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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é analisar a maneira com que o tema da guerra civil em solo 

africano é representado nos romances O esplendor de Portugal (1999) e Terra Sonâmbula 

(1995) de autoria de António Lobo Antunes e Mia Couto, respectivamente. A pesquisa é 

centrada na representação da guerra no romance contemporâneo de língua portuguesa no 

período pós-colonial com ênfase nos recursos narrativos a partir de uma perspectiva da 

literatura comparada e de uma análise pós-colonial dentro de um contexto político-social. O 

estudo se debruça, principalmente, sobre as questões da violência, narração, memória e relações 

familiares.  

 

PALAVRAS-CHAVE: António Lobo Antunes; Mia Couto; O esplendor de Portugal; Terra 

Sonâmbula; romance contemporâneo; literatura e guerra.  

  



 

ABSTRACT 

The goal of this work is to analyze in which way the theme of the civil war in African soil 

is represented in the novels O esplendor de Portugal (1999) and Terra Sonâmbula (1995) by 

the authors António Lobo Antunes and Mia Couto, respectively. The research is centered on 

the representation of the war in the contemporary novel of Portuguese language in the post-

colonial period with emphasis on the narrative resources through the perspective of the 

comparative literature and a post-colonial analysis within a social-political context. The study 

faces, mainly, the matters of violence, narrative, recollection and family relations.  
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1. INTRODUÇÃO 

A guerra é um fenômeno devastador para povos e indivíduos no mundo todo. Suas 

consequências são uma marca do trauma e a restauração de países e pessoas demanda esforço 

conjunto e individual daqueles que tiveram suas vidas transformadas por tal experiência. 

Organizações sociais e órgãos governamentais também se dedicam a esse trabalho de 

recuperação em diversos países atingidos por essa catástrofe humana. Embora a reconstrução 

de territórios e países perpasse pela necessária reconstrução material, a reorganização como 

indivíduos é imprescindível.  

Essa reelaboração do eu pode ser feita através da arte e retratada nela como nos romances 

Terra Sonâmbula e O esplendor de Portugal. Os dois romances retratam a guerra civil em 

países africanos após a independência de Moçambique e Angola, respectivamente. Enquanto O 

esplendor de Portugal conta a história da família de colonos portugueses que permanece em 

Angola após a independência, Terra Sonâmbula narra a experiência de um velho e um menino 

que fogem da guerra civil em Moçambique. A tentativa de sobrevivência e o reencontro com o 

eu são retratados nos romances de Mia Couto e António Lobo Antunes. Em Terra Sonâmbula, 

personagens que se encontram em movimento saindo de um campo de refugiados e em busca 

da família do menino, deparam-se com a narrativa dos cadernos de Kindzu ao mesmo tempo 

que procuram reencontrar-se como indivíduos e com a terra destroçada. A personagem 

Muidinga procura recuperar as memórias e descobrir quem é e, à medida que recupera a 

atividade da leitura, esse processo se desenvolve. O velho Tuahir, a partir dos encontros com 

outros personagens nas imediações da estrada, tenta buscar uma conciliação com a terra e uma 

reunificação desse espaço arruinado. Em O esplendor de Portugal, a busca por esse reencontro 

perpassa a tentativa de reunião familiar e, da mesma forma que em Terra Sonâmbula, a relação 

com a terra. A personagem Isilda deseja reunir os filhos mais uma vez para o Natal e reencontrar 

a Angola de suas memórias. Depois da independência, a personagem testemunha o horror da 

guerra civil em solo angolano durante a qual perde a vida. Sua narração é intercalada com a dos 

filhos que estão em Portugal e também rememoram o passado familiar em Angola entrecortado 

pelas impressões do presente. 

Sendo assim, quais as consequências da guerra para o narrar? De que maneira a arte da 

literatura e a narrativa, especificamente, se tornam ferramentas na reconstituição do indivíduo 

e de uma comunidade? Em que medida, narradores pertencentes a diferentes sistemas literários 

mostram semelhanças ou diferenças ao contarem suas experiências violentas? A literatura 

frequentemente se debruça sobre o fenômeno da guerra para ir ao encontro do humano, portanto 
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a crítica debruça-se sobre a literatura para descobrir como o elemento humano se reconstrói 

nela. Esse trabalho de pesquisa procura tratar do que há em comum em narrativas tão diversas 

que tratam do mesmo tema: a guerra.  

O narrador do romance tem sido alvo de pesquisas e estudos dentro da crítica literária, 

em especial na modernidade, como o célebre texto de Walter Benjamin, “O narrador. 

Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”2, no qual se lê: “É a experiência de que a arte 

de narrar está em vias de extinção.” (BENJAMIN, 1987, p. 197) A afirmação de Benjamin se 

faz mister neste trabalho, já que a guerra é um período de interrupções diversas, como as 

interrupções de vidas, de famílias, de caminhos e, por que não dizer, do narrar. Sendo assim, 

como narrar a interrupção? E, se o próprio narrar estaria em extinção, de que maneira ele é 

formulado no pós-guerra? Benjamin abordou a incomunicabilidade dos combatentes ao 

retornarem do campo de batalha no mesmo texto: “No final da guerra, observou-se que os 

combatentes voltavam mudos do campo de batalha não mais ricos, e sim mais pobres em 

experiência comunicável.” (BENJAMIN, 1987, p. 197) De acordo com Benjamin, a experiência 

radical da guerra, a alteração completa da paisagem, as explosões e a fragilidade do corpo 

humano fizeram com que os livros subsequentes à Primeira Guerra Mundial não se 

assemelhassem em nada à narração como era conhecida. Como seria então a reconstrução desse 

narrar destroçado por experiência tão devastadora? Ao citar o caso daqueles que retornam da 

guerra, Benjamin está se referindo aos narradores que contam sua própria experiência, e não ao 

narrador do romance. É importante explicar que tratamos aqui de um narrador construído como 

instância romanesca, e não do tipo de narrador mencionado por Walter Benjamin, que 

presenciou a guerra de modo concreto. No entanto, o questionamento nos inspira a pensar a 

narração romanesca (também abordada por Benjamin no ensaio em questão) influenciada por 

essa premissa sobre a incapacidade de narrar aliada à necessidade de fazê-lo. A representação 

total do horror é impossibilitada, já que aqueles que a testemunharam não estão presentes para 

narrar ou não podem fazê-lo. Segundo Marc Nichanian, em “A morte da testemunha. Para uma 

poética do ‘resto’ (reliquat)”, a literatura é “o testemunho da testemunha que fala por outro, por 

alguém que não pode mais falar”. (NICHANIAN, 2012, p. 46) Assim, a literatura se mostra 

como meio de reconquistar a integridade da linguagem interrompida de modo irreversível pelo 

trauma e não de tentar mostrar aquilo que realmente ocorreu. A literatura como caminho para 

reestabelecimento da faculdade da escrita surge em Terra Sonâmbula que inicia com a 

caminhada de um velho, Tuahir, e um menino, Muidinga, fugindo da guerra civil de 

 
2 BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política. Obras escolhidas 1. São Paulo: Brasiliense, 3.ed., 1987. 
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Moçambique. O menino, sem família, é acolhido pelo velho e os dois encontram um ônibus 

queimado à beira da estrada. Além dos corpos encontrados no ônibus, os dois encontram outro 

corpo assassinado a tiros ali perto. Junto a esse corpo, Muidinga encontra cadernos que contam 

a história de Kindzu. O narrador explica que Muidinga havia sido encontrado pelo velho muito 

doente, a ponto de precisar reaprender a andar e o menino recupera, através dos cadernos, a 

leitura e a escrita. “Então ele com um pequeno pau rabisca na poeira do chão: ‘AZUL’. Fica a 

olhar o desenho, com a cabeça inclinada sobre o ombro. Afinal, ele também sabia escrever?” 

(COUTO, 1995, p. 44) A leitura dos cadernos acaba por também contribuir para a recuperação 

da memória de Muidinga entrelaçando as duas narrativas paralelas. 

Theodor Adorno também se refere à guerra ao falar sobre o narrador em “Posição do 

narrador no romance contemporâneo” (2003). Segundo o autor, “basta perceber o quanto é 

impossível, para alguém que tenha participado da guerra, narrar essa experiência como antes 

uma pessoa costumava contar suas aventuras.” (ADORNO, 2003, p. 269) Portanto, tanto 

Benjamin quanto Adorno reconhecem o peso da experiência da guerra sobre o narrador. Adorno 

afirma, ainda, que “a permanente ameaça da catástrofe não permite mais a observação 

imparcial” (ADORNO, 2003, p. 272). Sendo assim, o narrador do romance contemporâneo no 

pós-guerra está tão envolvido que se confunde com a própria narração e a impossibilidade de 

fazê-la, ou a utilização dela para reconstituir a sua identidade. O esplendor de Portugal leva 

essa ideia ao limite, ao fazer com que uma das personagens – Isilda - testemunhe a guerra e 

narre seu próprio fim violento. O romance, que conta a história de uma família de origem 

portuguesa que vive em Angola, possui quatro narradores principais, mãe e seus três filhos. 

(Apenas em determinados trechos temos a voz do pai narrando.) A história da família, que vive 

no país desde o tempo em que Angola era colônia e permanece no país após a independência, 

culmina com a morte da mãe durante a guerra civil. Então, quais pontos em comum há no 

humano, como mencionado por Benjamin, ao ver-se confrontado com o horror da guerra? Quais 

caminhos serão adotados nos romances para enfrentar o indizível?  

Ainda segundo Adorno, os romances “são testemunhas de um estado de coisas em que o 

indivíduo liquida a si mesmo” (ADORNO, 2003, p. 273), assim, o estudo pretende apontar 

quais mecanismos demonstram esse processo do indivíduo que narra nessa situação limite. Se, 

para o estudioso, não compete à arte decidir se nela deve haver uma recaída na barbárie ou 

intentar a realização da humanidade, essa pesquisa pretende estabelecer quais os meios para a 

narração após o estado de barbárie. Os romances em questão fazem percursos diversos, 

enquanto O esplendor de Portugal vai em direção à fragmentação do eu através das 
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personagens que narram suas memórias e presente, Terra Sonâmbula toma a recriação do 

tradicional como via para a retomada do rumo das personagens. 

Marc Nichanian levanta questionamentos relevantes para a criação estética diante da 

violência extrema:  

Pois ainda é preciso mostrar em que a impossibilidade de testemunhar faz 

intimamente parte da estrutura do testemunho. Obviamente, é preciso fazê-lo para 

além do grito inarticulado da experiência pura. De fato, estamos no a posteriori dos 

acontecimentos genocidários do século XX, isto é, numa situação na qual a 

testemunha deve absolutamente testemunhar. (NICHANIAN, 2012, p. 15) 

 

O autor afirma, portanto, que testemunhar é absolutamente necessário. Sabemos que o 

romance é a recriação estética de tais eventos e que não pode ser considerado propriamente 

testemunho da violência, mas podemos considerá-lo necessário, assim como o testemunho? 

Segundo Rosani Ketzer Umbach, a escrita pode ser um suporte da memória e, sendo ficcional 

ou não, tem lugar importante como instrumento de resiliência em tempo de guerra e também 

no cenário de pós-guerra. A memória é o meio pelo qual se luta contra a perda da identidade 

anterior à guerra para que a violência não crie uma extinção total dessa identidade, mas também 

para que não ocorra um apagamento do acontecido durante o período de horror, já que a guerra 

civil passa a ser parte da história dos habitantes e do país. No entanto, é importante lembrar 

que, conforme afirma a autora, a memória perpassa a experiência pessoal, assim, as personagens 

de O esplendor de Portugal têm visões diversas a respeito de experiências compartilhadas. No 

caso dos dois romances estudados, a memória de personagens civis e que vivem longe da capital 

inclui grupos sociais que não são privilegiados pela história oficial que destaca, em geral, os 

militares, que são os heróis do país. Em sua obra, Quadros de guerra: quando a vida é 

passível de luto?, Judith Butler reafirma a importância da escrita como registro em um contexto 

em que os corpos perecem: 

As palavras são gravadas em copos, escritas em papel e registradas em uma 

superfície, em um esforço de deixar uma marca, um vestígio de um ser vivo – um 

sinal formado por um corpo, um sinal que carrega a vida do corpo. E mesmo quando 

o corpo não sobrevive, as palavras sobrevivem para dizê-lo. (BUTLER, 2015, p. 93 

– 94) 

 

Portanto, a escrita é o meio pelo qual se pode recuperar a história daqueles que 

sobreviveram ou pereceram durante o período do conflito. Os registros, sejam eles de qual tipo 

forem, são o meio pelo qual podemos recuperar as histórias de personagens reais ou fictícios 

que viveram a guerra. Dar voz a diferentes tipos de personagens faz parte da reconstituição do 

período e diferentes vozes tornam esse registro mais abrangente. Enquanto Butler se refere a 
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pessoas comuns que morreram ou foram encarceradas, Mia Couto e Lobo Antunes dão voz a 

personagens que representam os cidadãos comuns no âmbito do romance.  

É preciso considerar, ainda, a questão temporal na abordagem dos romances. A forma 

como o tempo é representado pode ser considerada um ponto de convergência entre as duas 

obras. Para tentar reconstituir a identidade do ser, ambos os romances irão voltar ao passado. 

De maneiras diversas, no entanto. Enquanto, em O esplendor de Portugal, as personagens 

voltam-se para suas memórias ligadas à terra e à família para tentarem resolver a questão da 

fragmentação, em Terra Sonâmbula, elas se voltarão para o artifício da narrativa, através dos 

cadernos de Kindzu, em busca desse reencontro consigo, fazendo uso de uma memória externa, 

já que Muidinga não possui memórias próprias. Sobre o aspecto da narração, ambos os 

romances exibem múltiplas vozes narradoras, mas de maneiras distintas. Em O esplendor de 

Portugal, temos vozes que se alternam para mostrar personagens que divergem ao fim do 

romance. Os capítulos narrados pelos filhos são seguidos por capítulos narrados pela mãe, sem 

uma síntese conciliatória, já que as personagens não reconstituirão novamente a família. 

Enquanto em Terra Sonâmbula, as vozes narradoras alternam-se para levar à convergência 

das personagens e reconstruir a memória. A narrativa dos cadernos de Kindzu se alterna com a 

história de Muidinga até a descoberta do elo entre os personagens ao final do romance.   

O romance pode ser considerado parte integrante do processo social de recuperação do 

indivíduo e da sociedade no pós-guerra. O diálogo entre a sociedade conflagrada e o gênero 

romance reflete-se no discurso e nos acontecimentos do enredo em ambos os romances a serem 

estudados. Este gênero mostra sua relevância nessa questão, pois, conforme proposto por 

Mikhail Bakhtin:  

A dialogicidade social interna do gênero romanesco requer que se revele o 

contexto social concreto do discurso que determina toda a sua estrutura estilística, a 

sua “forma” e o seu “conteúdo”, e ademais determina não por fora mas de dentro: 

porque o diálogo social soa no próprio discurso, em todos os seus elementos, sejam 

“conteudísticos”, sejam “formais”. (BAKHTIN, 2015, p. 77) 

 

Assim, a pesquisa desenvolvida pretende investigar em paralelo os meandros do romance 

no caminho para a reconstrução do ser nesse recorte do pós-guerra. Seria possível existir a 

reconstrução após o ápice da violência como no caso da guerra? Segundo Hannah Arendt,  

Nem a violência, ou o poder, são fenômenos naturais, isto é, manifestações de 

um processo vital; pertencem eles ao setor político das atividades humanas cuja 

qualidade essencialmente humana é garantida pela faculdade do homem de agir, a 

habilidade de iniciar algo de novo. (ARENDT, 1994, p. 52) 

 

A reconstituição através do romance também pode ser entendida como uma atividade 

essencialmente humana, ao iniciar um novo processo após a violência. Esse trabalho insere-se 
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no âmbito da pesquisa como uma procura desses aspectos essencialmente humanos a que ela se 

refere. Sobre a necessidade de se ler essas obras, Nichanian explica: “É preciso ler a literatura 

dos sobreviventes, é preciso ler seus textos como textos, e não como documentos.” 

(NICHANIAN, 2012, p. 23). O autor assinala a importante questão a respeito do testemunho e 

da literatura produzida em torno de massacres como a Shoah3 e a Catástrofe4, mostrando a 

relevância da leitura e análise de textos, sejam eles testemunhais ou literários. Entendemos que 

as obras analisadas não são literatura de testemunho, pois não são experiências vividas pelos 

autores, mas eles constroem seus narradores como testemunhas do conflito que recuperam a 

memória do que foi vivido.  

As reflexões que pretendemos realizar a partir dessa dissertação de mestrado são 

impulsionadas por Walter Benjamin, mas não apenas por ele. A reflexão da crítica literária a 

respeito da violência tem sido feita por diversos autores no exterior e no Brasil, como Jaime 

Ginzburg, em sua obra Crítica em tempos de violência. O pesquisador brasileiro explica que 

examinar a obra literária em busca de algo essencial a todos os homens e lugares pode levar a 

uma análise que ignora características e peculiaridades das sociedades. Portanto, é necessário 

ter em mente que os romances em questão guardam importantes diferenças relacionadas à sua 

estrutura e origem. Tratamos aqui de autores muito distintos e que observam a guerra civil a 

partir de pontos de vista diferentes. Essa origem é importante para a escolha dos recursos a 

serem utilizados por eles à medida que seus narradores se portam de formas variadas ao serem 

confrontados com a violência.  

 De acordo com Ginzburg, a literatura é uma forma frequente de alívio para o sofrimento 

causado pelo trauma da destruição. Essa é uma necessidade que pode ser compreendida através 

da construção ficcional de um narrador que presencia o horror. A criação de um narrador que 

vive o drama da guerra insere-se em um processo conciliatório de memória da população. A 

crítica literária torna-se necessária à medida que novos desafios são impostos a um mundo que 

presenciou a violência recente, como é o caso da Segunda Guerra Mundial na Europa e os 

genocídios em solo africano. Segundo Ginzburg, conceitos e a tradição de estudos da arte 

precisam ser revistos à luz desses acontecimentos, pois a arte tem participação na civilização e 

ao mesmo tempo a critica. Assim, criticar a civilização e fazer parte dela são duas condições 

essenciais para a arte. Se pensarmos os dois romances estudados sob essa luz, podemos 

imaginar que há neles uma crítica à violência humana em tempos de guerra.  

 
3 Shoah – É o termo da língua iídiche usado para definir o holocausto judeu. 
4 Catástrofe – O termo refere-se ao genocídio armênio perpetrado pelo Império Turco-Otomano no início do 

século XX.  
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 Sobre a fragmentação no campo da estética, Ginzburg mostra que esse é um aspecto da 

incerteza e de uma certa falta de conclusão. A fragmentação encontrada em O esplendor de 

Portugal insere-se nesse âmbito da falta de sentido para a experiência. A personagem Isilda 

tem a precariedade da vida exposta ao seu nível mais extremo e a fragmentação do discurso 

mostra como a falta de finitude está ligada a esses novos parâmetros estéticos. A narrativa do 

romance, nesse caso, busca meios para representar a violência extrema a que essas personagens 

são expostas. Por estarmos em um processo histórico de conflito, estamos expostos a fatos 

traumáticos e a arte, da mesma maneira, não pode oferecer uma síntese conciliatória. Assim, a 

fragmentação é parte das tensões implicadas pelo momento social. A violência não é mais 

compreendida apenas como a ausência de civilização, ela surge inclusive naquelas sociedades 

consideradas pelo Ocidente como mais desenvolvidas. É preciso, portanto, pensar a 

representação da violência e como a arte literária inclui esse aspecto das sociedades. Segundo 

Ginzburg, “através da forma, a arte participa na civilização, que ela critica mediante a sua 

existência” (GINZBURG, 2011, p. 75), assim, a arte, no caso dos romances a serem estudados, 

participa da civilização criticando a destruição da mesma, que é aquilo que violência acarreta. 

A literatura exerce um papel indispensável para a reconstrução, criticar a civilização é 

necessário pois é a partir da crítica a um aspecto negativo dela que a literatura faz a sua 

contribuição. Se a civilização permite o surgimento daquilo que pode acarretar o seu próprio 

fim, ela precisa prover o meio para que renasça. E isso pode ser feito através da literatura com 

sua crítica e, por fim, com sua própria existência. Ainda sobre forma e fragmentação, Jaime 

Ginzburg explica que a inclinação para a fragmentação pode encaminhar a forma para um senso 

de inconclusão. Essa falta de conclusão leva a uma dificuldade de atribuição de sentido para a 

experiência. É isso que podemos perceber no discurso dos narradores-personagens de Lobo 

Antunes. O discurso fragmentário leva-os a uma divagação e um certo imobilismo. A falta de 

sentido para a experiência pode ser vista especialmente na personagem Isilda, que, ao deparar-

se com a violência extrema da guerra, não consegue compreendê-la. 

 eu para a Maria da Boa Morte porque era tarde 

 — Acaba com isso não tem graça levanta-te 

 nódoas de tinta na barriga, no peito, na cara, tentar falar, calar-se, uma 

mancha que não era sangue, tudo o que quiserem menos sangue, ao comprido da 

perna, um terço do nariz, um terço do crânio, uma franja de carne sobre o único olho, 

se raspar as feições a sério aparecem por baixo, os soldados de metralhadoras de 

plástico surpreendidos com meus aplausos 

 — Foste ótima 

 foste ótima mas somos tão velhas e é tarde agora, levanta-te, tão velhas, 

não vou ao ponto de confessar que sou tua amiga 

 tenhamos senso (ANTUNES, 1999, p. 347) 
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Ginzburg chega à conclusão de que a fragmentação é necessária, pois uma perspectiva 

totalizante faria com que a arte perdesse seu poder antibárbaro. A arquitetura literária precisa 

representar a melancolia na forma, sem jamais atingir uma totalidade. Sobre a linguagem, a 

violência possui papel complexo demais para ser representada de maneira simples, pois 

somente a reinvenção da linguagem pode criar condições de se lidar com aquilo que foi vivido. 

