, assim, muitos processos 

históricos foram possibilitados, a partir da força da palavra.  

Tal força da palavra assim como o caráter subversivo que esta pode ganhar são 

materializados no romance de Chiziane. A narrativa aqui analisada recupera os 

discursos e as respectivas estratégias de representação: tanto aqueles que enraizaram o 

colonialismo nas sociedades que foram colonizadas, quanto aqueles que desconstruíram 

os estereótipos para produzir novos simbolismos e, dessa forma, puderam contribuir 

com o fim da colonização.   
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