Portanto, para a personagem-narradora Isilda, que vive a situação extrema, é preciso criar uma 

linguagem que beira a impossibilidade de existir. Essa seria a melancolia da forma.  

 A tentativa de aproximar dois romances muito diferentes como estes a serem estudados 

é um procedimento benjaminiano explicado por Ginzburg: produções culturais diferentes na 

sua origem poderiam ser comparadas a fim de se descobrir porosidades em suas fronteiras. Esse 

é o propósito de Benjamin; identificar elementos que sejam aproximados. No caso da pesquisa 

desenvolvida, o primeiro elemento em comum é a guerra civil em solo africano. No caso de O 

esplendor de Portugal, a guerra civil angolana e, em Terra Sonâmbula, a guerra civil em 

Moçambique. A pesquisa propõe-se a descobrir outros aspectos relevantes em comum, ao 

mesmo tempo que mapeia os traços diferentes.  

 Retomando a afirmação de Adorno, na qual ele diz que a ameaça de catástrofe não 

permite mais uma observação desinteressada, Ginzburg explica que essa impossibilidade de 

neutralidade leva a uma fragmentação, já que o olhar é parcial como a visão dos narradores de 

O esplendor de Portugal, que narram a história da família de acordo com as limitações dos 

seus olhares. Essa concepção de sujeito fraturado encontra-se na lírica, com um sujeito aquém 

da totalidade. A análise aponta para a lírica, mas as questões podem, no caso específico desses 

dois romances, ser aplicadas aqui também. No campo da poesia lírica, a individualidade é 

levada ao ponto do autoaniquilamento e os narradores de O esplendor de Portugal também 

são levados à perda de referência para estabelecer uma linguagem que ultrapasse o 

convencional. No caso da personagem Isilda, a linguagem torna-se cada vez mais fragmentada 

ao ponto de procurar representar a morte da personagem.  

não tenho medo que me matem não tenho medo da 

era a falta de pássaros, abutres, aquela espécie de gaivotas pernaltas do 

Mussulo perseguindo as traineiras ou deitadas na praia entre os coqueiros 

cara com que me matam toalheiros inseguros portas bambas 

prateleiras sacudidas dentes de gonzos a minha mãe de luz apagada a ir-se 

embora (ANTUNES, 1999, p. 380) 

  

 Segundo Ginzburg, a tensão interna da obra de arte está em consonância com a tensão 

externa, sendo assim, as escolhas estéticas feitas pelo autor da obra se relacionam com a tensão 
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do exterior, ou seja, o território em guerra. “Nesse sentido, os problemas estariam diretamente 

ligados a problemas referentes ao contexto, às condições de produção.” (GINZBURG, 2012, p. 

130) À medida que a violência do conflito se agrava e se aproxima da personagem, seu discurso 

se torna cada vez mais fraturado. Os conflitos do social penetram a arte e são inseparáveis da 

forma dela, desse modo, a arte os internaliza e os faz voltar como experiência artística. Portanto, 

o transtorno provocado no leitor é necessário para simbolizar a percepção da realidade, uma 

vez que essa também está ou esteve permeada de conflitos. A unidade passa a ser impossível, 

essa experiência faz com que as personagens de ambos os romances vivam uma experiência de 

fratura e eles jamais poderão reencontrar a unidade. A busca por essa completude é tematizada 

nas narrativas. Em Terra Sonâmbula, o velho e o menino buscam, através dos cadernos 

recuperar a memória da criança. A memória está ligada a quem é esse menino, portanto, para 

que ele alcance a completude novamente, ele precisa lembrar quem é. Já em O esplendor de 

Portugal, a busca está na tentativa de Isilda de reestabelecer a fazenda, a família e as finanças. 

Vemos aí, os mesmos mecanismos que se realizam de forma diversa. Muidinga torna-se 

metonímia de um Moçambique fraturado que busca reestruturar-se e Isilda e seus filhos 

simbolizam os ex-colonos que vivem o não lugar da readaptação frustrada em Portugal ou da 

permanência em uma Angola completamente diferente daquela que conheceram.  

 Após a Segunda Guerra Mundial, a literatura ocidental passa por uma transformação 

assim como a humanidade. O narrador não pode ser mais o mesmo após esse evento, pois 

expressões de sentido pleno não encontram lugar nesse novo período. Eventos testemunhados 

nesse momento histórico não haviam sido vistos anteriormente, como a bomba atômica. Walter 

Benjamin, ao falar sobre o mutismo do narrador pós-Primeira Guerra Mundial continua 

relevante, pois o homem cria novas formas de aniquilamento de seus pares superando o que já 

havia sido feito anteriormente. Existe uma dificuldade em conciliar a experiência da sociedade 

e a linguagem, portanto, é preciso encontrar novas maneiras de se narrar a violência. Embora 

exista a pulsão narrativa nas obras pós-Segunda Guerra, a palavra traz em si o caráter destrutivo 

do seu tempo. Para que a intensidade da violência possa ser representada, os autores dão 

preferência à fragmentação da memória como ferramenta. No caso de Terra Sonâmbula, a 

fragmentação do indivíduo – o menino que não sabe sua história – e, no caso de O esplendor 

de Portugal, a fragmentação do discurso – as lembranças das personagens que invadem o 

presente. No último caso, o discurso em primeira pessoa faz com que o distanciamento da 

violência seja ainda menor, reforçando o aspecto terrível do trauma, a impossibilidade da 

plenitude e a intensidade de algo que não pode ser representado.  
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 Ginzburg explica que para Adorno a poesia pode se opor à desumanização. Parece-nos 

relevante essa afirmação, já que em Terra Sonâmbula, a personagem do menino retoma sua 

humanidade perdida com o trauma da guerra através da leitura. Os cadernos de Kindzu 

contribuem para a recuperação da memória de Muidinga e para o reestabelecimento de suas 

características humanas. Diversos autores defendem que as vítimas têm dificuldade em narrar 

o vivido por causa do enorme abalo psíquico. As personagens desse romance, de certa forma, 

representam esse fenômeno. A descontinuidade da narração, lacunas na história e noção de 

tempo e espaço fragmentadas são representadas nesta ficção. Mais uma vez, tema e forma se 

articulam para aproximar-se da violência terrível da guerra. Um sujeito fragmentado é a 

indicação, por fim, da ruptura de uma concepção de sujeito anterior à violência. 

 Para a discussão sobre o aspecto da violência no capítulo “Violência e Representação” 

reunimos análises de alguns autores a respeito dela. Judith Butler e Hannah Arendt contribuem 

para essa análise sobre a violência de maneira geral e como esse aspecto transformou a 

sociedade ao atingir o seu ápice nos momentos de guerra. Assim, é possível desenvolver as 

bases para a análise da violência no âmbito da arte literária. Para isso, Jaime Ginzburg e Marc 

Nichanian são os críticos consultados, pois possuem estudos específicos sobre os efeitos da 

violência na literatura e como a crítica literária refletiu essa circunstância.  

 O capítulo “Memória, o sentido de experiência e as relações familiares” pretende ser um 

estudo sobre como essas relações se desenvolvem entre as personagens nessa situação limite. 

Em Terra Sonâmbula tratamos sobre como personagens que não possuem relações 

consanguíneas acabam por estabelecer laços familiares nesse contexto particular. Já em O 

esplendor de Portugal investigamos as personagens que não são capazes de desenvolver os 

laços de afeto no seio familiar. Como apoio foram consultados os estudiosos das obras dos dois 

autores. Também nos parece relevante observar a questão da memória nesse capítulo, pois a 

retomada após a fragmentação nos dois romances perpassa essa questão. Para isso, consultamos 

a autora Jeanne Marie Gagnebin. 

 No capítulo “O narrador, fragmentação e reconstrução”, consultamos Walter Benjamin 

e Theodor Adorno e seus respectivos conceitos sobre o narrador. Além disso, estudamos a 

crítica a respeito dos autores dos romances para estabelecer como a narração é influenciada 

pelos seus respectivos estilos literários. Por fim, utilizamos a metodologia de pesquisa dentro 

do campo da literatura comparada e a teoria pós-colonial.  
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2. O CONTEXTO DE GUERRA: VIOLÊNCIA E REPRESENTAÇÃO 

Em seu livro Pensamentos: textos de opinião, Mia Couto escreve uma pequena série de 

cartas ao presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, nas quais aborda a política externa 

do país e a segunda guerra do Iraque em 2003. Nesses textos, Mia Couto inicia sua linha de 

raciocínio a partir da experiência de seu próprio país, Moçambique, em relação aos EUA. 

Natural de um país considerado inimigo americano no passado, o autor faz uma ligação entre 

dois países que se tornam alvos do boicote e/ou dos bombardeios norte-americanos.   

Sou escritor de uma nação pobre, um país que já esteve na vossa lista negra. Milhões 

de moçambicanos desconheciam que mal vós tínhamos feito. Éramos pequenos e 

pobres: que ameaça poderíamos constituir? Uma arma de destruição massiva estava, 

afinal, virada contra nós: era a fome e a miséria. (COUTO, 2005, p. 33)  

 

Ele questiona o discurso norte-americano de libertação que é propagado ao mesmo tempo 

que esse país apoia diversos regimes totalitários ao redor do mundo. Como exemplo da 

desigualdade no tratamento das nações, usa a África do Sul, vizinha de Moçambique e que 

praticava o sistema do apartheid, que violava os direitos humanos, separava pessoas por etnia 

e perpetuava a pobreza entre os negros enquanto brancos continuavam a controlar o sistema 

político e econômico do país. A África do Sul deu seguidas provas de desrespeito aos princípios 

da democracia e de episódios de violência extrema como no massacre de Sharpeville, no qual 

69 pessoas foram mortas pelas forças do Estado, mas nunca foi alvo de uma intervenção 

norteamericana.  

Também trazendo à tona a discussão a respeito do preço que um povo deve pagar em 

nome da conquista de um regime democrático, Mia Couto não questiona que ver-se livre de um 

ditador é algo bom, mas lembra ao presidente americano a pobreza que assolará o povo e, nesse 

momento, de maneira bastante engenhosa, utiliza o pronome nós para incluir-se na posição do 

povo iraquiano estabelecendo uma espécie de irmandade econômico-política entre povos do 

Terceiro Mundo e mostrando que a fome e a miséria são armas de destruição em massa como 

aquelas que Saddam Hussein supostamente teria em seu país.  

A guerra que o Senhor Presidente teimou em iniciar poderá libertar-nos de um 

ditador. Mas ficaremos todos mais pobres. 

Enfrentaremos maiores dificuldades nas nossas já precárias economias e 

teremos menos esperança num futuro governado pela razão e pela moral. Teremos 

menos fé na força reguladora das Nações Unidas e das convenções do direito 

internacional. (COUTO, 2005, p. 36)   
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Sabemos o resultado desta intervenção em solo iraquiano, as armas de destruição em 

massa jamais foram encontradas e a fragilidade política deixada como herança ao país fez com 

ele fosse assolado por grupos extremistas que impuseram o terror à população sem levar a tão 

propagada democracia. Mia Couto passa, então, a discutir as próprias classificações de 

terrorismo e, mais uma vez, usa a dinâmica da África do Sul como exemplo, estabelecendo uma 

relação entre o CNA (Congresso Nacional Africano) e os talibãs. Esse país possui influência 

social e econômica em Moçambique, o que faz com que ele seja importante para fins de 

comparação no texto. A África do Sul já havia alimentado a guerra civil em solo moçambicano 

e tem papel crucial na dinâmica social com suas minas onde moçambicanos trabalhavam desde 

o tempo colonial. O rand e as consequências do trabalho na saúde da população surgem tanto 

na literatura quanto no cinema moçambicano, como em Silêncio da Mulher, de Gabriel 

Mondlane, e na poesia de Noémia de Sousa. Em Terra Sonâmbula a presença da África do 

Sul está impressa numa ausência, a do filho mais velho de Tuahir, igualmente chamado 

Muidinga, que havia ido trabalhar nas minas e morreu sem retornar. O autor lembra ao 

presidente americano que o CNA havia sido qualificado como organização terrorista, enquanto 

talibãs haviam sidos aliados no passado, demonstrando que os critérios utilizados não são os 

mesmos para classificar organizações políticas. Eles são fluidos ao ponto de o próprio talibã ser 

classificado como uma organização terrorista mais tarde.  

Esses mesmos critérios frágeis levam o autor, então, a pedir a eliminação dos arsenais 

norteamericanos, já que eles desejam eliminar os supostos arsenais iraquianos, em uma tentativa 

de isonomia entre os países. Ele também chama a atenção para o fato de que o Iraque não é 

Saddam, sua população é composta por civis e trabalhadores que serão os que mais sofrerão 

com uma intervenção e terão pouca fé num futuro ou no poder mediador do direito internacional 

se sofrerem com a fome, como tem acontecido a todas as nações que sofrem bloqueios 

econômicos ou intervenções militares. Esse desalento das populações que, imersas no contexto 

de guerra e miséria, não confiam mais em líderes, organizações ou leis pode ser observado nos 

romances Terra Sonâmbula e O esplendor de Portugal. As personagens são enredadas em 

um jogo político no qual não têm voz, mas do qual sofrem as consequências. Elas podem apenas 

questionar aquela guerra da qual não conseguem apreender nenhum sentido.  

tal como os cubanos na mata que separava Dala de Marimbanguengo ao 

encontro dos mercenários da Unita ou dos pelotões catangueses que não se sabia ao 

certo por quem ou contra quem ou por que motivo combatiam como se não sabia 

quem os comandava e lhes pagava, exprimindo-se numa língua que era uma espécie 

de francês ladrado, a avançarem no capim numa anarquia feroz que desolava os 

corvos, cravando quem lhes impedia a marcha no pau-a-pique das cubatas, lembro-
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me da rainha de Dala enfiada com os filhos no mastro de bandeira sem bandeira que 

os portugueses deixaram à entrada da vila, do piloto sul-africano numa hélice de 

helicóptero enterrada no chão, uma guerra em que eram os mortos que lutavam, não 

os vivos, derrubando-se com os seus cheiros nauseabundos e moles (ANTUNES, 

1999, p. 252-253) 

 

A falta de sentido de guerras travadas em nome de ganhos econômicos entre grupos da 

mesma nacionalidade ou de diferentes nacionalidades, mas que possuem ideologias de ocasião, 

reflete-se na fragmentação do discurso da personagem que de maneira desconexa procura 

explicar a dinâmica da guerra civil em Angola. Isilda consegue apenas descrever a violência do 

conflito armado falando sobre mortes que se acumulam na sua memória em tal número que os 

vivos não possuem papel de destaque e que, em breve, estarão entre os muitos mortos que 

deixam a marca somente no ar com o cheiro da putrefação. Os processos de memória da 

personagem não são apenas a recuperação da imagem do horror presenciado, mas são 

permeados também pela confusa conjuntura política local. A personagem percebe a influência 

externa na sua realidade local sem propriamente distinguir quais são essas ações, já que nem 

ela nem os combatentes sabem a quem respondem ou contra quem lutam. Stuart Hall investiga 

os processos de representação e sobre eles chega à conclusão de que são de fundamental 

importância para que o indivíduo possa fazer com que o mundo à sua volta tenha sentido. 

Porém, o que podemos ver no trecho é que há um lapso entre a capacidade de compreensão da 

personagem do cenário à sua volta e a sua explanação sobre ele. A representação precisa fazer 

com que o mundo faça sentido para o indivíduo, para que ele possa comunicar seus sentimentos. 

Ao falhar em entender o que se passa à sua volta, Isilda também fracassa ao imprimir sentido 

ao conflito. Ela mostra, de certa maneira, a insensatez que domina o cenário.  

As guerras civis em Angola e Moçambique inseriram-se num contexto maior da Guerra 

Fria e esses países desenvolvem uma relação com seus atores mais proeminentes, como Estados 

Unidos, União Soviética e Cuba, e com outros países africanos, como a extinta Rodésia, a 

África do Sul e o Malawi. No entanto, mais do que efeitos de uma política externa, guerras ou 

pactos são firmados por líderes, mas é a população quem sofre as maiores consequências das 

decisões tomadas. Indubitavelmente, civis são submetidos a alguma forma de privação, seja ela 

de alimentos, da liberdade ou da vida.  

Estamos perante um conflito em que só há perdedores. Perdeu a Europa, 

dividida ante a hegemonia americana. Perdeu o Iraque (mesmo ganhando a batalha 

sobre Saddam). Perdemos nós, africanos, que pagamos a factura dos efeitos 

económicos colaterais. (COUTO, 2015, p. 43)  

 



24 
 

Mais uma vez Mia Couto mostra como um conflito aparentemente alheio à África está 

ligado a ela pela política internacional. A produção de petróleo, atividade no cerne do conflito, 

será prejudicada e isso terá reflexos para todos, já que toda a economia global possui vínculos 

de algum tipo. Mia Couto analisa a Guerra do Iraque, mas a ideia de que uma guerra é prejuízo 

para todos pode ser aplicada também às guerras em solo africano. Todos perderam em guerras 

que colocaram angolanos contra angolanos e moçambicanos contra moçambicanos.  

A Guerra Fria fez com que a ciência alcançasse enormes progressos, desenvolvendo desde 

armas químicas, nucleares e biológicas até o lançamento do homem ao espaço. Mas não fez o 

mesmo pela convivência entre Estados. As guerras mudaram suas características através da 

história (na Primeira Guerra Mundial, uma guerra de proximidade; na Segunda Guerra, a tática 

de expansão; e o completo distanciamento espacial através do uso de drones usados nos dias de 

hoje em alguns dos conflitos existentes no planeta), mas permanece o caráter devastador próprio 

dos grandes conflitos. Diversos autores, como Judith Butler e Jaime Ginzburg, refletem sobre 

a violência e a guerra, chegando à conclusão de que a sociedade contemporânea possui os 

mesmos objetivos destrutivos que possuía ao fim da Segunda Guerra Mundial, a despeito dos 

avanços científicos alcançados após o fim dela. Todo esse processo não impediu que combates 

armados tomassem lugar em África. A tecnologia, inclusive, passou a estar disponível na forma 

de fuzis de assalto, distribuídos indiscriminadamente entre a população de países como Ruanda, 

Angola e Sudão. No caso do continente africano, as armas leves seriam as verdadeiras armas 

de destruição em massa e, apesar desse comércio nem sempre ser legal, ele ainda é 

extremamente lucrativo. A fragilidade do controle nos países fabricantes e/ou comerciantes de 

armas contribui para a venda indiscriminada ou desvio desses arsenais que fizeram com que 

conflitos armados se perpetuassem mesmo após o fim da Guerra Fria, destruindo não só pessoas 

e sistemas de infraestrutura, mas também economias inteiras e levando países africanos à 

miséria e a posição de fragilidade na conjuntura política internacional, deixando recursos 

naturais à mercê de grupos armados locais ou de grandes conglomerados empresariais 

internacionais. Moçambique, por exemplo, ao fim da guerra civil, em 1992, foi considerado um 

dos países mais pobres do mundo. Rita Chaves, ao discorrer sobre a escrita do poeta angolano 

Ruy Duarte de Carvalho5, estabelece a conexão entre conflito local, conjuntura mundial e 

escrita: ainda que existam dinâmicas internas no conflito em Angola, por exemplo, ele não pode 

 
5 O poema citado por Rita Chaves está no livro Hábito da Terra, de Ruy Duarte de Carvalho, de 1988 e foi 

transcrito por ela no texto “Representação do espaço e deslocamento das utopias”, presente em De guerras e 

violências: palavra, corpo, imagem (2011).  
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ser visto isoladamente. As questões internacionais foram parte de uma política global e também 

forças atuantes na sociedade, que ainda hoje é fortemente influenciada por elas.  

A complexidade do quadro que motiva e emoldura a guerra exige do escritor 

um olhar agudo, apto a captar variáveis e dominantes no universo que é o do país, e 

não é só dele. Isso talvez explique a sua descrença na cidade de Luanda como centro 

da mudança que ele gostaria de ver implementada. Ali se organizam os argumentos 

e os instrumentos do poder que vai determinar a vida nos quatro cantos do país, é 

verdade, mas de outros quadrantes partem muitos e decisivos sinais a determinar a 

direção e a velocidade dos ventos que sacodem o país. Assim, a incomunicabilidade, 

como tema e/ou marca de seu trabalho, pode ser percebida como decorrência da 

guerra, mas precisa ser considerada no âmbito de um contexto maior. Não se trata 

apenas de um dado interno, resultado de uma correlação de forças que se enfrentam 

na esfera nacional. (CHAVES, 2011, p. 49) 

 

Sabemos que as guerras civis em África são motivadas, muitas vezes, por disputas 

territoriais e políticas que envolvem a gestão de recursos naturais importantes para a economia 

dos países e que são, ainda hoje, alvo de exploração e enriquecimento ilícito. A falta de uma 

administração responsável aliada à disponibilidade de armas levou grupos a disputarem 

violentamente o poder nesses países, entre eles Angola. No ensaio “A guerra como problema 

para os estudos literários” (2011), Ginzburg discorre sobre como o conhecimento já estava à 

disposição do extermínio da vida humana há décadas. A disponibilização de recursos para a 

guerra inclui não apenas capital financeiro, mas também recursos científicos de diferentes áreas 

com o intuito de aperfeiçoar máquinas de destruição, sejam armas leves, como nas guerras civis 

de Angola e Moçambique, ou os drones usados no Oriente Médio no presente. O acúmulo 

científico não levou a uma erradicação dos horrores da guerra, mas fez com que eles se 

tornassem cada vez mais comuns. A presença do fantasma da guerra constante em todos os 

continentes acaba por influenciar de maneira permanente a literatura. O assombro da 

personagem Isilda é, na verdade, a tentativa de uma organização das ideias em torno do horror.  

Assim como a personagem antuniana tenta racionalizar o terror, as personagens de Mia 

Couto procuram analisar o conflito em Moçambique, embora sem também conseguirem fazê-

lo. Para eles, a guerra civil sequer pode ser chamada de guerra, pois seu poder destrutivo é tão 

grande que nem soldados podem ser formados nesse ambiente. Como Isilda havia se esforçado 

em racionalizar, os batalhões que se enfrentam não passam de grupos desorganizados tentando 

extrair qualquer vantagem possível num cenário de ruína.  

— Nem isto guerra nenhuma não é. Isto é alguma coisa que ainda não tem 

nome. 
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Se explicou: antes fosse uma guerra a sério. Se assim fosse teria feito crescer 

o exército. Mas uma guerra-fantasma faz crescer um exército fantasma, salteado, 

desnorteado, temido por todos e mandado por ninguém. E nós próprios, 

indiscriminadas vítimas, nos íamos convertendo em fantasmas.  

— No fundo da latrina não pode haver guerra limpa. (COUTO, 1995, p. 134) 

 

Neste trecho, a personagem Assane conversa com Kindzu e ao fundo as personagens 

escutam os tiros. Kindzu comenta sobre a duração da guerra ao que Assane responde com a 

análise da luta e, como Isilda, afirma que essas guerras não possuem comandantes nem objetivo, 

reforçando a ideia da falta de nexo. A brutalidade indiscriminada transforma em vítima todos 

os habitantes, civis ou militares, indiferentemente. A tentativa de tentar organizar o pensamento 

em torno disso é em vão. O narrador não pode dar conta da imagem do massacre. A imagem 

precisa ser recriada como arte, nesse caso literatura, para que se possa observá-la. De acordo 

com Marc Nichanian, não há testemunho possível. Somente a recriação pode revisitar o 

massacre, já que a testemunha final não pode narrar, pois ela também sucumbiu. A tentativa de 

criar uma representação realista seria falha já que nada pode representar a destruição e morte 

da maneira como a humanidade foi capaz de causar. Assim, a elaboração de um narrador 

inserido no contexto de violência seria uma representação mais próxima do real do que um 

relato pragmático ou um narrador como os dos séculos anteriores. A fortuna crítica detecta uma 

mudança no paradigma desses narradores e isso leva a uma alteração no tratamento do objeto. 

O narrador deixa o distanciamento do romance naturalista do século XIX, por exemplo, ao usar 

da subjetividade para versar sobre o tópico da guerra, como o adivinho em Terra Sonâmbula 

que explica a guerra de maneira poética: 

Foi por isso que fizeram esta guerra, para envenenar o ventre do tempo, para 

que o presente parisse monstros no lugar da esperança. Não mais procureis vossos 

familiares que saíram para outras terras em busca da paz. Mesmo que os reencontreis 

eles não vos reconhecerão. Vós vos convertêsteis em bichos, sem família, sem nação. 

Porque esta guerra não foi feita para vos tirar do país, mas para tirar o país de dentro 

de vós. Agora a arma é a vossa única alma. Roubaram-vos tanto que nem sequer os 

sonhos são vossos, nada de vossa terra vos pertence, e até o céu e o mar serão 

propriedade de estranhos. Será mil vezes pior que o passado, pois não vereis o rosto 

dos novos donos e esses patrões servirão de vossos irmãos para vos dar castigo. 

(COUTO, 1995, p. 241-242) 

 

Neste trecho o narrador Kindzu dá voz ao adivinho no último caderno e, dessa forma, o 

feiticeiro passa a ter o papel de narrador para explicar o que é a guerra. Nesse ponto a fala do 

personagem surge como representante da sociedade tradicional e traz uma outra perspectiva a 

respeito do conflito. Para Bakhtin: 



27 
 

Não se pode representar adequadamente o universo ideológico do outro sem 

permitir que ele mesmo ressoe, sem revelar sua própria palavra. Pois só a sua própria 

palavra pode ser efetivamente adequada para representar o universo ideológico 

original, embora não seja a palavra sozinha, mas unida ao discurso do autor. 

(BAKHTIN, 2015, p.127) 

 

O autor, através do recurso da narrativa em abismo, cria uma obra polifônica para poder 

representar a diversidade do seu país. O adivinho considera esta guerra como pior que as outras 

vividas antes, pois agora não há mais um país no campo amoroso dos moçambicanos. Os 

sentimentos patrióticos nutridos em relação à terra que alimentaram a luta na guerra colonial 

não existem mais. O país destroçado não tem mais lugar nos sentimentos de afeto dos habitantes 

porque esta guerra não é mais contra um invasor, mas contra seus próprios compatriotas. A 

ideia de uma nação unificada caiu por terra e o sonho de nacionalidade foi destruído pelas 

diferenças elevadas à última instância, a da carnificina. Os moçambicanos são, agora, os 

monstros produzidos pela insanidade da guerra que têm como princípio vital o armamento. Não 

existem mais Estado, família, nem esperança no futuro, o conflito civil destrói tudo, até mesmo 

a fé no amanhã. A guerra é engendrada com o intuito de acabar com o país que existe dentro de 

cada um, uma guerra fomentada, em grande medida, por interesses externos na política 

moçambicana, assim como na Angola descrita por Isilda. A influência internacional está 

caracterizada na posse do território por outrem que, diferentemente do tempo colonial, não se 

mostram e exercem o controle à distância, através dos moçambicanos que passaram a ser os 

exploradores dos conterrâneos. O texto reflete a situação em que se encontrava Moçambique 

na década de 90: após a assinatura de um Programa de Reajuste Econômico, associado ao FMI 

(Fundo Monetário Internacional) e ao Banco Mundial, destroçado por duas longas guerras, o 

país abre sua economia para a exploração pelo capital estrangeiro. No texto “A fronteira da 

cultura”6, Mia Couto explica em tom diverso do ficcional a herança das políticas adotadas pelo 

país:  

O colonialismo não morreu com as independências. Mudou de turno e de 

executores. O actual colonialismo dispensa colonos e tornou-se indígena nos nossos 

territórios. Não só se naturalizou como passou a ser co-gerido numa parceria entre 

ex-colonizadores e ex-colonizados. (COUTO, 2005, p. 11) 

 

O trecho mostra como as práticas coloniais estão enraizadas na sociedade de tal modo 

que foram replicadas e que a exploração econômica encontrou novas formas de ser realizada. 

O autor salienta como é imprescindível a discussão a respeito dos processos que levaram à 

 
6 “A fronteira da cultura”. In: COUTO, Mia. Pensatempos: textos de opinião. 3 ed. Lisboa: Caminho, 2005.  
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guerra civil e como a falta do diálogo pode levar ao perigoso caminho de repetir os mesmos 

erros. Segundo Carmen Tindó Ribeiro Secco, em palestra proferida no Brasil no ano de 1997 

na Faculdade de Letras da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Mia Couto alertou 

sobre a inexistência de uma discussão no país sobre as guerras no processo de construção 

nacional e o risco que isso representa. A falta de uma conversa sobre o passado e de um debate 

sobre o presente levará à implantação de um futuro motivado por interesses que não são, 

necessariamente, os dos moçambicanos e, principalmente, de todos os moçambicanos.  

Como aponta o autor, atores internos estavam envolvidos na guerra civil, e não apenas 

grupos internacionais. Em Moçambique, após a independência alcançada em 1975, o partido 

no poder, FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique) entrou em conflito com a 

RENAMO (Resistência Nacional Moçambicana). A guerra perdurou até 1992 com a assinatura 

de um tratado de paz. Durante os combates morreram em torno de um milhão de pessoas e cinco 

milhões foram deslocados. O trauma gerado pela guerra exerce influência na narrativa de Mia 

Couto. Os lados em conflito não são nomeados em todo o romance à exceção de uma referência 

aos “bandos”, terminologia geralmente associada aos soldados da RENAMO. A escrita de 

Couto é marcada pelo envolvimento no conflito, uma vez que ele também, como cidadão 

moçambicano, está enredado nessa dinâmica. A falência de um projeto de país sonhado pelos 

moçambicanos está impressa na escrita do autor que encara o país em ruínas no pós-

independência. No caso de Angola, a guerra civil colocou em disputa o MPLA (Movimento 

Popular pela Libertação de Angola) e a UNITA (União Nacional para a Independência Total de 

Angola). O conflito armado também se iniciou logo após a independência de Angola, ocorrida 

em 1975, e ocasionou em torno de meio milhão de mortes e cerca de quatro milhões de 

deslocados. Outras organizações menos proeminentes, como o FNLA (Frente Nacional de 

Libertação de Angola), também participaram do conflito armado com menor papel. Os grupos 

que disputavam a hegemonia no país assinaram um tratado de paz em 2002. Para Lobo Antunes, 

a guerra civil angolana tem uma imagem diferente daquela representada pela guerra 

moçambicana para Mia Couto. O autor português observa o conflito externamente. As 

organizações e países em combate são nomeados pela personagem Isilda, que não se vê 

envolvida, a princípio, nos rumos da guerra. Isilda encarna o observador que almeja permanecer 

isento enquanto imagina formas de continuar o comércio com compradores de qualquer 

nacionalidade. Por esse motivo, a personagem, diferente das personagens coutianas, expõe 

quem são os atores envolvidos na violência. A escrita antuniana é desprovida de afetos e 

irascível ao revelar os atores envolvidos no conflito.  
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Os questionamentos levantados por Nichanian, Ginzburg e Adorno permanecem 

relevantes, pois massacres e guerras continuam acontecendo após a publicação de seus textos. 

Também continuam a ser publicados romances que tematizam a guerra em diferentes países e 

contextos, mas que continuam a discutir a mesma matéria: a questão humana diante do caos do 

conflito. Sendo assim, dois romances como Terra Sonâmbula e O esplendor de Portugal, 

que tratam de guerras civis em países diferentes do continente africano e possuem ótica 

diferente sobre o tema, têm aspectos comuns como discutir a resiliência humana, ainda que se 

desenvolvam em cenários diversos. Trazer à luz essa discussão permanece sendo vital pois o 

ser humano continua imerso em conflitos e catástrofes geradas por eles após o fim do século 

XX. Os romances de guerra, por assim dizer, trazem à tona uma discussão que não está finda. 

Como demonstra Rita Chaves no texto já citado e que nos parece muito semelhante ao objeto 

aqui estudado:  

Toda a cadência da vida, pontuada por elementos da natureza, é atravessada 

pelo aço importado, metonímia do comércio internacional de armas, o grande 

promotor e beneficiário do espetáculo de vida e ruína que se associa a derrotas e 

vitórias sabe-se lá de quem. Animais, gente, rituais, todo o universo é perturbado 

pelo sangue das feridas resultantes de decisões tomadas lá longe, a condicionar 

tempos e espaços. Ou seja, sob todos os aspectos a guerra inviabiliza a vida. 

(CHAVES, 2011, p. 39-40) 

 

Mais uma vez, vemos como as decisões tomadas por supostos representantes políticos 

levam à interrupção de muitos dos processos sociais e naturais, assim como explicado por Mia 

Couto em seus textos destinados à George W. Bush. Na citação anterior, Rita Chaves comenta 

um poema que aborda outra guerra lutada em solo africano e que surtiu o mesmo efeito que a 

Guerra do Golfo no Iraque ou as guerras civis africanas: morte, fome e destruição. Assim, 

percebemos que todas as guerras terão um aspecto comum: o padecimento das vidas humanas 

de maneira direta ou indireta.  

Walter Benjamin afirma que os combatentes retornam da guerra mais pobres do ponto de 

vista narrativo, mas o conflito, como inspiração romanesca, mostra-se frutífero. As literaturas 

africanas oferecem exemplos de narrativas que tematizam a guerra, como Mayombe, de 

Pepetela, Ventos do apocalipse, de Paulina Chiziane, e os romances da literatura portuguesa, 

como os de Lobo Antunes. A discussão sobre os conflitos continua motivadora da produção 

literária de língua portuguesa em ambos os continentes e traz à tona o debate sobre as guerras 

coloniais e, mais recentemente, as guerras civis. Assim, entendemos que a guerra leva à 

impossibilidade de narrar no mundo real, mas é tema producente na ficção. Desse modo, 
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podemos dizer que uma das maneiras que o homem encontra para viabilizar a narrativa do 

trauma é através da criação ficcional. Colocando em diálogo o concreto e a imaginação, os 

autores proporcionam o possível imaginário e produzem, através da literatura, a interlocução 

que inexiste na comunidade. Ginzburg defende que o século XX foi de vital importância para 

as formas dos textos que procuram se aproximar desse tema. Testemunhos, cartas, crônicas, 

diários, narrativas lineares, etc. foram produzidos sobre ou citando guerras. O que todos eles 

possuem em comum é o olhar sobre o sofrimento humano. No caso dos dois romances 

estudados nesse trabalho, esse é o principal ponto de convergência entre eles: a observação do 

“que há de humano na destruição.” (GINZBURG, 2011, p. 29)  

O limite entre a vida e a morte na zona de guerra reflete-se no campo literário. As 

personagens dos romances ilustram o processo alterado de forma inequívoca após o confronto 

com a violência. Os processos de luto passam a estar em suspenso, pois é impossível manter 

costumes, sejam eles ocidentais ou africanos, em um contexto de campos minados e soldados 

constantemente praticando novas violências contra as populações. As narrativas mostram 

personagens que morrem, mas continuam a narrar. No caso de O esplendor de Portugal, Isilda 

continua narrando suas recordações enquanto é morta por soldados em uma estrada angolana 

em um esforço de manter-se ligada ao que é familiar. A personagem rememora a relação com 

os pais durante o tempo colonial entremeando a narração de sua própria morte.  

o vôo dos pássaros, asas de feltro, gritos, o mar lá embaixo, o Mussulo, os 

coqueiros, descíamos à praia, os meus pais e eu, o meu pai de terno creme e panamá, 

a minha mãe de sombrinha aberta cor-de-rosa, eu com um chapéu de palha que se 

atava sob o queixo, trazíamos o almoço num cesto tapado por um guardanapo que se 

estendia na areia com as marmitas em cima, uma garrafa de suco para a minha mãe 

e para mim, uma garrafa de vinho para o meu pai, a minha mãe nunca tirava as luvas 

nem se descalçava, sentada num banquinho a soprar com o leque os calores que o 

meu pai soprava com o jornal, os pássaros sobre nós era os pássaros das fossas da 

Corimba, de asas poeirentas de sarja, mas não tinha medo por ser dia, os tropas, 

mesmo o dos botins de verniz, não iam roubar-me nem levar-me com eles nem fazer-

me mal, não havia um só quarto às escuras na casa de Malanje, erguiam as 

metralhadoras, fixavam-me com a mira, desapareciam atrás das armas, o modo como 

os músculos endureceram, o modo como as bocas se cerraram e eu a trotar na areia 

na direção dos meus pais, de chapéu de palha a escorregar para a nuca, feliz, sem 

precisar de perguntar-lhes se gostava de mim. (ANTUNES, 1999, p. 381) 

 

A falta de limite entre os dois campos é a forma que o autor usa para representar o 

encontro com a morte por meio da violência. Uma personagem que narra a própria morte é a 

maneira como o romance articula esse enfrentamento. Ginzburg exemplifica esse dispositivo 

na obra de Guimarães Rosa, mas nos parece que a mesma análise se mostra pertinente nesse 
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caso, pois aqui também a inserção no conflito, e o sofrimento consequente dele, colocam 

personagem e narração em estado limite até que o entendimento da realidade seja colocado em 

questão. Esse recurso procura representar, através do ficcional, o que o relato do real não pode 

executar. “O romance precisou concentrar-se naquilo de que o relato não dá conta.” (ADORNO, 

2003, p. 269) Conforme dito antes, o testemunho não tem a possibilidade de descrever a imagem 

final já que a última testemunha não está entre os vivos para contar. Portanto, a Teoria da 

Literatura deve se articular para realizar essa análise, uma vez que é a Literatura que 

desenvolverá esse papel. Estar inserido no conflito é o caminho encontrado pelos autores para 

realizar a narrativa de combate e a forma de representação escolhida é a chave para que o leitor 

entre em contato com o cenário das guerras civis em Angola e Moçambique. O limite 

obscurecido é um artefato construído por Lobo Antunes em muitas de suas obras, e narradores 

que se revelam ao longo dos capítulos ou que se alternam no relato também são uma ferramenta 

usada em outros livros. A decodificação dessas fronteiras obscurecidas faz parte do pacto 

estabelecido entre autor e leitor para adentrar o relato do trauma da guerra, tema desenvolvido 

por Antunes em algumas de suas produções. A incomunicabilidade descrita por Rita Chaves 

revela-se nesse trecho através da narrativa entrecortada da personagem que alterna memória e 

presente em um discurso aparentemente desconexo que ilustra o procedimento literário de Lobo 

Antunes. Sobre o estilo do autor, Dalva Calvão explica7: 

Esta rigorosa organização não é, contudo, percebida de imediato pelo leitor, 

uma vez que não há títulos nos capítulos ou indicações sobre quem é que fala: tudo 

se oferece quase como um enigma a que só lentamente – e penosamente, às vezes -, 

o leitor pensa decifrar. E a sensação de estar diante de um enigma intensifica-se pelo 

fato de que a história de cada personagem se cruza com a dos outros, uns fazem 

referências aos outros num emaranhado de informações, de confissões, de 

lembranças que constituem de fato um desafio para o leitor. E nisto exatamente 

parece residir grande parte do prazer dessa leitura: o antiquíssimo prazer de (tentar) 

desvendar enigmas. (CALVÃO, 2011, p. 169) 

 

 A história dividida entre quatro narradores-personagens principais que se alternam 

dentro dos capítulos contribui para borrar os limites dos campos narrativos ao mesmo tempo 

que obscurece os campos da rememoração e do tempo corrente. Mais uma vez o recurso de 

ofuscar fronteiras se presta à representação. Enquanto em seus outros romances que abordavam 

a guerra colonial o autor criava um narrador-personagem que revisitava os horrores 

traumatizantes daquele período, como em Memória de Elefante e Os Cus de Judas, aqui um 

 
7 Os comentários de Dalva Calvão referem-se ao romance Ontem não te vi em Babilónia, mas nos parecem 

muito relevantes para a análise de O Esplendor de Portugal, pois ambos utilizam o mesmo mecanismo dos 

narradores que se intercalam.  
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dos narradores do romance é escolhido para retratar a guerra civil. Os narradores se alternam 

até o ápice quando apenas Isilda narra o seu fim que coincide com a conclusão do romance.  

A descrição do grotesco como meio de representação da violência também é característica 

do estilo do autor. Em suas obras, Lobo Antunes recorre a esse recurso para denunciar as 

mazelas das guerras, seja nas obras que abordam a guerra colonial, seja na abordagem da guerra 

civil. A narração pormenorizada é um recurso que busca chocar o leitor e sensibilizá-lo para o 

absurdo do conflito. Ferimentos, mortes e corpos dilacerados são descritos explicitamente a fim 

de tentar aproximar a narrativa ao máximo possível do enfrentamento do hediondo. Conforme 

dito anteriormente, a prosa procura caracterizar a violência através da escrita literária de 

maneira diversa do relato testemunhal. A caracterização vívida entra aqui, como meio de 

solucionar a problemática do indizível. 

uma mulher de cabelo pintado de roxo, sem cintura, de coxas pingadas, que 

encontrei num magazine de decoração, no dentista, a explicar aos repórteres os 

tesouros da casa, posando com orgulho, logo na fotografia inicial, entre dois cãezitos 

de louça idênticos aos meus na fealdade, no ar imbecil, aposto que no made in 

Singapura mal apagado e tudo, apeteceu-me escrever-lhe por solidariedade feminina 

recomendando que os impingisse à porteira no aniversário e exigisse no mínimo 

brincos de ouro legítimo de atirar pela janela zás, uma mulher com a idade da minha 

mãe e a sorte de não trotar daqui para ali na Baixa do Cassanje a escapar à Unita e à 

tropa do Governo, de  nunca ter ido procurar amigos no meio dos braços, das pernas 

e das cabeças esmagadas que se amontoavam na geladeira avariada do hospital de 

Malanje, reconhecíamo-los por um anel, uma madeixa, uma cicatriz que a bomba 

poupou, metade de uma cara contra metade de uma segunda cara e o cheiro e as 

moscas e os funcionários do necrotério a quebrarem os incisivos de metal na 

esperança de vendê-los quando a guerra acabasse (ANTUNES, 1999, p. 313) 

 

Toda a crueldade da sociedade em conflito é captada neste trecho a partir da lembrança 

da personagem Clarisse ao avistar uma mulher que nunca foi confrontada com a barbaridade. 

No caso desta personagem, as imagens da guerra estão ligadas à memória, pois ela já não se 

encontra em solo africano, mas em Portugal. Mesmo assim, as lembranças de Clarisse são tão 

chocantes que permanecem com ela mesmo após a fuga de África. Sobre a morte como tema 

recorrente na obra de Lobo Antunes, Dalva Calvão escreve:  

Entretanto, os eixos temáticos de seus romances poderiam também ser 

associados à estética barroca, antes de tudo pelo inegável sentimento de inquietação 

e de melancolia que atravessa sua produção, mas também pela exposição tantas vezes 

desconcertantemente crua da violência humana, pela obsessão com o tempo e a 

morte, pela percepção da história como declínio e das relações sociais e pessoais 

como um jogo de aparências – entre outros aspectos. (CALVÃO, 2011, p. 174) 
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A autora mostra como a violência na obra de Antunes se presta a um recurso narrativo 

como forma de reforçar a taciturna postura das personagens em relação ao mundo após a 

exposição às desolações da guerra. A escrita barroca refere-se a personagens desesperançados 

e fragmentados que povoam a obra do autor, e que estão inseridos nesse mundo em crise da 

sociedade em conflito ou já testemunhado por eles. A forma do texto, que alterna tempos, 

narradores, concreto e fantasia, retira do texto o compromisso com normas para refletir a 

ausência de princípios no conflito civil, que desconhece mesmo as limitadas condutas que 

regem as guerras. A inexistência de regulamento do real reflete-se, portanto, na ficção, 

ilustrando a ideia da dificuldade de narrar daquele que foi exposto à violência do embate. 

Em contrapartida, Mia Couto trata as imagens da guerra de forma diversa. Ainda que o 

autor retrate os mortos no conflito em seu romance, esse relato não é feito de forma brutal. O 

trecho em que Tuahir e Muidinga encontram os corpos no ônibus queimado na estrada é 

igualmente forte, mas em estilo menos agressivo com relação à caracterização dos corpos: 

Entram no autocarro. O corredor e os bancos estão ainda cobertos de corpos 

carbonizados. Muidinga se recusa a entrar. O velho avança pelo corredor, vai 

espreitando os cantos da viatura. 

— Estes arderam bem. Veja como todos ficaram pequenitos. Parece o fogo 

gosta de nos ver crianças. 

Tuahir se instala no banco traseiro, onde o fogo não chegara. O miúdo receoso, 

hesitando entrar. O velho encoraja: 

— Venha, são mortos limpos pelas chamas.  

Muidinga vai pisando com mil cautelas. Aquele recinto está contaminado pela 

morte. Seriam precisas mil cerimônias para purificar o autocarro. 

— Não faça essa cara, miúdo. Os falecidos se ofendem se lhes mostramos 

nojo. (COUTO, 1995, p. 11) 

 

O autor, conhecido pela porosidade entre gêneros literários no seu texto, trata o tema 

guerra civil convergindo poema, romance e literatura oral. Mia Couto recorre aos gêneros orais 

para tratar um evento que é africano, mas está inserido no mundo globalizado. Assim, a guerra 

civil em Moçambique é retratada pelo olhar moçambicano que reformula o gênero narrativo 

através de uma nova poética africana. A hibridização dá uma possibilidade de tratamento 

original ao objeto violência. Sobre esse processo, Ana Mafalda Leite explica: 

Com efeito, as literaturas africanas, como resultado da combinatória com 

narrativas tradicionais orais, oferecem alternativas à maneira de conceber a estrutura 

narrativa; ao incluírem muitas formas de arte performativa, como o provérbio, o 

canto, a dramatização, criam uma discussão transcultural acerca da estrutura e das 

formas. (LEITE, 2012, p. 144-145)  
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No caso de Mia Couto, a escrita afetiva do autor se realiza incluindo o ritmo da palavra 

africana através da recriação artística dos gêneros tradicionais orais em um movimento de 

restauração e, ao mesmo tempo, abertura. A literatura oral africana, com a entrada no gênero 

romanesco, une performance, provérbios, canto, dramatização e discurso. O seu processo 

estético possui narradores definidos que também se alternam a cada capítulo, mas dividem-se 

entre um narrador de terceira pessoa que conta a história de Tuahir e Muidinga e um narrador-

personagem, Kindzu, que através dos cadernos conta sua própria odisseia. Os enredos 

entrelaçam-se como as histórias narradas pelas personagens de Lobo Antunes, mas em planos 

diversos. As personagens de Antunes têm suas histórias cruzadas no plano da memória sem 

jamais se reencontrarem no presente e as de Couto também estão enredadas no plano da 

memória, que só será recuperada ao final, quando Muidinga descobre ser o filho perdido de 

Farida buscado por Kindzu. No entanto, o encontro em Terra Sonâmbula se dá em um plano 

alternativo, no qual passado e presente se unem. Já em O esplendor de Portugal esse encontro 

não ser realiza, a personagem Isilda morre sem jamais voltar a ver os filhos que do mesmo 

modo buscava. Mia Couto introduz no romance a possibilidade do acontecimento fora do 

realismo que é um recurso encontrado nas narrativas tradicionais africanas. O barroquismo se 

manifesta igualmente na obra de Couto, mas de maneira diferente de Antunes, ele não está nas 

personagens fraturadas, e sim na utilização de metáforas em profusão que se constroem através 

desse narrar arquitetado sobre a forma escrita e a forma oral. O romance, um gênero 

pluriestilístico, incorpora outras formas artísticas no caso de Terra Sonâmbula. Sobre a 

particularidade da linguagem nas obras de Mia Couto, Carmen Tindó Ribeiro Secco demonstra: 

As obras de Guimarães, Mia Couto e Luandino encontram-se no cerne dos 

paradigmas da modernidade, fundando na literatura de seus países uma escritura 

descentrada, caracterizada pela reinvenção tanto da linguagem, como da arquitetura 

ficcional. Embora se inscrevam na esfera transgressiva da ficção contemporânea, não 

rompem com a tradição oral, trabalhando com a memória viva popular, tecida por 

uma rede de mitos, crenças e costumes diversos. Além da artesania que efetuam com 

a linguagem, os três escritores têm outras afinidades: em seus discursos estão 

presentes as ambivalências entre o regional e o universal, entre o social e o 

existencial, entre o real e o supra-real. (SECCO, 2000, p. 117) 

 

Assim, o enredo foca no Moçambique do pós-guerra, de paisagens e personagens 

destroçados, mas que encontram no contar o meio para a recuperação, um contar histórias de 

personagens estilizadas pelo autor que recria o português através da ótica da experiência 

africana. Os cadernos de Kindzu com sua aventura permitem à Muidinga e Tuahir deixar a 

destruição do ônibus queimado (seria do país destruído?) para sonhar novas possibilidades para 
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si (e, por que não, para Moçambique). A linguagem permite escapar da guerra por espaços de 

tempo cada vez maiores. Ler/ contar permite às personagens abandonarem o cotidiano de 

violência do qual elas vinham fugindo na estrada morta, que agora é caminho para a reinvenção 

dessas pessoas. Assim como eles, Siqueleto e os outros que orbitam em torno dessa via 

encontram um caminho que já não é mais físico, mas sim metafórico para um novo tempo e 

uma nova nação. Sobre o escape que os cadernos de Kindzu proporcionam, Secco esclarece: 

Divididos entre dois mundos, o da cruel realidade e o da poesia contida nos 

cadernos de Kindzu, Miudinga e Tuahir efetuam uma viagem iniciática para, em 

meio ao horror da violência e da fome provocado pelas guerrilhas, reaprenderem os 

caminhos dos sonhos e da paz. Buscam a identidade perdida, em meio aos fantasmas 

antigos que povoam a memória difusa das aldeias e das línguas originárias dizimadas 

por séculos de opressão. (SECCO, 1998, p. 5-6) 

 

As histórias recontadas pelas personagens de Terra Sonâmbula são a expressão de uma 

realidade violenta, de um país destroçado pela guerra, mas também de uma alternativa de futuro 

em paz. A representação da violência não leva à total perdição das personagens como a Isilda 

de O esplendor de Portugal. Na performance narrativa, Muidinga, Tuahir, Siqueleto e Kindzu 

encontram a possibilidade de configurar também um tempo após o conflito no qual a brutalidade 

não precisa mais de representação, mas passa a fazer parte do campo da memória. Mia Couto 

elabora, assim, o tempo do passado das personagens, o seu presente e uma perspectiva de futuro. 

Mesmo o título do romance – Terra Sonâmbula – carrega em si a ideia de futuro, pois a terra 

está adormecida e não morta.  

O próprio Muidinga está como se encantado com as palavras de Tuahir. Não 

é a história que o fascina mas a alma que está nela. E ao ouvir os sonhos de Tuahir, 

com os ruídos da guerra por trás, ele vai pensando: “não inventaram ainda uma 

pólvora suave, maneirosa, capaz de explodir os homens sem lhes matar. Uma pólvora 

que, em avessos serviços, gerasse mais vida. E do homem explodido nascessem os 

infinitos homens que lhes estão por dentro.” 

Tuahir se revela, por um instante, como um curandeiro amenizando o 

universo, seu paciente. (COUTO, 1995, p. 82) 

 

Aqui, Tuahir usa a narração para acalmar Siqueleto que ameaça matar ele e o menino por 

serem fugitivos. Os três ouvem os sons do combate ao fundo e Siqueleto afirma que mesmo 

com a sua idade avançada nunca havia visto tamanha adversidade. Vivendo sozinho depois da 

partida de todos os habitantes de sua aldeia, ele deseja apenas sobreviver e semear a terra para 

que novas pessoas brotem. O relato de Tuahir dá esperança ao aldeão e faz com que ele 

adormeça. Remetendo às histórias de dormir, um velho embala outro velho e o menino encontra 

uma maneira de escapar dos sofrimentos impingidos pelo ambiente no país através da escuta de 



36 
 

seu próprio percurso. Tuahir fala sobre uma possibilidade de futuro sem medo no qual as 

estradas poderão ser percorridas novamente e a terra poderá ser cultivada mais uma vez. 

Muidinga, por sua vez, se surpreende porque passa a conhecer um lado novo de Tuahir. Até 

então, o menino havia sido o contador de histórias que proporcionava aos dois os momentos de 

sonhos através da leitura dos cadernos. As mudanças sociais geradas nas sociedades africanas 

pelos conflitos se refletem nos recursos empregados por esses autores, trazendo novas 

possibilidades para o campo literário. A reinvenção da literatura de guerra pelas literaturas 

africanas mostra como esses novos cânones podem trazer para o exercício da narrativa 

diferentes visões de mundo. Cosmogonias que enriquecem o exercício de narrar ao se 

distinguirem dos expedientes usados na literatura europeia e que apresentam geografias 

afastadas dos centros econômicos. Essa prática ilustra o que Ana Mafalda Leite explica em seu 

texto “O ‘entre-lugar’ dos discursos pós-coloniais”: o descentramento que vem ocorrendo no 

cenário literário a partir do século XX e que coloca o continente africano na posição de sujeito. 

Cada vez mais, romances provenientes de ex-colônias europeias têm ganhado destaque no 

mundo das letras, trazendo óticas diversas para a literatura. O reconhecimento dessas obras é 

maior a partir da segunda metade do século XX e coincide com a premiação de autores 

africanos, asiáticos, americanos e europeus de ascendência não-europeia. Essas obras não 

apenas trazem à discussão perspectivas diferenciadas, mas também discutem a experiência do 

pós-colonialismo como em Terra Sonâmbula. O estudo da teoria pós-colonial da autora realça 

o impacto dessas novas vivências e como as recentes teorias também trouxeram modernas 

análises para as obras, desenhando um caminho de duas vias para a crítica literária na 

contemporaneidade. A reflexão sobre processos sociais e políticos sobressai das entrelinhas do 

texto para traçar as consequências da política global em Moçambique. Em “O sertão brasileiro 

na savana moçambicana”8, Mia Couto percorre o caminho da literatura moçambicana desde o 

tempo colonial até a contemporaneidade em busca de suas próprias características. Para ele, 

incorporar a fala local não se trata apenas de estilo, mas de uma autêntica tentativa de encontrar 

as vozes e culturas locais que são várias.  

Contudo, é essencial, ao mesmo tempo, ser-se um não-escritor, mergulhar no lado 

da oralidade e escapar da racionalidade dos códigos da escrita enquanto sistema 

único de pensamento. Esse é o desafio de desequilibrista – ter um pé em cada um 

dos mundos: o do texto e o do verbo. Não se trata apenas de visitar o mundo da 

 
8 “O sertão brasileiro na savana moçambicana” In: COUTO, Mia. Pensatempos: textos de opinião. 3 ed. Lisboa: 

Caminho, 2005.  
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oralidade. É preciso deixar-se invadir e dissolver pelo universo das falas, das lendas, 

dos provérbios. (COUTO, 2005, p. 107) 

 

A busca por um caminho genuíno possibilitou transpor o que Ana Mafalda Leite chama 

de formas binárias de representação e conceber uma literatura que não é a reprodução de escolas 

latino-americanas, europeias ou americanas. “Essa heterogeneidade implica outros modos de 

pensar, outras formas de vida, outros possíveis.” (LEITE, 2012, p. 315) Podem-se considerar 

outras epistemologias, assim, os acontecimentos mágicos são parte integrante da narrativa de 

uma nação, pois trazem para o interior do texto escrito os recursos da oralidade moçambicana. 

Através desse expediente o autor implicitamente discute as relações de poder que jazem na 

literatura de maneira análoga à discussão desenvolvida nas suas crônicas sobre os processos de 

dominação no âmbito global. Ele não rejeita a condição de voz enunciadora a partir do local 

pós-colonial, porém dá a esse lugar a dimensão de fronteira necessária para que ele seja 

enunciador de uma crítica que desconstrói, através dos artifícios literários, as antigas narrativas 

sobre o continente africano. O diálogo entre a língua portuguesa e o imaginário africano retrata 

a interlocução entre esses dois mundos e reflete o embate existente na sociedade moçambicana.  

A nossa memória se povoava de fantasmas da nossa aldeia. Esses fantasmas nos 

falavam em nossas línguas indígenas. Mas nós já só sabíamos sonhar em português. 

E já não havia aldeias no desenho do nosso futuro. Culpa da Missão, culpa do pastor 

Afonso, de Virgínia, de Surendra. E sobretudo, culpa nossa. (COUTO, 1993, p. 113) 

 

 Aqui Kindzu analisa a sua própria experiência de vida e a de Farida. Como seres 

fronteiriços, os dois alternam as línguas e acionam múltiplos imaginários ao trocarem seus 

relatos e o que as personagens têm em comum é justamente o fato de serem indivíduos 

deslocados física e afetivamente. Kindzu acompanha a história de Farida que o encanta como 

uma espécie de Sherazade africana embalando o amado por muitas noites até a partida dele de 

volta ao continente em busca de Gaspar. A fala de Kindzu nos mostra como o processo colonial 

já faz parte da constituição dos habitantes de maneira irreversível, não é possível mais dissociar 

a influência portuguesa da constituição do povo. A língua portuguesa faz parte de maneira sine 

qua non da realidade moçambicana. Ainda que a maior parte dos habitantes não seja 

alfabetizada na língua do colonizador, não se pode ignorar o fato de que o país fez a escolha de 

manter o português como língua oficial e que a língua já está irremediavelmente influenciada 

pelas línguas indígenas que deram um caráter próprio ao português moçambicano e à literatura 

local. A resignação na fala do personagem salienta a necessidade de se entrar em contato com 

essa herança e, a partir disso, estabelecer novos rumos para o país dividido pelo confronto 
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fratricida. Reinventar a nação perpassa necessariamente por trabalhar as presenças multiétnicas 

na sociedade.  

Para o autor, entretanto, há formas de resistência. A literatura é uma delas, 

pois, fazendo dialogarem o real, o imaginário e o fictício, se institui como um espaço 

simbólico capaz de possibilitar a cartarse desses momentos problemáticos 

subjacentes as camadas do pluri-étnico e multicultural inconsciente coletivo 

moçambicano. (SECCO, 1998, p. 3) 

 

Carmen Tindó Ribeiro Secco elucida nesse trecho a comunicação entre as variadas 

culturas existentes em Moçambique que são representadas em Terra Sonâmbula e cuja 

complexa convivência surge no texto. Além da relação entre Kindzu e Farida podemos 

relembrar o encontro de Tuahir e Muidinga com Siqueleto. Tuahir compreende a língua de 

Siqueleto e vai traduzindo para Muidinga que não está familiarizado com ela. Além desse 

episódio, podemos citar a relação entre Surendra e Kindzu, que justapõe bagagens culturais 

distintas, mas não impede que eles desenvolvam uma amizade legítima. Assim, o romance passa 

a ser o espaço da reconciliação almejada pelo autor moçambicano, seja no uso da língua ou na 

interação entre as culturas. A conciliação entre as identidades fraturadas é simbolizada pela 

memória recuperada por Muidinga ao final do texto, ao se descobrir através das páginas dos 

cadernos de Kindzu, encontrando a si mesmo através da narração. A narrativa representa o 

menino e ao mesmo tempo o país que recupera a memória. Abandonar as “subjetividades 

originárias”, como diz Homi Bhabha, não significa a perda da identidade, mas a elaboração de 

novo lugar cultural e novas formas de escrever esse mundo. Estratégias inovadoras trazem a 

possibilidade de novos cenários culturais e políticos para esses estados e, ainda, identidades 

transformadoras. Diferenças sociais são projetos comunitários construídos por grupos, que 

podem ser remodelados à medida que novos processos sociais se instalam. Sendo assim, a 

construção do outro também está sujeita a mudanças a partir dos contatos estabelecidos. Dessa 

forma, a sociedade moçambicana está irremediavelmente alterada após o fim do período 

colonial. De acordo com Hall, é necessário o “reconhecimento de que um discurso ou episteme 

diferente surgirá em um momento histórico posterior, substituindo o existente, abrindo uma 

nova formação discursiva e produzindo, por sua vez novas concepções.” (HALL, 2016, p. 83) 

Em contrapartida, O esplendor de Portugal não fornece a recriação do lugar social 

através da linguagem. As personagens do romance não entreveem nas ruínas das suas relações 

sociais formas de reinvenção, elas estão estagnadas e não encontram saída pois os seus papéis 

na sociedade angolana são anacrônicos. Não existe mais espaço para o colono português que 

deseja manter as mesmas relações na Angola pós-independência. Lobo Antunes, por sua vez, 
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compõe passado e presente das personagens, removendo delas a perspectiva de futuro. O afinco 

com que Isilda se prende ao passado acaba por ser sua perdição. A insistência em apegar-se à 

fazenda e à exploração do trabalho análogo ao trabalho escravo para produzir as colheitas a 

torna alvo das forças militarizadas. A personagem tem uma grande dificuldade em compreender 

as novas relações que se desenham nessa sociedade em convulsão, e ao tentar conservar na sua 

propriedade as mesmas dinâmicas do passado, Isilda acaba por perder a fazenda. É certo que as 

dinâmicas sociais impostas por ela não são as únicas responsáveis pela sua morte – os soldados 

tomam a fazenda de Isilda porque essa foi a prática desenvolvida pelo governo – mas a sua 

insistência em torcer por uma colheita de sucesso contribui para sua escolha em permanecer no 

local até a chegada dos soldados. Isilda nega-se a aceitar uma nova ordem na qual portugueses 

brancos não seriam a casta mais alta da sociedade angolana.  

enquanto caminhávamos para o norte ou que cuidávamos ser o norte a 

adivinhar pelo tom dos arbustos, de senzala deserta e após as senzalas pelo acaso da 

mata à cata de uma cidade de brancos como eu onde pudesse ser branca, a Maria da 

Boa Morte pudesse ser preta, o mundo redescobrisse a sua ordem antiga, um relógio 

de parede me trouxesse a segurança e a paz dos seus meneios de gordo, houvesse 

tratores, sementeiras e colheitas para além de um espelho onde eu verificasse como 

o ácido, corroendo o estanho em manchas amarelas, o envelhecia de rugas, cabelos 

grisalhos, dentes que rareavam, pregas de carne embaciada (ANTUNES, 1999, p. 

250) 

 

A fuga que Isilda empreende com Maria da Boa Morte não é apenas uma fuga da violência 

da guerra, é também uma fuga em direção ao passado por parte da personagem por não aceitar 

novos papéis sociais que brancos e negros passam a ter nessa conjectura do pós-colonial. Ela 

deseja uma colheita próspera, mas mais do que isso, deseja o reestabelecimento da posição 

subalterna dos negros e da sua posição privilegiada.  

O caos como cenário de ambos os romances leva à uma reflexão ainda mais profunda do 

que a análise da guerra civil em Angola e Moçambique. A violência, de maneira geral, nasce 

da ausência de regras, como explica Jacques Leenhardt, mas, como Ginzburg, ele advoga que 

todo o discurso a respeito da violência é representação. Assim sendo, a arte revive essa 

performance, mas aspira a reter essa impressão e ao mesmo tempo torná-la comunicável. Por 

isso, os processos miméticos dos dois romances prestam serviço à recriação literária. Mas, é 

importante ressaltar que o discurso sempre ficará aquém da atrocidade no mundo concreto.  
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3. O NARRADOR: FRAGMENTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

Muito já foi dito sobre a figura do narrador e na contemporaneidade ele continua sendo 

discutido. Mas o que ainda pode ser falado a esse respeito em um tempo de desagregação? O 

narrador pode refletir em sua linguagem a fragmentação encontrada na sociedade à sua volta? 

Como representar a falta de linearidade de um narrador transpassado pelas memórias, ou pela 

invenção delas, de um modo que a linguagem seja capaz de retratar isso? Como organizar a 

narrativa da violência em um enredo no qual não existe a sequencialidade do tempo 

cronológico? Essas questões se impõem ao analisarmos Terra Sonâmbula e O esplendor de 

Portugal e suas peculiaridades narrativas se colocam como incontornáveis ao se estudar esses 

romances.  

Após a Primeira Guerra Mundial, Walter Benjamin menciona a influência da violência 

sobre a narrativa oral e a afasia decorrente desse impacto na humanidade. Os soldados 

retornados da Primeira Guerra traziam consigo o silêncio, e não a riqueza narrativa comum aos 

viajantes, depois de se depararem com acontecimentos terríveis. Desde então, a guerra, a 

violência e suas consequências têm sido estudadas na narrativa oral e escrita. Diversos teóricos 

como Jaime Ginzburg e Marc Nichanian, por exemplo, dissertaram sobre os efeitos da violência 

no processo narrativo em diferentes momentos e episódios da humanidade. A mudez encontra 

outras maneiras, segundo os teóricos citados, de ser vencida. Narrar mostra-se como o 

mecanismo de registro da violência. No entanto, a narrativa aqui é ficcionalizada para retratar 

a guerra. Poderíamos pensar a respeito da personagem Farida, por exemplo. Ela passa da mudez 

a contar a sua história em um processo de cura que está ligado à narração. Ao chegar à missão, 

em busca do filho Gaspar, Farida pede à freira que conte uma história, ao invés de falar sobre 

si e o que faz naquele lugar. Sem conseguir verbalizar seus desejos, Farida prefere ouvir 

histórias, fantasiosas ou não, para se reencontrar. 

Quis falar mas nenhuma palavra lhe aflorava a boca. Seu filho não lhe 

chegava, parecia um motivo cansado. Será que ela realmente amava aquela criança?, 

se perguntava Farida. Se assim fosse não saberia mentir a si própria. Uma coisa a 

guerra faz acontecer: tudo se vai tornando verdade. Está-se pisando a fronteira, morte 

e vida nos trocáveis lados de um mesmo risco. Irmã Lúcia insistiu, inquirindo sobre 

o quê da visita de Farida. 

— Venho falar, Irmã. 

Finalmente, ela desemudecia. Falou mas ocultando a razão da sua presença. 

— Diz, minha filha. 

— Irmã, peço: me conte histórias! (COUTO, 1995, p. 97) 

 

A escuta de histórias se mostra importante para que a personagem possa reencontrar sua 

humanidade. Ao se defrontar com o horror da guerra, o ser humano é colocado em situação 



41 
 

limítrofe e, por isso, a fronteira entre a vida e a morte está exposta. Sendo assim, a personagem 

não poderá mentir. Ao ser colocada nessa posição fronteiriça, ela é confrontada todo o tempo 

com a verdade, pois tudo se torna risco quando o ser humano olha a morte. Assim como na 

teoria de Benjamin, Farida é o narrador viajante, que chega da terra distante, pobre em 

experiência e com o trauma daquilo que foi testemunhado. Acometida pela afasia ela troca a 

fala pela escuta para, somente no futuro, ao encontrar Kindzu, conseguir voltar a narrar. A 

guerra incute na personagem um desejo de escapar através da escuta de fantasias, pois a 

realidade emudece os homens. “— Lá onde vens também há guerra? Farida acenou a cabeça, 

confirmando. O sentimento da guerra a fazia calar.” (COUTO, 1995, p. 97) 

Mais tarde, ao encontrar Kindzu, ela passa a revisitar sua própria história iniciando uma 

nova etapa na sua reconstrução. A narrativa tem papel fundamental na restauração da 

personagem, assim como para o próprio Kindzu, que precisa colocar no papel escrito toda sua 

história para organizar mentalmente sua jornada, seu histórico familiar e sua busca para se 

tornar um naparama. As duas personagens conseguem completar seu processo de recuperação 

apenas depois de transmitir sua vivência. No caso de Farida, a transmissão se dá a Kindzu.  

Me chamo Farida, começou a mulher o seu relato. Falava com voz baixa, em 

rouquidão que vinha da timidez. Conservei-me afastado, de olhos no chão. Durante 

a sua longa fala me calei como uma sombra para lhe dar coragem. A mulher se trocou 

palavra por palavra até quase ser manhã. (COUTO, 1995, p. 85) 

 

É depois de contar toda sua história a Kindzu, que Farida pede que ele encontre seu filho 

e que ela decide partir em busca de uma nova vida. A personagem, a partir da contação, pode 

afinal enfrentar os traumas do passado e buscar o futuro. Já ele transmite o seu percurso aos 

cadernos, na esperança de que a escrita possa ajudar a organizar a trajetória, o mundo à sua 

volta e seus próprios sentimentos. De certa maneira, eles ilustram a necessidade humana de se 

colocar no mundo através da linguagem. Assim como Siqueleto queria deixar sua marca no 

mundo, Kindzu escreve os cadernos antes de desaparecer dele. A narrativa oral, aspecto 

fundamental da cultura em Moçambique, é substituída por Kindzu pela narrativa escrita 

ilustrando a transformação desta sociedade. Kindzu, como seu irmão Junhito, é fruto de um país 

alterado de maneira inexorável pela colonização. Manifestações orais e escritas passam a 

coexistir, bem como as línguas locais e o português. Como autor pós-colonial, Mia Couto traz 

para seus romances esses diferentes aspectos da comunidade moçambicana.  

Quero pôr os tempos, em sua mansa ordem, conforme esperas e sofrências. 

Mas as lembranças desobedecem, entre a vontade de serem nada e o gosto de me 

roubarem do presente. Acendo a estória, me apago a mim. No fim destes escritos, 

serei de novo uma sombra sem voz. (COUTO, 1995, p. 17)  
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Kindzu já prevê nesse trecho o seu desaparecimento que virá ao final do romance. Por 

isso, é preciso escrever para estar no mundo. Registrar a história é registrar sua existência na 

Terra. Couto traz para dentro do romance dois personagens que desejam deixar sua marca, 

Kindzu e Siqueleto. Siqueleto, sem a faculdade da escrita, se transforma ao presenciar seu nome 

escrito na árvore. Ao perceber seu nome registrado no tronco, o velho decide que pode morrer 

pois sua presença já está assinalada e sua linhagem continuará. Mia Couto cria um diálogo entre 

a tradição oral e a escrita, concebendo uma expressão africana que engloba as duas e insere-se 

em um sistema literário moçambicano que inclui as manifestações orais e mais recentemente o 

romance. Como território de cruzamentos culturais, Moçambique tem em seu histórico cultural 

literaturas variadas e o autor trabalha as diversas vertentes no romance. É a particularidade da 

literatura em questão que formula, portanto, uma ideia de moçambicanidade.  

É Isilda a personagem de O esplendor de Portugal que leva a desagregação ao ápice. O 

seu discurso é aquele que vai representar a fragmentação final, ou seja, a morte. Após 

testemunhar e narrar o assassinato de Maria da Boa Morte como uma encenação, Isilda narra o 

seu próprio fim. Assim como Kindzu, Isilda toma ciência de si no momento que deixa de existir 

como ser consciente. Ambos os personagens contemplam eles mesmos na hora do fim. Para a 

revelação final é preciso fenecer. 

não tenho medo que me matem não tenho medo da 

era a falta de pássaros, abutres, aquela espécie de gaivotas pernaltas do 

Mussulo perseguindo as traineiras ou deitadas na praia entre os coqueiros 

cara com que me matam toalheiros inseguros portas bambas 

prateleiras sacudidas dentes de gonzos a minha mãe de luz apagada a ir-se 

embora (ANTUNES, 1999, p. 380) 

 

A personagem pode, enfim, pacificar a relação familiar controversa. A frase final do 

romance, “FINIS LAUS DEO”, cujo significado aproximado seria “acabado graças a Deus”, é, 

de certa maneira, irônico. O martírio da personagem se finda. Mas seria alívio o que o autor 

tenta imprimir com o uso da expressão latina? Isilda morre metralhada no interior da África, 

sem família, desterrada e fugitiva de militares e milicianos. Ela se reconcilia com os pais no 

momento da morte, contudo esses são os mesmos que a incitaram a permanecer no torrão em 

que encontra a sua morte. De acordo com Hannah Arendt, para “a experiência humana, a morte 

indica o extremo da solidão e da impotência.” (ARENDT, 1994, p. 42) Isto posto, a frase 

litúrgica traz o desamparo da personagem ao invés do louvor a Deus conforme sugeriria, a 

princípio. 

É importante estabelecer que Terra Sonâmbula e O esplendor de Portugal são 

romances contemporâneos de língua portuguesa lançados na década final do século XX e, por 
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isso, estão inseridos em um contexto pós-colonial. Como explicado no primeiro capítulo deste 

trabalho, o contexto sócio-político é importante para compreender essas narrativas e o ambiente 

que elas retratam.  

Nesse sentido, a perspectiva analítica pós-colonial nasce também de um 

sentido político da crítica literária. Os estudos teóricos do pós-colonialismo tentam 

enquadrar as condições de produção e os contextos socioculturais em que se 

desenvolvem as novas literaturas. Evitam tratá-las como extensões da literatura 

europeia e avaliar a originalidade dessas obras (...). (LEITE, 2012, p.131) 

 

Desse modo, procuramos fazer essa análise político-literária a partir do pós-colonial e 

tratar os dois romances a partir dos dois sentidos da teoria, pois nos parece que ambas se aplicam 

nesse caso. A teoria pós-colonial é ideal para a apreciação da formulação artística destes autores 

pois a linguagem dos textos reflete as identidades, que dialogam tradição e contemporaneidade. 

Sobre os dois conceitos, citamos Boaventura de Sousa Santos e o texto “Entre Próspero e 

Caliban: colonialismo, pós-colonialismo e inter-identidade”: 

O pós-colonialismo deve ser entendido em duas acepções principais. A 

primeira é a de um período histórico, o que se sucede à independência das colónias. 

A segunda é de um conjunto de práticas (predominantemente performativas) e de 

discursos que desconstroem a narrativa colonial, escrita pelo colonizador, e 

procuram substituí-las por narrativas escritas do ponto de vista do colonizado. 

(SANTOS, 2001, p. 29-30) 

 

Desse modo, os romances podem ser examinados sob os dois entendimentos do termo.  

Primeiramente, um contexto pós-colonial do ponto de vista histórico, pois à época do 

lançamento dos romances a independência já havia se realizado e a década de noventa traz uma 

nova configuração da política mundial para Portugal e suas ex-colônias. Nessa visão, o pós-

colonialismo é um conjunto de relações econômicas e políticas que permeia Terra Sonâmbula 

e O esplendor de Portugal. Os dois romances trazem em si o questionamento sobre a 

construção desses novos estados após o advento da independência das colônias. Nessa 

concepção, a análise da base social em que se configuram as relações sociais está por todo o 

texto, uma vez que as personagens refletem sua experiência identitária. Em Terra Sonâmbula 

acompanhamos as relações entre moçambicanos de origens diversas que procuram sobreviver 

nessa nova configuração de país, flagelado pela guerra civil. Já em O esplendor de Portugal, 

observamos a família ex-colona que busca um novo posicionamento social após a 

independência de Angola, seja através dos filhos retornados, ou ainda em solo africano com a 

mãe que tenta se inserir nas novas relações no sistema neocolonialista em meio às rupturas 

radicais da guerra civil. Para Boaventura de Sousa Santos, a análise da economia política não 

pode ser dispensada em um estudo da cultura ou do discurso, dessa forma, a análise político-
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econômica é indispensável no caso dos dois romances, uma vez que a conjuntura histórica está 

diretamente ligada às guerras civis de Angola e Moçambique e esses episódios são fator 

preponderante no enredo dos livros. Além disso, é significativo o aspecto de que não há 

propriamente ruptura no processo histórico com essas guerras. As guerras civis, ainda que sejam 

um evento extremamente violento, não são uma interrupção da dinâmica que se desenha desde 

a Guerra Fria. Ao contrário, elas são manutenção desse sistema político. As guerras são 

aceleradoras de uma perversa máquina da morte criadora de uma necroeconomia que se 

alimenta dos produtos e recursos naturais extraídos dos territórios conflagrados.  

Sob a ótica da segunda interpretação do termo, os textos inserem-se no recorte dos estudos 

culturais da teoria pós-colonial, dado que se pode pensar os textos literários aqui analisados 

como um exemplo dos processos de representação pensados a partir da teoria pós-colonial. 

Tencionando essa questão, Portugal, essencialmente voltado para a Europa, após a entrada na 

Comunidade Europeia, vive seu momento de Próspero como indica Boaventura de Sousa 

Santos em seu texto: 

Distingo dois momentos de Próspero: o final do século XIX, primeiras 

décadas do século XX; e o 25 de Abril e a adesão à EU. Em qualquer destes 

momentos, a ascensão de Próspero no magma identitário português faz-se sob a 

pressão de factores externos, sempre sob a forma da Europa capitalista desenvolvida. 

(SANTOS, 2001, p. 65) 

 

Boaventura de Sousa Santos explica como Portugal possui em si as duas faces, do 

colonizador e do colonizado, ressaltando que se alternam em momentos históricos específicos 

de acordo, principalmente, com a influência do restante da Europa. Assim, o espaço de tempo 

compreendido entre a Revolução dos Cravos e a entrada na União Europeia seria um dos 

momentos em que Portugal se identifica como o colonizador europeu voltado para a relação 

com os demais países da Europa. O romance O esplendor de Portugal trata, de certa forma, 

dessa autorepresentação portuguesa. As personagens, consideram-se essencialmente 

portuguesas, europeias e civilizadas. Mas até que ponto essas personagens estão plenamente 

convencidas do seu papel civilizatório em África? Elas se veem como o Próspero ou, ainda que 

o discurso seja alinhado ao palavreado governamental, elas percebem que são o Prospero 

calibanizado do jogo de espelhos de Santos? 

esboços de moradias, esboços de jardins, praças ridículas, prédios que se 

esqueceram de completar, escadas que não conduzem a nada, um duende de gesso 

num quintal que não há, uma cidade a que chamam Luanda mas não pode ser Luanda 

porque nunca estive aqui (...) (ANTUNES, 1999, p. 354)  

 

Isilda, em 1995, descreve a destruição no cenário de guerra, mas em todo o trecho do 

texto deixa claro como a cidade angolana não passa de um arremedo de cidade europeia numa 
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tentativa de reproduzir os padrões portugueses civilizados, mesmo antes do aniquilamento 

trazido pela guerra. Para ela, as cidades, as casas, os móveis e a decoração criadas pelos colonos 

portugueses é uma cópia imperfeita dos originais em Portugal e, por mais que os colonos tentem 

replicar um estilo de vida europeu em África, eles jamais alcançam esse ideal porque o solo 

africano não permite que a cópia seja como o original, mas, também, os colonos portugueses 

não possuem em si qualidade europeia suficiente, como observa Santos: 

Portugal é desde o século XVII um país semiperiférico no sistema mundial 

capitalista moderno. Esta condição, sendo a que melhor caracteriza a longa duração 

moderna da sociedade portuguesa, evoluiu ao longo dos séculos mas manteve os seus 

traços fundamentais: um desenvolvimento económico intermédio e uma posição de 

intermediação entre o centro e a periferia da economia-mundo; um Estado que, por 

ser simultaneamente produto e produtor dessa posição intermédia e intermediária, 

nunca assumiu plenamente as características do Estado moderno dos países centrais, 

sobretudo as que cristalizaram no Estado liberal a partir de meados do século XIX; 

processos culturais e sistemas de representação que, por se quadrarem mal nos 

binarismos próprios da modernidade ocidental – cultura/ natureza; civilizado/ 

selvagem; moderno/ tradicional – podem considerar-se originalmente híbridos, ainda 

que, no fundo, sejam apenas diferentes, uma diferença que contudo, não pode ser 

captada nos seus próprios termos. (SANTOS, 2001, p. 23-24)  

 

Boaventura de Sousa Santos elucida como a colonização portuguesa seria impossibilitada 

de seguir os padrões ingleses estabelecidos no século XIX já na raiz. Portugal não se 

assemelhava ao desenvolvimento econômico da Inglaterra, portanto, a premissa de levar, 

através da colonização, desenvolvimento aos territórios ultramarinos era por si só falha, uma 

vez que a própria metrópole nunca foi capaz de atingir os padrões modernos europeus 

estipulados pelos britânicos e outras nações mais desenvolvidas. A consciência da inviabilidade 

de se enquadrar em padrões europeus está presente nas personagens durante todo o romance, 

seja em Isilda, por exemplo, que prefere ficar em Angola, mesmo sob risco de morrer, para não 

perder a fazenda, seja em Carlos, o retornado que é incapaz de se encaixar na sociedade europeia 

por se ver sempre como o mestiço inferiorizado numa sociedade racista. A família ilustra o jogo 

de espelhos de Santos, o português que é, simultaneamente, Próspero e Caliban, colonizador e 

colonizado.  

A questão da mestiçagem, também abordada no texto, é significativa no discurso da 

personagem Carlos. O filho bastardo do pai com uma angolana retoma a condição de sua origem 

repetidas vezes, mostrando como o preconceito racial e social o levam a um problema de 

autorrepresentração. Como mestiço, Carlos está fadado a ser a alegoria do entre lugar e, dessa 

forma, jamais encontrar seu papel na família. Seu discurso ilustra todo o tempo a fragmentação 

do eu existindo na zona de fronteira, e que não consegue encontrar um lugar na sociedade nem 

no seio familiar. O discurso racista do século XIX ecoa no corpo social português até o século 
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XX e influencia a ideia de superioridade do colono em relação aos angolanos, desse modo, 

Carlos se vê sempre em posição de inferioridade por causa de sua origem, embora não seja 

possível se perceber isto visualmente, uma vez que a personagem possui características  físicas 

que o aproximam mais de sua origem branca. “No contexto colonial, a raça é o símbolo dessa 

diferença e, no fundo, a causa do insucesso da imitação, já que não permite mais que uma 

presença incompleta.” (SANTOS, 2001, pp. 32) Nesse contexto, o mestiço não poderá nunca 

ser semelhante ao branco, pois a raça sempre será o símbolo do inatingível. O mestiço, bem 

como os assimilados, está impossibilitado de possuir a mesma posição social porque pode 

adquirir a mesma formação ou costumes, mas a raça não pode ser mudada.  

dizia o meu nome 

Carlos 

e eu era diferente daquele nome, não era aquele nome, não podia ser aquele 

nome, as pessoas quando chamavam 

Carlos 

chamavam um Carlos que era eu em elas não eu nem era eu em eu, era um 

outro, da mesma forma que se lhes respondia não era eu quem respondia era o eu 

deles que falava e o eu em eu calava-se em mim e portanto sabiam apenas do Carlos 

delas não sabiam de mim e eu permanecia um estranho, um estrangeiro, um eu que 

era dois, o deles e o meu, e o meu, e o meu por ser apenas meu não era e então dizia 

como eles diziam  

Carlos (ANTUNES, 1999, p. 120) 

 

Carlos mostra em seu discurso a fragmentação do personagem que busca sua identidade 

em um mundo pós-colonial, mas que não está livre das concepções coloniais. O personagem 

resigna-se e corresponde às expectativas da sociedade em relação a ele, um mestiço que tem as 

origens ocultadas pela família em nome de aceitação. No entanto, o mal estar do personagem 

permeia o discurso e seu desconforto emocional acaba por enfim transbordar para suas atitudes 

quando ele se volta contra a família, cortando os laços com a mãe adotiva, afastando os irmãos 

e se apropriando do dinheiro destes. A criação de identidades marcadas é parte vital do processo 

colonial. Ela funciona como demarcação de um território social da mesma maneira que a 

delimitação da terra. Sobre as categorias, Achille Mbembe explica:  

A “ocupação colonial” em si era uma questão de apreensão, demarcação e 

afirmação do controle físico e geográfico – inscrever sobre o terreno um novo 

conjunto de relações sociais e espaciais. Essa inscrição (territorialização) foi, enfim, 

equivalente à produção de fronteiras e hierarquias, zonas e enclaves; a subversão dos 

regimes de propriedade existentes; a classificação das pessoas de acordo com 

diferentes categorias; extração de recursos; e, finalmente, a produção de uma ampla 

reserva de imaginários culturais. (MBEMBE, 2016, p. 135) 

 

A sociedade angolana, hierarquicamente dividida, com brancos colonizadores no topo, 

negros angolanos na base e mestiços e/ou assimilados na posição intermediária, está em 
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convulsão no tempo do romance. As duas guerras subvertem a sociedade como é conhecida por 

essa família. Anacronicamente, ela deseja a manutenção daquilo que é conhecido e, apesar de 

estarem inseridos num contexto cronologicamente pós-colonial, essas personagens continuam 

a reverberar a colonialidade nas suas relações familiares e interpessoais em Portugal e nas ex-

colônias. As relações travadas entre eles e com as personagens coadjuvantes são sempre 

permeadas pela ideia de um Portugal superior à África e seus habitantes, baseadas na condição 

europeia como aspecto civilizatório. As relações com empregados e/ou povos locais continuam 

seguindo o regime de contrato que em nada se diferencia da escravidão, e a percepção da família 

dos locais ainda é a de que angolanos são preguiçosos, trapaceiros, etc. A linguagem dos 

membros da família continua ecoando estereótipos que eram propagados pelo governo colonial.  

Por outras palavras, talvez mais do que em qualquer outro colonialismo europeu, o 

fim do colonialismo não determinou o fim do colonialismo de poder, nem nas ex-

colônias, nem na potência colonial. (SANTOS, 2001, p. 24) 

 

Ou seja, de acordo com Boaventura de Sousa Santos, as relações sociais e o imaginário 

de Portugal e suas ex-colônias foi de tal maneira marcado pelo longo colonialismo português 

que, ainda que o colonialismo tenha sido politicamente extinto após as independências, os seus 

vestígios continuam a existir sob outra roupagem. O ex-colonizado, agora contratado, continua 

a ser visto como o indolente culpado pela sua própria exploração devido à sua condição inferior 

de não-europeu.  

(...) jingas e tchocués com garantia de trabalho, alojamento e paga que 

cumprimos mesmo que os padres sustentassem maldosamente que não cumpríamos 

pelo simples fato de os indígenas gastarem sem prudência demasiado peixe seco, 

demasiada mandioca, demasiado tabaco na venda, peixe seco, mandioca e tabaco 

que os padres, sem noção do preço das coisas, acusavam de ser demasiado caros do 

mesmo modo que nos acusavam injustamente de praticarmos uma espécie capciosa 

de escravatura, peixe seco, mandioca e tabaco que se comprometiam a pagar na safra 

seguinte e na seguinte e na seguinte aumentando a dívida em lugar de a amortizarem 

e enredando-se numa teia de compromissos comerciais de que se tornavam culpados 

como se tornavam culpados de se consumirem de febre (...) (ANTUNES, 1999, p. 

294-295) 

 

Fica claro no trecho como não há mudança na relação pós-colonial, desde as relações 

econômicas, que mascaram a escravidão, até as relações sociais, que continuam contaminadas 

pelo discurso inferiorizante a respeito do ex-colonizado. As personagens portuguesas replicam 

os conceitos que era atribuídos aos próprios portugueses pelos demais europeus. As 

características empregadas para descrever os africanos são as mesmas utilizadas no passado por 

europeus do norte (Inglaterra, França e Alemanha) para descrever os portugueses.  

As características com que os Portugueses foram construindo, a partir do 

século XV, a imagem dos povos primitivos e selvagens das suas colónias são muito 
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semelhantes às que lhes são atribuídas, a partir da mesma altura por viajantes, 

comerciantes e religiosos vindos da Europa do Norte: do subdesenvolvimento à 

precaridade das condições de vida, da indolência à sensualidade, da violência à 

afabilidade, da falta de higiene à ignorância, da superstição à irracionalidade. 

(SANTOS, 2001, p. 48) 

 

A família portuguesa do romance se refere aos empregados e ao povo angolano na forma 

descrita por Santos. Mas, é possível entrever na fala de Isilda o jogo de espelhos. Ao referir-se 

à situação da família, em vias de perder a posse da fazenda, ela permite ao leitor entrever o 

mecanismo caracterizado acima a partir do momento que relembra as conversas com o pai. Ao 

dizer à filha que haviam migrado para África para deixarem de ser os pretos dos outros, o pai 

escancara o procedimento colonialista de reproduzir a construção de uma imagem de selvagens 

não-civilizados que já havia sido imputada aos portugueses, especialmente a partir do século 

XVIII, como desvenda Santos. Para ele, os portugueses “forçados a jogar o jogo dos binarismos 

modernos, tiveram dificuldades em saber de que lado estavam. Nem Prospero nem Caliban, 

restou-lhes a liminaridade e a fronteira, a inter-identidade como identidade originária.” 

(SANTOS, 2001, pp. 54) A família fica, então, sem lugar no mundo pós-colonial, fadada a 

habitar sempre o espaço do meio. O regime de interidentidades — como denomina Boaventura 

de Sousa Santos — é explorado por Lobo Antunes no romance em diversos níveis, nas 

personagens retornadas, no colono/ ex-colono e, por fim, no mestiço.  

É relevante considerar, neste momento, o papel do estado português. Ou a ausência dele. 

Apesar de tratar majoritariamente do período pós-colonial, pode-se distinguir trechos do 

romance em que é abordado o período colonial. Como afirmado anteriormente, não é possível 

compreender o período pós-independência sem levar em consideração a fase anterior a ela e, 

portanto, à guerra civil. Chama a atenção, no caso de O esplendor de Portugal, aquilo a que 

Santos se refere como a “autogestão colonial”. O distanciamento existente entre metrópole e 

colônia desponta no texto justamente através da autogestão do espaço colonial. A violência e 

os meios de coerção, normalmente monopólios do estado, são aqui partilhados entre sociedade 

civil e exército regular, uma vez que a colônia é o espaço da exceção e, como explica Santos, a 

colônia portuguesa mais ainda, já que o colonialismo português não seguiu os moldes 

colonialistas europeus à risca. De acordo com ele, os meios de controle não são exercidos 

apenas pelo Estado nas zonas coloniais portuguesas, enquanto nos espaços coloniais de outras 

metrópoles europeias esse controle é exclusividade do Estado. Isilda evoca os castigos físicos 

aplicados pelo pai aos angolanos no absentismo das forças de estado. O pai, exemplo de força 

e poder, é exaltado todo o tempo pela personagem e pela mãe dela numa representação 

supostamente perfeita da figura da masculinidade. O pai é a representação do Império. Para 
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Santos, é justamente a autogestão que permite a identificação de cada um com o Império 

português. A aplicação da força sem a supervisão do estado é um exemplo daquilo que ele 

explica como mobilização de meios próprios, o colono precisou todo o tempo negociar em todos 

os âmbitos da sua existência na colônia. Não apenas no comércio e na sobrevivência, como ele 

diz, mas também o uso da força. Para Isilda, o exemplo paterno é o padrão a ser seguido e a 

recuperação dessa dinâmica é o que a personagem ambiciona retomar em uma busca frustrada 

de retomada do Império português.  

A prática desse Próspero calibanizado leva uma maior porosidade nas relações com o 

Caliban. As relações entre Virgínia e Farida em Terra Sonâmbula, e Isilda e Maria da Boa 

Morte em O esplendor de Portugal, exemplificam essa permeabilidade. As mulheres 

desenvolvem uma relação peculiar e próxima. Ainda que não tenham lugar equânime na 

sociedade, a colonização portuguesa se desenvolveu de maneira particular e faz com que as 

personagens se aproximem e se afastem em determinados momentos da narrativa produzindo 

uma performance que mostra como as posições de Próspero e Caliban são fluidas quando nos 

referimos ao espaço de língua portuguesa. Virgínia e Farida criam um relacionamento que se 

assemelha ao de mãe e filha. Farida, sem a presença da mãe desde o seu desaparecimento, a 

substitui pela mãe adotiva portuguesa, Virgínia. No caso de O esplendor de Portugal, temos 

a relação entre duas mulheres de mesma idade, a branca Isilda e a negra Maria da Boa Morte. 

A infância em comum, brincando com as mesmas bonecas na mesma senzala, se transfigura em 

frieza na idade adulta para, por fim, se tornar companheirismo nos momentos finais. É também 

nos últimos momentos da vida que a mãe de Isilda solicita a presença de Josélia em vez do 

apoio da filha, mais uma vez corroborando a ideia de que a relação entre portugueses e 

colonizados ultrapassava a ideia de um vínculo apenas mercantilista.  

O racismo tem papel fundamental na prática colonial e persiste no pós-colonialismo. A 

animalização do africano não deixa de existir no discurso ocidental. Mais do que um 

preconceito, ele é um projeto político-ideológico que serve a um plano deliberado.  

O racismo, distinto da raça, não é um fato da vida, mas uma ideologia, e as 

ações a que leva, não são ações reflexas, mas atos deliberados baseados em teorias 

pseudocientíficas. A violência nos conflitos raciais é sempre assassina, não sendo, 

porém “irracional”; é a consequência lógica e racional do racismo, que não se resume 

em alguns preconceitos vagos lado a lado, mas sim em um sistema ideológico 

explícito. (ARENDT, 1994, p. 48) 

 

Hannah Arendt elucida nesse trecho a violência racial como um esquema planejado para 

amparar as práticas que foram amplamente utilizadas no território americano no sistema 

segregacionista. Essa análise sobre a violência é bastante semelhante ao padrão desenvolvido 
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no espaço colonialista. O negro, abusado no período colonial e assemelhado ao animal no 

discurso colonialista continua depositário das ideias contraditórias explanadas por Boaventura 

de Sousa Santos. Para levar o Estado colonial e civilizatório, sempre foi uma tática discursiva 

reduzir os africanos, principiando pelos chefes. Transformar os líderes em subordinados é a 

maneira mais comum de estabelecer a superioridade do colonizador português. Em O 

esplendor de Portugal a violência é explícita, como explicamos anteriormente, e também surge 

na forma de subjugação do líder.  

(...) o enfermeiro de óculos colados a adesivo e uma das lentes rachada 

demorava horas a retirá-los com mercurocromo e pinça na tenda cancerosa chamada 

enfermaria, seringas oxidadas, uma borracha de clister num prego e ampolas de 

quinino fora do prazo em caixas de cartão, apesar de tantos cuidados os do planalto 

do Huambo, fornecidos pelo administrador a um saco de sementes por camponês, 

não se cansavam de morrer de amibiana mal chegavam em camionetes de gado, 

fingindo-se de moídos da viagem para não trabalhar, desatavam logo com vômitos e 

febre, administrador teimava que agonizavam de propósito, introduzia um cubo de 

gelo no ânus do soba para servir de exemplo mas na quarta-feira já o soba 

— Um homem com uma saúde de ferro minha senhora é o espírito de 

contradição destes camelos 

estava morto e enterrado e os súditos, fidelíssimos, apressavam-se a copiá-lo 

(ANTUNES, 1999, p. 16-17) 

 

Carlos exterioriza no discurso aprendido e replicado o preconceito racial com relação aos 

negros. A mesma fala preconceituosa da qual também ele vem a ser alvo por ser mestiço. Uma 

representação contraditória do negro que é ao mesmo tempo forte e frágil, rebelde e fiel. O 

soba, líder da comunidade local, precisa ser alvo particular da violência para que os demais 

sigam trabalhando. Carlos descreve ainda as táticas de violência estatal que, associada aos 

fazendeiros, pressiona os trabalhadores a aceitarem a exploração por meio da prisão de 

familiares e garantia a posse da terra. A brutalidade destinada ao negro é justificada pelo 

discurso da animalização.  

 Angola e Moçambique, por sua vez, estão em momento de lutas internas no período pós-

colonial e ocupam-se em lidar com a nova configuração mundial pós-Guerra Fria. Ainda que 

tenham se tornado independentes do ponto de vista político, esses países continuam 

dependentes economicamente adentrando uma nova posição na esfera mundial.  

O Caliban colonizado transmutou-se no país subdesenvolvido ou em 

desenvolvimento. Com isto, o regime identitário alterou-se significativamente mas a 

economia política subjacente quase nunca se alterou com igual intensidade. Pelo 

contrário, a vinculação económico-política às antigas potências coloniais continuou 

a ser decisiva para os países agora independentes. (SANTOS, 2001, p. 73) 

 

Boaventura de Sousa Santos explicita o posicionamento das ex-colônias na nova ordem 

mundial. Angola e Moçambique continuam sendo explorados, agora de maneira diferente, mas 
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ainda sob o jugo dos Prósperos neocoloniais que persistem explorando os Calibans 

independentes. Em Terra Sonâmbula, vemos as personagens perdidas, sem referencial em 

relação ao seu novo lugar no mundo e o do país. Como Moçambique e moçambicanos podem 

se encaixar na nova ordem mundial? A angústia da guerra civil é adensada pela falta de 

coerência da classe política e de orientação da população. Essa confusão é um sentimento 

característico das personagens dos romances contemporâneos. O desconforto em relação à sua 

posição no mundo, característico da pós-modernidade, é ampliado pelo esfacelamento dos 

sistemas políticos em Angola, Moçambique e, ainda, da União Soviética, que apoiava esses 

países. As elites que despontam na nova configuração passam a exercer a dominação. Agora 

ela não é exercida em nome do colonizador, mas em benefício próprio. A insegurança política 

e o desgaste do estado propiciam o surgimento daquilo que Achille Mbembe chama de 

“máquinas de guerra”. 

Máquinas de guerra surgiram na África durante o último quarto do século 20 

em relação direta com a erosão da capacidade do Estado pós-colonial de construir os 

fundamentos econômicos da ordem e autoridade políticas. Essa capacidade envolve 

o aumento de receita, o comando e regulamentação do acesso aos recursos naturais 

dentro de um território bem definido. Em meados da década de 1970, com o desgaste 

das habilidades do Estado em manter essa capacidade, emerge uma linha claramente 

definida entre instabilidade monetária e fragmentação espacial. (MBEMBE, 2016, 

p. 140)  

 

As mudanças sócio-políticas e a incapacidade do estado de incluir as forças proeminentes 

no processo, aliada a problemas econômicos e influência externa, conforme demonstrado 

anteriormente, conduz a sociedade à guerra civil. A insegurança da nova configuração político-

econômica se agrava pelo advento da guerra e as personagens são caracterizadas como 

indivíduos à deriva em busca de certezas que possam afastar a desorientação. A fragmentação 

existente na sociedade transborda para o indivíduo. O menino Junhito, metáfora do país pós-

independência que precisa ser guardado sob risco de morrer, ressurge ao final do livro. 

Conforme a previsão do pai, ele é alvo de todos aqueles que desejam uma parte do país para si.  

O que sucedeu, seguidamente, foi que surgiram o colono Romão Pinto junto com o 

administrador Estevão, Shetani, Assane, Antoninho e milicianos. Vinham armados 

e se dirigiam para Junhito, com ganas de lhe depenar o pescoço. Cercaram o 

maninho, dizendo: 

— Teu pai tinha razão: sempre te viemos buscar. (COUTO, 1995, p. 244) 

 

Junhito, como Moçambique, é alvo de diversos interesses e grupos que disputam entre si 

um pedaço do menino-país. Entre eles o ex-colonizador representando Portugal; Assane, os 

burocratas moçambicanos; o administrador, as classes dominantes do país no contexto pós-

independência; e os milicianos representando os bandos armados que aterrorizavam os civis.  
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A narrativa de personagens e narradores periféricos beneficia-se da teoria pós-colonial 

que traz à tona justamente a discussão sobre olhares marginais. A teoria pós-colonial, popular 

na segunda metade do século XX, refere-se essencialmente aos países chamados periféricos, 

como Portugal e suas ex-colônias. Assim, os romances em questão tratam justamente de um 

cenário e um lugar pós-colonial. O cenário pós-colonial, retratado nos romances, é a África pós-

independência fraturada pelas guerras civis. A independência não conseguiu resolver os 

problemas de instabilidade política em Angola e Moçambique e deu lugar a territórios 

conflagrados por disputas políticas e econômicas entre conterrâneos. O lugar pós-colonial é 

uma condição ainda periférica, mas que passa a ter voz a partir das novas teorias subalternas. 

Os autores falam, portanto, de uma posição calibânica. Para Santos: “Dado que a condição do 

subalterno é o silêncio, a fala é a subversão da subalternidade.” (SANTOS, 2001, p. 31) Desse 

modo, dar voz a esses autores e personagens é tomar uma posição política e pós-colonialista, 

algo que se torna mais frequente após os estudos subalternos e a teoria pós-colonial. “O 

Subaltern Studies Group foi constituído exatamente para dar voz às classes populares e ao papel 

destas na construção da nação.” (SANTOS, 2001, p. 35-36) Assim, a literatura beneficia-se do 

arcabouço teórico desenvolvido pelos críticos formadores deste grupo. Esses homens 

periféricos, representados em Terra Sonâmbula, compreendem a necessidade da 

autorrepresentação, como explicada por Santos. A maneira de romper com o colonialismo de 

poder e a fragmentação imposta por um longo processo político de alijamento — que impõe a 

diáspora a esses habitantes desde a colonização até a guerra civil — é a criação de uma nova 

espécie de identidade. Para esses homens, as identidades criadas anteriormente não são 

suficientes e não podem abarcar tudo aquilo que os forma já que nem sempre eles foram parte 

do processo de construção delas. Surendra, o indiano, explica a Kindzu a sua ideia de 

identidade. Para ele, os dois não são apenas moçambicano e indiano. A ideia de uma identidade 

ligada às fronteiras dos países não pode representar os laços que os unem. Mais do que uma 

nacionalidade, a identidade dos personagens está ligada à terra. As terras de Kindzu e Surendra, 

embora separadas por um oceano, estão interligadas pelo Oceano Índico. Por isso, Surendra 

procura explicar a Kindzu o vínculo que os une: “— Somos da igual raça, Kindzu: somos 

índicos!” (COUTO, 1995, pp. 29) O indiano afirma, dessa maneira, sua identidade, escapando 

daquela imposta pelo colonizador e criando novos parâmetros de autodeterminação.  

Os países africanos não deixam sua posição de Caliban, uma vez que, apesar da 

independência, continuam sendo periféricos em relação a outros países, agora em uma relação 

de dependência diferente da sua posição de colônia. Santos explica essa relação como uma 
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colonialidade de poder, que não se extingue após a independência política: “a colonialidade das 

relações não terminou com o fim do colonialismo das relações.” (SANTOS, 2001, p. 29) Os 

traços da relação desenvolvida permanecem, de certa forma, em relação a outros centros.  

Como exposto anteriormente, Moçambique e Angola seguem sendo influenciados por 

outras potências econômicas. Um peso que se reflete em diversos aspectos da sociedade, desde 

o social até a formação das guerrilhas que atuaram na guerra civil. As ex-colônias não foram, 

portanto, bem sucedidas em se libertarem do processo colonial em um âmbito mais profundo 

fazendo com que essas questões ainda precisem ser tratadas. A formação de uma ideia de 

moçambicanidade está todo o tempo em jogo no romance Terra Sonâmbula. As disputas em 

torno da terra escancaram a inexistência de uma ideia formada a respeito e abrem espaço para 

um debate em torno do país que irá ser construído após o final da guerra. A prospecção dessa 

identidade que ainda precisa ser constituída é o elemento que dá aos personagens/ narradores a 

possibilidade de prosseguir em um cenário devastador de uma guerra civil. A ideia de que ainda 

há um país a se formar é um dos aspectos relevantes na narrativa de personagens fragmentadas 

que tentam caminhar no sentido de uma recuperação de suas identidades e de sua terra.  

No final, porém, restará uma manhã como esta, cheia de luz nova e se escutará uma 

voz longínqua como se fosse uma memória de antes de sermos gente. E surgirão os 

doces acordes de uma canção, o terno embalo da primeira mãe. Esse canto, sim, será 

nosso, a lembrança de uma raiz profunda que não foram capazes de nos arrancar. 

Essa voz nos dará a força de um novo princípio e, ao escutá-la, os cadáveres 

sossegarão nas covas e os sobreviventes abraçarão a vida com o ingênuo entusiasmo 

dos namorados. (COUTO, 1995, p. 242-243) 

 

 No trecho, o feiticeiro entrevê uma esperança para Moçambique através de um canto 

recuperado de um passado longínquo, anterior à guerra. Aqui também é através da voz que 

moçambicanos podem encontrar uma possibilidade de solucionar a fragmentação da terra 

desagregada pela guerra civil. Segundo ele, é preciso aceitar a morte desses homens que eles se 

tornaram para fazer renascer a eles e o país, pois homens já não são, e sim, animais convertidos 

pela violência a que foram submetidos. A solução para a fragmentação da humanidade perdida 

em cada um perpassa necessariamente o cantar. Por vezes, é a narração o ponto de equilíbrio 

para que os personagens não percam seu aspecto humano. Em Terra Sonâmbula, a narrativa 

vai fazer com que alguns deles se reconstruam, ou ainda, mantenham uma tênue estabilidade 

em um cenário de guerra.  

Tuahir havia entendido: os escritos de Kindzu traziam ao jovem uma 

memória emprestada sobre esses impossíveis dias. Ao menos ele acreditasse tudo 

aquilo ser fantasia, estoriazinha que se conta para fazer de conta. 

— Sabe, miúdo, o que vamos fazer? Você me vai ler mais desses escritos. 

— Mas ler agora, com esse escuro? 
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— Acendes o fogo lá fora. 

— Mas, com a chuva, a lenha toda se molhou. 

— Então vamos acender o fogo dentro do machimbombo. Juntamos coisa 

de arder lá mesmo. 

— Podemos, tio? Não há problema? 

— Problema é deixar este escuro entrar na cabeça da gente. Não podemos 

dançar nem rir. Então vamos para dentro desses cadernos. Lá podemos cantar, 

divertir. (COUTO, 1995, p. 152) 

 

Muidinga, desprovido de memórias próprias, passa a elaborar sua humanidade — 

perdida durante o tempo que esteve doente — através das reminiscências de Kindzu, que ele 

conhece pelos cadernos. Apesar de receoso, Tuahir compreende a necessidade de Muidinga de 

dar vazão a um processo de rememoração. A busca do menino por sua família faz parte do 

processo essencialmente humano de ter recordações. Para o velho, é importante que Muidinga 

entenda que as histórias que lê são fantasiosas, mas Tuahir também reconhece o papel 

fundamental da leitura, que pode evitar que o escuro do mundo tome conta da psiquê dos 

personagens. Esse escuro pode ser lido como o cenário em que eles estão inseridos; uma 

conjuntura de guerra e esfacelamento da sociedade ou, como batiza Achille Mbembe, o 

necropoder. A identidade fraturada está em todo o corpo social, desagregado pela força da 

História. A necropolítica, instalada no mundo contemporâneo, dá origem a populações inteiras 

submetidas à violência e transformadas naquilo que o teórico chama de “mortos-vivos”.  
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4. MEMÓRIA: O SENTIDO DE EXPERIÊNCIA E AS RELAÇÕES 

FAMILIARES 

Segundo Dalva Calvão, para além da violência explícita, há a violência familiar nas obras 

de Lobo Antunes, nas quais as mazelas familiares caminham junto a uma violência silenciosa 

fruto de ressentimentos. A família, destruída pelas mágoas e pela guerra, surge em O esplendor 

de Portugal tão forte quanto a descrição das consequências do conflito. O romance já se inicia 

com a família dispersa. Carlos, o filho mais velho está vivendo em Portugal, bem como os seus 

irmãos Rui e Clarisse. Enquanto isso, a mãe Isilda, viúva, vive em Angola na fazenda da família. 

O romance começa com Carlos na noite de Natal aguardando os irmãos para um jantar que 

nunca chega a se realizar. Suas expectativas são entremeadas com a memória que remete ao 

passado em Angola antes da fuga da guerra civil.  

Quando disse que tinha convidado os meus irmãos para passarem a noite de 

Natal conosco 

(estávamos a almoçar na cozinha e viam-se os guindastes e os barcos a seguir 

aos últimos telhados da Ajuda) 

A Lena encheu-me o prato de fumaça, desapareceu na fumaça e enquanto 

desaparecia a voz embaciou os vidros antes de se sumir também 

— Já não vês os teus irmãos há quinze anos (ANTUNES, 1999, p. 9) 

 

O diálogo entre Carlos e sua mulher desperta as lembranças de África do personagem e a 

mágoa que ele nutre em relação à família por ser o filho ilegítimo de seu pai com uma amante 

angolana criado por Isilda. A amargura que Carlos sente é sua pulsão motivadora durante toda 

a vida, fazendo com que ele se vingue das humilhações passadas por ser mestiço se apossando 

da parca herança familiar e afastando os irmãos — em especial Rui que foi internado em uma 

instituição — e a mãe, cujas cartas Carlos não abriu durante anos. A ocasião natalina remete a 

um senso de comunhão que nunca existiu nesse núcleo familiar permeado de culpas. A esposa 

de Carlos, Lena, é a voz que alerta que a relação entre irmãos pode não ser restaurada depois 

de todas as decisões tomadas por ele.   

— Já não vês os teus irmãos há quinze anos 

(a voz ao cobrir os caixilhos de vapor levou consigo os morros de Almada, a 

ponte, a estátua do Cristo a bater sozinha acima da bruma o desamparo das asas) 

Até que a fumaça se diluiu, a Lena regressou a pouco e pouco de dedos 

estendidos para o cesto do pão 

— Já não vês os teus irmãos há quinze anos 

De forma que de repente me dei conta do tempo que passara desde que 

chegamos da África, das cartas da minha mãe da fazenda primeiro e de Marimba 

depois, quatro cubatas numa encosta de mangueiras (ANTUNES, 1999, p. 9) 
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Nessa passagem, Lena estende a mão para o pão sobre a mesa numa representação da 

comunhão cristã, em que se reparte o alimento entre irmãos. No entanto, os irmãos não estão 

presentes. Lobo Antunes faz uso da liturgia, mas a apresenta de maneira deficiente para ironizar 

o aspecto de união da celebração. Lena repete diversas vezes a frase “se fosse a ti não esperava 

visitas esta noite” como uma espécie de consciência, remetendo aos fantasmas de Natal de 

Dickens que aparecem ao avarento para recordá-lo de seus atos. Como Scrooge, Carlos é 

mesquinho e decide tomar o dinheiro de toda a família enquanto paga um asilo de baixa 

qualidade para o irmão esquizofrênico, Rui, o que faz com que a irmã deixe o apartamento onde 

vivem por não concordar com a internação. Carlos sente-se inferiorizado pela mestiçagem e 

durante todo o romance procura seu lugar numa sociedade racista cujos valores ele acaba por 

replicar. Ao sentir-se menosprezado pela família, Carlos dirige sua raiva aos negros repetindo 

o mesmo discurso preconceituoso que a sociedade colonial propagava. O entre-lugar em que 

Carlos vive não é aceito por ele, que carrega durante todo o romance uma lacuna em si. Assim, 

o personagem é sempre o Outro, seja com relação à família branca, seja com relação aos 

angolanos negros. É importante lembrar que o discurso colonialista está ligado a posições fixas 

nessa sociedade, portanto, alguém que vive como branco, mas não o é, está fadado à alteridade 

para as duas faixas da sociedade. Um mestiço não pode embranquecer, pois esse lugar é 

impossível de ser atingido para os assimilados. Estes sempre estarão aquém da acepção do 

cidadão português. E a falta de intimidade com o imaginário africano, já que foi criado como 

filho de português, impede Carlos de estabelecer alguma angolanidade em si. 

(...) uns meses depois introduzi um trapo no bocal e telefonei a interessar-me 

pelo Rui da parte da Embaixada de Angola, trocando os tempos dos verbos como os 

pretos que se julgam brancos ou 

Por um motivo qualquer por definição absurdo 

Pretendem que os brancos os considerem iguais, os mesmos ruídos de gritos, 

de discussões, de tombos, de coisas arrastadas, uma empregada diferente 

(ANTUNES, 1999, p. 45) 

 

O personagem repete as mesmas práticas do branco colonizador, ainda que ele mesmo 

não seja, mostrando como deseja se aproximar desse grupo social para solucionar um vazio. A 

fala de Clarisse, que repete “tu és preto” busca agredir o irmão, mas também funciona como a 

frase de Lena (que lembra Carlos a respeito da passagem do tempo), uma consciência que 

procura alertar Carlos sobre suas origens e é repetida diversas vezes no texto. Numa busca por 

algo em que possa se identificar, o personagem tenta aproximar-se das parcas referências de 

negritude: uma estátua dos reis magos, a empregada, a mãe biológica e cardeais na televisão, 

sem nunca conseguir se conciliar emocionalmente com nenhuma dessas imagens. O sentimento 
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de pertença de Carlos não está ligado ao local de nascimento, Angola, nem ao local que habita, 

Portugal, e sim a um discurso que é um discurso de rancor, uma vez que é ligado à uma posição 

periférica do ponto de vista identitário. Carlos tem uma subjetividade formada através de 

diálogo problemático entre suas raízes. O “outro” é sua parte negra e também sua parte branca, 

deste modo ele fica impossibilitado de elaborar o “eu” de maneira pacífica, uma vez que 

concebemos nossa identidade em relação a algo que está fora de nós. O outro de Carlos são as 

suas duas partes, esvaziando o sujeito e impossibilitando recompor essa sua subjetividade.  

e traga o caldo-verde e o bacalhau da cozinha, a Lena com a blusa e o colar de 

pérolas que eu gosto em lugar daqueles trapos cafuzos de mussequeira, a Lena, a 

Clarisse, o Rui e eu quinze anos depois como se estivéssemos em África, 

escutássemos o sopro do algodão no escuro, sentíssemos o cheiro da terra, como se 

a Josélia e a Maria da Boa Morte (ANTUNES, 1999, p. 47) 

 

A África é, para Carlos, o local da recuperação da identidade, contudo o personagem 

almeja um presente que inclui uma Angola colonial com símbolos ligados à sua porção 

portuguesa como as pérolas de Lena, e que encubra sua porção angolana escondendo as roupas 

estampadas. Carlos, assim como a mãe, deseja a manutenção das engrenagens colonialistas que 

davam privilégio à família como as plantações algodoeiras destinadas à exploração local com 

vistas à exportação utilizando mão-de-obra análoga à escravidão. Suas lembranças são uma 

memória forjada na ligação apenas com a terra e não com o povo angolano, como na literatura 

colonial, que valorizava somente o solo africano e seus símbolos telúricos e ignorava o 

elemento humano. Interessantemente, a própria Isilda compreende que não houve mudança real 

no tempo imediatamente após a independência, as relações de trabalho continuam exploradoras 

como no tempo colonial, trazendo pessoas de outra região em uma espécie de pau-de-arara, 

obrigando os trabalhadores a consumir no comércio da própria fazenda (mantendo uma dívida 

impagável), sem assistência médica, os hospedando na mesma senzala previamente usada e 

impingindo castigos físicos. Apenas a guerra civil vai mudar a realidade das pessoas exploradas 

substituindo essa dinâmica de servidão pelo caos total. 

não há problemas aqui, os empregados das máquinas continuam, ninguém se 

foi embora, pelo contrário, todos os dias aparecem desgraçados 

(tanto quanto os jingas são desgraçados que felizmente para eles não se dão 

conta das desgraças) 

a suplicar trabalho, por vezes sem um braço, sem pernas, escrever aos meus 

filhos que com a procura que tenho posso perfeitamente diminuir os ordenados até 

acabar com os salários que ficam de graça por não haver para onde ir, dizer aos meus 

filhos que estou bem, hei-de estar bem, não se aflijam, começamos a semear na terça, 

não vamos ter atrasos na safra deste ano, se não vendermos a Portugal vendemos ao 

Japão, fretar paquetes é o menos e no que respeita a transporte basta entender-me 

com os russos ou os americanos do petróleo a lavrarem o mar em Cabinda 

(ANTUNES, 1999, p. 29) 
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Isilda alterna entre a análise da exploração que continua exercendo em sua propriedade, 

aproveitando-se do desespero dos trabalhadores, e um discurso fantasioso que ainda é 

impregnado pela fé em um futuro melhor do que a indigência em que está inserida. Apesar de 

descrever a volta de Luanda sem anel, usado para suborno, com um carro em estado de penúria 

e um horizonte de destruição e morte na estrada, ela mantém a convicção de que poderá usar 

sua posição de ex-colona para negociar uma saída para a anarquia que tomou conta do território. 

Ao mesmo tempo que Carlos idealiza uma ceia de Natal em família, Isilda sonha em 

celebrar a festa mais uma vez com os filhos, que acaba por não tornar a ver ao morrer em uma 

estrada de Angola. Isilda termina por se irmanar ao filho adotado no desejo de rever a família, 

mais uma ironia do texto, já que os dois sempre tiveram um relacionamento distante.   

E então decidi que este ano festejávamos o Natal em casa. Mandei iluminar o 

que resta do jardim com o que resta do motor da eletricidade, há-de haver uma lata 

de petróleo por aí, esquecida no armazém ou nas cinzas da cave e talvez consertando 

uma ou duas peças o motor trabalhe, quero que se vejam as azáleas gordas e a árvore-

da-China direita, os canteiros limpos, a relva tratada, as lanças do portão sem uma 

mancha de ferrugem, o terraço coberto de grandes toldos azuis e eu a entrar como 

pelo braço do meu pai na volta da igreja, o meu pai e eu sorrindo à frente e o meu 

marido sozinho atrás a torcer a aliança no dedo, dançando no jaquetão de aluguel 

com os botões trocados que se percebia logo não ser novo pelo lustro dos cotovelos 

e dos joelhos e a algibeira descosida do lenço, me parecia murcho, um cravo não 

vermelho, desbotado, de pétalas amolecidas pelos anos, gasto por dezenas de 

casamentos de feitores, coitados, gente pobre (ANTUNES, 1999, p. 369) 

 

Isilda, em 1995, imagina que poderá celebrar com seus filhos em Angola. As lembranças 

da personagem começam a tomar conta de seu discurso, cada vez mais, ao aproximar-se do fim, 

criando uma confusão entre passado e presente. Isilda aspira que sua propriedade e, por 

conseguinte, a sua vida, voltem a ter o mesmo “brilho” do tempo colonial, quando a família não 

precisava se preocupar com a sobrevivência. Ela fantasia voltar a decorar a fazenda para a 

chegada dos filhos que se evadiram quinze anos antes em busca de uma espécie de paraíso 

perdido que não pode ser recuperado porque nunca existiu. O leitor compreende que à medida 

que o fim se aproxima, os limites entre delírio e real se perdem ao passo que o discurso da 

personagem se torna cada vez mais entrecortado pela memória. A memória tem papel 

importante no romance como em toda a obra do autor. É através dela que Lobo Antunes 

reescreve o passado de Portugal, trazendo à luz o lado infame da história, ausente da narrativa 

oficial. Esse é o procedimento que Margarida Calafate Ribeiro cita em seu texto “Íntimos 

Fantasmas: Memórias de África na Literatura Portuguesa Contemporânea”: “a literatura foi 

sendo sempre, e apesar da censura, o espaço de interrogação sobre a possibilidade de outras 
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verdades, outras narrativas, outras memórias.” (RIBEIRO, 2015, p. 251) Sabemos que a escrita 

é suporte da memória e tem sido considerada desde a Antiguidade o meio mais seguro de 

conservação de memórias nacionais. O que os romances da contemporaneidade fazem é 

questionar qual é essa memória coletiva. Se escrita e memória estão ligadas e a escrita é passível 

de desvios, a memória também seria, então se faz importante a discussão sobre qual memória 

portuguesa é estabelecida através da escrita. E se o passado é desestabilizado pelos 

questionamentos, o romance não pode fornecer uma possibilidade de futuro, apenas uma 

herança dolorosa fruto do colonialismo. A falta de resolução para essas personagens está ligada 

a uma interrupção que os deixa sem história, sem casa e sem espaço na sociedade como 

fantasmas. São personagens que partilham o sentimento de abandono e solidão por estarem à 

margem. Sobre a necessidade de se pesquisar a construção de uma identidade nacional a partir 

disso, Rosane Ketzer Umbach afirma: “Daí resulta a importância de se atentar para os diversos 

veículos da memória, tanto para a escrita como para as imagens e os vestígios que, ao serem 

considerados em conjunto pelos estudiosos, dão uma dimensão mais completa do passado.” 

(UMBACH, 2012, p. 218) Aqui, como a estudiosa mostra em seu texto, tratamos de uma 

experiência de repressão que é revisitada através da ficção e, portanto, nos interessa sua 

realização na literatura e como ela é representada. O apagamento relativo a esse período no 

campo do real é emulado na narrativa travando uma relação entre memória e reconstrução da 

identidade. A literatura é, portanto, o espaço da discussão dos símbolos nacionais, da suposta 

grandeza do império português e do ilusório colonialismo benevolente exercido por Portugal 

em África. Esse sistema mostra o seu lado ordinário nesse romance e este desconstrói a narrativa 

oficial de um processo civilizatório trazido pelo colonizador. Lobo Antunes, com frequência 

discute o legado do colonialismo em suas obras, seja através de personagens que são ex-

combatentes, seja por meio de personagens que são ex-colonos. Em comum, as obras 

portuguesas contemporâneas possuem o questionamento a respeito do impacto do colonialismo 

na construção da identidade portuguesa. A nação valente da epígrafe mostra-se vulgar e 

sofrendo uma crise identitária.  

porque não entendemos Angola mesmo tendo nascido em Angola, não a terra, 

a variedade de cheiros, a alternância de cacimbo e de chuva, de submissão e fúria, 

de preguiça e violência, Angola, este presente sem passado e sem futuro em que o 

passado e o futuro se incluem desprovidos de qualquer relação com as horas, os dias, 

os anos, a medida aleatória dos calendários, quando o único calendário é a chegada 

e a partida dos gansos selvagens e a permanência das águias crucificadas nas nuvens 

(ANTUNES, 1999, p. 247) 
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Isilda explicita a incapacidade do colono de compreender a África. Apesar de já ser 

nascida em Angola, a personagem possui apenas uma relação de propriedade com o território e 

a visão colonialista impregnada no seu discurso a impossibilita de entender. A relação de 

pertença, ligada à posse da terra deixa o colono no tempo da descolonização sem lugar. Ela não 

se sente confortável no lugar de europeia, uma vez que os outros portugueses os consideram 

uma classe inferior, mas também não é suficientemente angolana, pois a terra africana – na 

visão colonialista – não é o espaço do afeto, apenas da exploração. A memória de África é 

permeada por sentimentos contraditórios que misturam a ideia de um lugar a ser recuperado e, 

ao mesmo tempo, desprezado. O sentimento de pertença não está ligado ao lugar onde nasceu 

e viveu. O colono também é influenciado por África de maneira irremediável, o colonialismo é 

uma via dupla que marca Portugal de forma inolvidável. As marcas desse regime não são 

expurgadas ao fim da dominação portuguesa e as consequências da dominação portuguesa ainda 

serão sentidas por ambas as partes durante muito tempo. Esse processo desestabiliza as 

identidades lusófonas, de maneira que colonos e ex-colonizados ainda buscam seu lugar 

identitário nesse mundo pós-colonial.  

Os papéis sociais são discutidos no romance a partir da imagem da família no regime 

salazarista: branca, tradicional, portuguesa e impressa na propaganda do governo. A 

representação da família da ditadura de Salazar, todavia, está muito distante da família 

apresentada no romance. Isilda procura criar a família que sempre sonhou; esse arquétipo, 

contudo, jamais é atingido. O marido de Isilda não possui a firmeza necessária para cuidar da 

fazenda, levando a mulher a assumir a posição de comando, subvertendo a lógica machista e o 

papel que a própria Isilda gostaria de desempenhar. Ela, a contragosto, acaba por desempenhar 

a atribuição de chefe da família diante da inaptidão do marido para gerência do negócio familiar 

e do alcoolismo, e é a pessoa responsável pelas decisões sobre a vida dos filhos.  

e tinha a certeza de nunca ser velha nem com rugas nem com cabelos grisalhos 

nem doente e a orquestra tocaria no palco até o fim dos tempos. Porque sou mulher. 

Porque sou mulher e me educaram para ser mulher, isto é para entender fingindo que 

não entendia 

(bastava trocar as palavras por uma espécie de distração divertida) 

a fraqueza dos homens e o avesso do mundo, as costuras dos sentimentos, os 

desgostos cerzidos, as bainhas da alma, me educaram para desculpar as mentiras e o 

desassossego deles, não aceitar, não ser cega, desculpar conforme desculpei ao meu 

pai as suas infidelidades ruidosas e ao meu marido a sua indecisão patética, me 

ensinaram a inteligência de ser frívola com os meus filhos até a viuvez me obrigar a 

tomar conta deles e da fazenda na mesma impiedade com que tomava conta das 

criadas, a embarcá-los 

— Angola acabou para vocês ouviram bem Angola acabou para vocês 

(ANTUNES, 1999, p. 102) 
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Isilda se apropria do papel originalmente destinado aos homens na sociedade lusitana: de 

administrar os bens familiares e o destino dos filhos, assim como aqueles destinados às 

mulheres, que gerenciavam a casa e os empregados domésticos. A personagem culpa a fraqueza 

dos homens (no caso, do marido), a viuvez e o avesso do mundo, que pode aqui ser 

compreendido como o contexto de guerra em que a família acaba sendo inserida, como os 

catalisadores da inversão de papéis. Isilda acaba por executar um papel social que originalmente 

não lhe caberia na comunidade portuguesa e que sequer deseja. Para ela, o papel feminino 

designado pelo regime, obedecendo ao discurso salazarista de ordem na família e que segue o 

princípio de estrutura da nação, é o lógico. O aspecto da fixidez do discurso é importante para 

a construção ideológica do salazarismo e de outros regimes autoritários, deste modo, a 

personagem, que é uma mulher criada em um regime autoritário e colonialista, possui 

representações rígidas e limitadas do conceito de família. De acordo com os discursos do 

próprio Salazar, como estudados por Fernanda Miranda Menéndez, em “Salazar ou a conquista 

discursiva do poder”, a nação é uma família e assim como a nação precisa de um chefe, a família 

igualmente precisa ter um. Logo, de acordo com esse percurso, a família precisa se encaixar em 

determinado modelo, ainda que esteja no contexto da colônia ou vivendo o pós-25 de Abril, 

pois o processo colonial não se encerra em quem o executa, ele influencia a gerações seguintes. 

Desse modo, Isilda replica o perfil da família almejada em sua argumentação e, ainda que tente 

encarnar essas posturas rígidas da família salazarista, não consegue fazê-lo na prática. Por não 

o atingir ela acumula mais uma frustração pessoal.  

O papel feminino é abordado no romance também na relação entre Isilda e Maria da Boa 

Morte. Isilda almeja ser a esposa que cuida apenas da administração doméstica e das criadas, 

mas mesmo a relação com a empregada doméstica Maria da Boa Morte é problematizada, visto 

que a convivência entre as duas mulheres perdura da infância até o fim da vida. As duas 

mulheres, ainda que estejam em posições diametralmente opostas no contexto colonial, 

terminam por serem equiparadas na derrocada final em meio à guerra civil fechando um círculo 

iniciado na infância quando brincavam juntas. O relacionamento, próximo na meninice, torna-

se distante na idade adulta quando as mulheres precisam preencher os papéis designados a elas 

na sociedade e que terminam por serem subvertidos ao fim quando a morte chega para as duas 

quase concomitantemente.  

eu, a Josélia e a Maria da Boa Morte escapando pelos fundos como gatunos 

antes que uma granada nos levasse, três mulheres invernosas recomendando-se 

silêncio de dedinho na boca, apoiadas umas às outras como os coxos e os doentes, 

guiadas pela luz das corujas no trilho do arroz, escutamos um disparo mas talvez 

fosse um relâmpago no Cambo, escutamos vozes mas talvez fossem os gritos dos 
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cachorros no mato perseguindo uma lebre até deixarmos de perceber o restolho do 

algodão, compreendermos que a fazenda acabara e não voltaríamos à casa nem às 

azáleas nem à árvore-da-China, a fazenda acabara e todas as fazendas acabaram 

como a nossa invadidas pelo exército, os cubanos, os mercenário, os cadáveres, os 

milhafres, os machos esgazeados e o esquecimento do capim, eu, a Josélia e a maria 

da Boa Morte a tentarmos distinguir as mangueiras da Chiquita, o friso de copas 

negras mais escuras que o negro da colina, em busca do caminho que atravessava os 

eucaliptos e subia para a aldeia, a Maria da Boa Morte 

— Isilda (ANTUNES, 1999, p. 125-126) 

 

A empregada, levada da casa dos pais de Isilda quando esta se casa, como uma espécie 

de objeto que compõe o enxoval de casamento, passa a tratar a patroa por senhora quando se 

tornam adultas. Isilda todo o tempo procura deixar claro durante a narrativa que o passado 

brincando de bonecas juntas na senzala não significa que sejam amigas, e a distância 

estabelecida pelas convenções sociais entre as duas personagens fica ainda mais evidente no 

episódio em que Maria da Boa Morte é castigada por revelar o segredo a respeito da origem de 

Carlos. No entanto, a ironia que permeia toda a obra de Lobo Antunes acaba por fazer as 

personagens se irmanarem em seu destino. Maria da Boa Morte, que havia sido bem sucedida 

em convencer os soldados a pouparem Isilda mentindo sobre ela não ser uma colona mas uma 

amiga, não pode salvar as duas de sua sorte. Há um nivelamento das mulheres na barbárie; as 

duas mulheres acabam por morrer executadas por outro pelotão que encontram na fuga.  

O processo de assimilação de retornados, como os filhos de Isilda, tampouco foi livre de 

adversidades. O governo de Portugal não sabia como lidar com essa massa e os ex-colonos 

também possuíam dificuldade em se adaptar. Os retornados são a memória viva do período de 

possessão portuguesa na África. Enquanto em Portugal a revolução não havia sido feita através 

do combate, os ex-colonos são a lembrança do período de guerra. A Revolução dos Cravos 

significou a reconquista da democracia para Portugal e ao mesmo tempo um silenciamento da 

testemunha. Os regressados carregam em si as chagas do trauma da experiência portuguesa que 

o país procurou esquecer enquanto olhava cada vez mais em direção à Europa e ignorava o 

continente africano, culminando com a entrada na Comunidade Europeia. A Guerra Fria 

continuava a se desenrolar em África enquanto Portugal volta-se para o futuro na tentativa de 

esquecer o passado que incomodava o presente.  

os que não engordarem o caju esquartejados nos trilhos e nos degraus das 

casas tornarão a Portugal expulsos através dos angolanos pelos americanos, os 

russos, os franceses, os ingleses que nos não aceitam aqui para chegarmos a Lisboa 

onde nos não aceitam também, carambolando-nos de secretaria em secretaria e 

ministério em ministério por uma pensão do Estado, despachando-nos como fardos 

de quarto de aluguel em quarto de aluguel nos subúrbios da cidade, nós e os mulatos 

e os indianos e inclusive os pretos que vieram conosco por submissão ou terror, não 

por estima, não por respeito, não julgues um segundo sequer que por estima e 
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respeito, não acredites na estima e no respeito sobretudo quando se assemelham a 

estima e a respeito, que vieram conosco por submissão ou terror encafuados também 

em hotéis devolutos, hospitais, sanatórios, armazéns, longe o bastante para os não 

desgostarmos com a nossa presença (ANTUNES, 1999, p. 244-245) 

 

O autor abre, assim, espaço para as vozes daqueles foram esquecidos pelo governo 

português. O colono, um personagem útil politicamente no processo iniciado após a 

Conferência de Berlim, passa a ser invisibilizado na ocasião do retorno à Portugal. 

Empobrecido, o retornado muitas vezes dependia do suporte governamental. No entanto, a 

família do romance encontra-se em uma posição ainda mais peculiar; não tendo regressado após 

a independência de Angola, não possui mais a proteção da metrópole. Seguindo os 

ensinamentos paternos, Isilda apega-se à terra para escapar da situação social inferior em 

Portugal. A personagem deixa claro que o dinheiro e o poder proporcionados pelo sistema 

colonial são uma ilusão e que a ida para África, mais do que uma oportunidade de enriquecer, 

trata-se de uma oportunidade de escapar do desprezo experimentado na terra natal. O principal 

motivador é, na verdade, a possibilidade de ascender socialmente através da exploração de outra 

parcela da sociedade, no caso, os negros. A personagem tem consciência de que o 

enriquecimento é uma meta distante e que outros na metrópole prosperam muito mais através 

dessa prática, mas segue as recomendações do pai mandando os filhos para a Europa e 

permanecendo no único lugar em que pode fugir de uma vida de pedidos de auxílio ao governo. 

A figura do pai está ligada implicitamente ao colonialismo português como em outros romances 

contemporâneos portugueses. Em um comportamento de certa forma freudiano, Isilda acata a 

lei paterna. Os filhos são herdeiros da terra conquistada pela dominação portuguesa no 

continente africano, mas são, principalmente, herdeiros do trauma. Isilda e seus filhos precisam 

sobreviver em um terreno hostil e tentar escapar aos ataques de guerrilheiros.  

rompeu-lhe o colar, as contas espalharam-se ao mesmo tempo que o sargento 

começava a pelar a cobra com a faca, a minha irmã entregou os brincos, a travessa 

do carrapito, o anel, o alcatrão da estrada de Malanje estalado pelos morteiros 

vibrava no calor e nisto um ruído de avião, os soldados escondidos no capim, o 

sargento a cortar a cobra aos pedaços, a introduzi-los num saco, a ir-se embora sem 

pressa, a minha mãe trepou para o volante a acelerar o jipe 

— Rápido 

enquanto enfiávamos roupa nas malas abertas, apanhávamos camisas, meias, 

calças, a bolsa das pinturas e dos perfumes da Lena com os estojos e os frascos 

esmagados, a minha mãe a espiar o capim 

— Rápido 

a Lena não conseguia andar por causa da coronha, o Rui e eu pegamos-lhe ao 

colo 

— Já não vês os teus irmãos há quinze anos 

— Rápido, rápido 
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a minha irmã continuava a apanhar camisolas, sandálias, um espelhinho 

redondo, as contas do colar que dançavam ao sol, o ruído do avião diminuía a norte 

para além da mata na Pecagranja ou na Chiquita  

lembrei-me das mangueiras e do jinga que o chefe da polícia enforcou, 

lembrei-me dos restantes jingas calados à espera  

uma bomba, uma segunda bomba, um canhão distante que floria no céu, a 

minha mãe no receio que os da Unita voltassem e nos sucedesse o mesmo que ao 

tropo das varejeiras (ANTUNES, 1999, p. 13-14) 

 

Após a ida dos soldados da UNITA à casa da família, as agressões e o testemunho do 

assassinato de um soldado do governo, Isilda compreende a necessidade de salvar os filhos. 

Estes deixam a vida conhecida para trás de maneira repentina. Carlos, Clarisse e Rui são 

portugueses nascidos em Angola, e como colonos vivem o entre-lugar daqueles que não se 

compreendiam como portugueses, pois não tinham experienciado a vida na metrópole, nem 

como angolanos, porque foram criados com o entendimento de que eram diferentes e superiores 

aos negros angolanos. Os três têm dificuldade de se adaptar e vivem angustiados pelas 

memórias de África. A viagem inversa empreendida pelos personagens não é mais a da 

conquista da expansão ultramarina portuguesa, e sim uma viagem em busca de salvação. A 

escrita de si dos retornados é uma escrita de busca do lugar no mundo.  

cinco máscaras que mal a minha mãe deu por elas no jipe a caminho do cais 

parou o motor na estrada de Salazar enquanto os canhões explodiam à direita e à 

esquerda e nos fitou numa indignação incrédula como se fôssemos criminosos, 

estúpidos 

— Quem meteu esta bodega no meu carro? 

canhões, metralhadoras, gases desfolhantes, napalm levantando chamas de 

fósforo, a gente a descoberto no alcatrão a imaginar 

— Vamos morrer aqui 

a imaginar 

— Cai-nos um morteiro em cima pum e morremos aqui 

palhoças a arder, o rasto de labaredas de um avião, a minha mãe danada 

pegando as carantonhas de pau (ANTUNES, 1999, p. 115) 

 

Neste trecho, Carlos explica a partida de Angola em meio ao conflito entre UNITA e 

MPLA e descreve a imagem das explosões e tiros que os irmãos precisaram cruzar para chegar 

ao porto. O êxodo de Angola não foi uma escolha dos personagens, que optam por isso apenas 

para manterem-se vivos.  

O desejo de reunião familiar perpassa as duas obras. Em O esplendor de Portugal com 

as personagens Isilda e Carlos que querem reunir a família mais uma vez para o Natal e são 

impedidos pela guerra, no caso de Isilda, ou pelos ressentimentos em relação ao passado, no 
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caso de Carlos. E em Terra Sonâmbula com as personagens Muidinga, que quer reencontrar 

os pais, e Farida, que deseja achar o filho Gaspar.  

— Não vale a pena queixar. Culpa é sua: não é você que quer procurar seus 

pais? 

— Quero. Mas na estrada quem passa são os bandos. (COUTO, 1995, p. 11) 

 

Muidinga, através da leitura, poderá descobrir sua origem, de certa forma se opondo a 

Carlos, o personagem que conhece sua origem, mas que continua sem encontrar o seu lugar. 

Porém, o menino que descobre ser a criança buscada por Kindzu não chega a rever a mãe Farida. 

Em ambas as obras o reencontro familiar não é levado a termo, pois a guerra civil impede de 

maneira definitiva o reestabelecimento dos núcleos familiares. Como escreve Adriana Bebiano, 

em seu ensaio “Cicatrizes e feridas: a ficção contemporânea perante o passado”, é importante 

considerar quem são aqueles que enunciam. Aqui temos personagens periféricas que falam de 

uma posição de ainda maior fragilidade no contexto da guerra. Em Terra Sonâmbula temos o 

velho e a criança, e em O esplendor de Portugal, a mulher. A ficção contemporânea traz para 

o centro da discussão a versão narrativa dessas minorias marginalizadas e, por serem periféricos 

na sociedade, esses grupos são sujeitos de uma prosa trágica que olha a violência a que eles são 

submetidos de perto. A busca de sentidos, segundo Bakhtin uma característica do gênero 

romanesco, está representada nas personagens que tentam encontrar respostas em meio ao caos 

do conflito armado. Kindzu, Siqueleto, Muidinga, Farida, Carlos e Isilda estão, cada um à sua 

maneira, à procura de algo. Os romances recentes desconstroem as versões gloriosas de 

construções dos países. Em O esplendor de Portugal, o desmonte da narrativa virtuosa se 

inicia já no título do romance. A expressão, retirada do hino nacional português, já manifesta o 

sarcasmo que continua na escolha da epígrafe: um trecho do próprio hino. Não por acaso, o 

excerto escolhido mostra a belicosidade latente no discurso imperialista. Porém, o tom 

combativo e grandioso não pode evitar o fato de que o Império Português perdeu suas colônias. 

Assim, Lobo Antunes usufrui da nesga na memória pública – aquela que define o que deve ou 

não ser lembrado - para recontar a história com um olhar desencantado. Em Terra Sonâmbula 

temos personagens que exprimem o desejo de ainda construir uma nação já que a guerra civil 

se seguiu à independência e não foi possível ainda estabelecer uma narrativa nacional.  

O rapaz insiste em explicar seus motivos. As razões deles não eram iguais às 

dos que hoje cruzem os matos. Tuahir interrompe-o pedindo calma. Lento como um 

rosário desfia toda a estória, razão de estarem ali, requerendo tais ousadias. Nem 

Muidinga sabia de tais dotes em seu companheiro. Tuahir fala de um mundo que 

nem há, engraçando suas visões. Que a nossa terra se ia aquietar, todos se 
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familiariam, moçambicanos. E nos visitaríamos como nos tempos, roendo os 

caminhos sem nunca mais termos medo. (COUTO, 1995, p. 81-82) 

 

Tuahir fala a Siqueleto sobre um futuro de paz, no qual possa se criar uma irmandade 

nacional moçambicana que ainda não foi estabelecida, uma vez que pouco depois da 

independência se seguiu a guerra civil. Tuahir procura criar uma narrativa apaziguadora que 

remeta ao passado anterior aos conflitos. Nesse ponto, os dois romances se diferem. Enquanto 

O esplendor de Portugal desconstrói a narrativa oficial através de seus personagens que fogem 

dos padrões salazaristas, Terra Sonâmbula busca criar uma através de personagens refugiados 

que também estão à margem da sociedade. Como explica Carmen Tindó Ribeiro Secco, Mia 

Couto traça “pelo viés dos sonhos e da recriação verbal, o mapa de uma nação reimaginada, à 

procura de sua própria identidade” (SECCO, 1998, pp. 3). Os autores ultrapassam, assim, os 

limites da história oficial para estabelecer uma nova visão a respeito da nação. Ambos os 

romances dão voz ao “outro”, o “outro” deixa a posição de habitual marginal e se torna pleno 

sujeito, pois recebe a possibilidade de narrar a epopeia nacional. Isilda, Tuahir, com Muidinga, 

e Kindzu se lançam numa viagem pela terra em busca de identidade, mas, principalmente, da 

sobrevivência. Aqui, a aventura não conta os grandes feitos de um herói, mas o esforço de 

continuar a viver “a partir do ponto de vista daqueles a quem não foi permitido contar as suas 

histórias, submetidos que foram a um estatuto de menoridade (...)”. (SANCHES, 2012, p. 21 – 

22) Todavia é importante ter a consciência de que os personagens narram de lugares distintos. 

Ainda que consideremos que os romances apresentam semelhanças nesse aspecto, 

reconhecemos que a posição de Isilda é, essencialmente, a do branco português, enquanto os 

personagens de Terra Sonâmbula falam de um local diferente, o do negro moçambicano.  

Em Terra Sonâmbula, os núcleos familiares também se encontram destituídos e as 

personagens deslocadas. O velho Tuahir, sem família, acaba por adotar a criança sobrevivente 

e sem pais. Os deslocados, ou migrantes forçados, são vítimas do conflito assim como os 

falecidos. O termo, criado na Segunda Guerra Mundial para definir os refugiados que 

abandonavam seus países, passa a ser utilizado de maneira mais ampla na segunda metade do 

século XX para designar também pessoas que deixam suas casas para escapar de guerras dentro 

de seus próprios países. É nesse contexto que encontramos os personagens, procurando abrigo 

em um ônibus em uma estrada, longe de suas aldeias após saírem do campo de refugiados.  

Um velho e um miúdo vão seguindo pela estrada. Andam bambolentos como 

se caminhar fosse seu único serviço desde que nasceram. Vão para lá de nenhuma 

parte, dando o vindo por não ido, à espera do adiante. Fogem da guerra, dessa guerra 

que contaminara toda a sua terra. Vão na ilusão de, mais além, haver um refúgio 
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tranquilo. Avançam descalços, suas vestes têm a mesma cor do caminho. O velho se 

chama Tuahir. É magro, parece ter perdido toda a substância. O jovem se chama 

Muidinga. Caminha à frente desde que saíra do campo de refugiados. Se nota nele 

um leve coxear, uma perna demorando mais que o passo. Vestígio da doença que, 

ainda há pouco, o arrastara quase até a morte. Quem o recolhera fora o velho Tuahir, 

quando todos outros o haviam abandonado. (ANTUNES, 1993, p. 9-10) 

 

Nesse trecho do texto vemos como Tuahir e Muidinga se tornam uma família apesar de 

não possuírem parentesco, diferentemente das personagens de O esplendor de Portugal, de 

laços sanguíneos, mas que não têm o desejo de ser uma. Os efeitos de uma guerra são estendidos 

a todos que orbitam esse processo, sejam combatentes, mortos ou familiares dos mortos. 

Crianças e idosos são deixados para trás nessas circunstâncias impiedosas, pois são 

considerados um problema ainda maior em um quadro em que manter-se em movimento pode 

significar a sobrevivência.  

— E me diga: você quer encontrar seus pais por quê? 

— Já expliquei tantas vezes. 

— Desconsigo de entender. Vou-lhe contar uma coisa: seus pais não lhe vão 

querer ver nem vivo. 

— Por quê? 

— Em tempos de guerra, filhos são um peso que atrapalha maningue. 

(COUTO, 1995, p. 12) 

 

A guerra subverte as relações familiares e as tradições africanas. Os idosos, respeitados 

por sua sabedoria, passam a ser considerados um estorvo, assim como as crianças, que podem 

dificultar o deslocamento. As crianças, fonte de renovação e esperança, também são descartadas 

na sociedade tomada pelo desespero. Terra Sonâmbula se apresenta como um caminho para 

tentar evitar a morte das tradições, em xeque no momento de processo violento. Essa narrativa 

recupera a ideia do velho como zelador dos ensinamentos através da literatura oral. Ainda que 

essa dinâmica social esteja subvertida no romance, pois a criança conta as histórias do caderno 

ao velho, aos poucos Tuahir retoma esse papel social para si contando histórias também. Os 

dois, cada um à sua maneira, são guardiões da memória de Moçambique. Tuahir o faz através 

da palavra falada, enquanto Muidinga realiza por meio de palavra escrita. De certa maneira, os 

dois unem duas pontas do narrar, assim como são as duas extremidades da existência, a infância 

e a velhice. As duas vivências mais vulneráveis no cenário de guerra acabam por ser, 

igualmente, as depositárias do saber narrativo e se esforçam por criar juntos um novo 

Moçambique possível trazendo alento aos personagens que cruzam seu caminho na estrada 

morta. O autor busca uma nova maneira de contar o país e o conflito que o fraturou de forma 

inexorável. A herança colonial e a tradição local não podem ser ignoradas, então, Mia Couto 
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procura uni-las sobrepondo planos narrativos. Nas duas esferas temos personagens que 

trabalham o discurso escrito e o falado. Em primeiro plano temos Muidinga trabalhando a 

palavra escrita que se contrapõe a Tuahir com o texto falado. No plano dos cadernos, Kindzu 

se ocupa da linguagem escrita registrando sua busca nos cadernos e sendo contrastado por 

Farida que se expressa através da oralidade. Como explica Carmen Tindó Ribeiro Secco, 

“Muidinga e Kindzu, fundidos, representam a força jovem que, na sabedoria ancestral africana, 

é capaz de renovar o mundo pelo lirismo, acordando velhas tradições e a capacidade de 

imaginar.” (SECCO, 1998, p. 6) Os dois personagens são como as duas faces de um reflexo que 

se olha e se reconhece ao final do romance.  

O romance, passado em uma estrada morta, contrapõe conceitos: a estrada, sinônimo de 

deslocamento, é símbolo de imobilidade em Terra Sonâmbula. Além disso, o menino e o velho 

encontram abrigo no ônibus que não os leva a lugar algum. Contudo, o coletivo inerte vai, por 

fim, levar Muidinga a encontrar suas origens. De certa maneira, o ônibus os move, não na 

estrada física, mas em um outro plano mágico no qual existências podem se encontrar, como 

entre Kindzu, que já está morto, e Muidinga que está vivo. É nos cadernos de Kindzu, 

encontrados próximos a ele, que o menino descobre suas origens e quem é a sua família. É 

através das memórias de outra pessoa, Kindzu, que Muidinga recupera a sua própria. Assim 

como o pai de Kindzu, Taímo, que não encontrou o descanso na morte, Kindzu também precisa 

continuar se expressando depois de morrer para encontrar a paz. Refletindo a cosmogonia local, 

os mortos que não terminam suas tarefas precisam continuá-las de alguma maneira. Contar a 

sua história é a maneira que as personagens encontram para vencer a morte.  

De repente, a cabeça me estala em surdo baque. Parecia que o mundo inteiro 

rebentava, fios de sangue se desalinhavam num fundo de luz muitíssimo branca. 

Vacilo, vencido por súbito desfalecimento. Me apetece deitar, me anichar na terra 

morna. Deixo cair ali a mala onde trago os cadernos. Uma voz interior me pede que 

não pare. É a voz de meu pai que me dá força. Venço o torpor e prossigo ao longo 

da estrada. Mais adiante segue um miúdo com passo lento. Nas suas mãos estão 

papéis que me parecem familiares. Me aproximo e, com sobressalto, confirmo: são 

meus cadernos. Então, com o peito sufocado, chamo: Gaspar! E o menino estremece 

como se nascesse por uma segunda vez. De sua mão tombam os cadernos. Movidas 

por um vento que nascia não do ar mas do próprio chão, as folhas se espalham pela 

estrada. Então, as letras, uma por uma, se vão convertendo em grãos de areia e, aos 

poucos, todos meus escritos se vão transformando em páginas de terra. (COUTO, 

1995, p. 245) 

 

A escrita de Mia Couto traz para o romance um olhar multinaturalista na acepção de 

Eduardo Viveiros de Castro. Introduzindo uma multiplicidade de culturas na narrativa, 

poderíamos dizer que o romancista tem um olhar multiculturalista ao incorporar ao romance 
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diferentes históricos para os personagens como mostra Carmen Tindó: “Através dos cadernos 

de Kindzu, torna-se evidente o multiculturalismo presente no contexto moçambicano (...).” 

(SECCO, 1998, p. 7) Contudo, nos parece que a escrita coutiana ultrapassa esse alcance, 

executando aquilo que Castro viria a definir ao observar as cosmologias indígenas e estudar a 

transcendência e a imanência na visão de variados povos. Ao investigar cenários diversos, 

Viveiros de Castro conclui que os conceitos de corpo e espírito na visão ocidental não são 

capazes de assimilar uma compreensão de mundo em que conceitos como corpo e espírito são 

concebidos de maneira diferente da europeia. A visão multiculturalista prevê uma unicidade da 

ideia de natureza (portanto, dos corpos), enquanto o pensamento multinaturalista admite uma 

unidade de espírito e variação dos corpos. No romance em questão, observamos o caso de 

Junhito, o irmão de Kindzu, que tem o corpo transformado em galinha para escapar da morte 

profetizada por Taímo.  

Junhito se foi alongando de nossas vistas, proibidos que estávamos só de 

mencionar sua existência. Minha mãe, mesmo ela, se parecia resignar. Contudo, eu 

sabia que ela, às escondidas, visitava a capoeira. Fazia isso pelas traseiras da noite. 

Sentava no escuro e cantava uma canção de nenecar, a mesma que servira para todos 

os nossos sonos. Junhito, de começo, entoava junto com ela. Sua voz nos fazia descer 

uma tristeza, olhos abaixo. Depois, Junhito já nem sabia soletrar as humanas 

palavras. Esganiçava uns cóóós e ajeitava a cabeça por baixo do braço. E assim se 

adormecia. (COUTO, 1995, p. 22)  

 

A conversão dos corpos, que também é prevista na cultura ameríndia, aparece aqui como 

meio de escapar da guerra. Ao final do romance, Junhito recupera suas formas humanas, 

enquanto os outros humanos presentes à fala do feiticeiro no morro transformam-se em animais. 

Para ajudar Junhito a terminar sua metamorfose, Kindzu canta as músicas que a mãe entoava 

na infância. É através das memórias da infância que o personagem recupera a forma humana de 

maneira completa. A percepção de ambos os autores é de que as noções cosmológicas destes 

povos não podem ser compreendidas dentro dos binarismos natureza/ cultura e corpo/ espírito. 

O propósito de se compreender plenamente narrativas como as das literaturas africanas e 

ameríndias só pode ser bem sucedido se pudermos entender que as perspectivas são móveis e 

que conceitos são configurados de maneira diversa. Adotar o multinaturalismo é, segundo 

Viveiros de Castro, uma “política cósmica”, pois ao vermos seres humanos e não-humanos de 

maneira universalizada, concebemos o homem em lugar relativizado no mundo. O esquema 

corporal humano passa a não ser o lugar do privilégio, mas um dos lugares possíveis no 

universo, e intercomunicabilidade de corpos seria a confirmação dessa perspectiva. Conquanto 

estejamos falando de diferentes culturas, a ideia de uma nova abordagem filosófica possível 

parece interessante para a análise de um romance em que os eventos descritos pelos personagens 
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não se assemelham à experiência ocidental. A inclusão de diferentes experiências cosmológicas 

e corpóreas é um mecanismo pós-colonial que propõe incluir outras racionalidades e outras 

vozes no espaço dominante.  

Junhito, que se chamava Vinticinco de Junho, ou seja, carrega em seu nome a data da 

independência do país, tem a vida ameaçada na visão do pai, assim como a independência de 

Moçambique. A nação que acaba de nascer junto com a criança está em risco. Como uma 

metáfora do país, Junhito precisa ser protegido nesse cenário de miséria e violência em que está 

inserida a família. Não por acaso, Kindzu menciona o fato de que Junhito seria o último filho 

de sua mãe. Enquanto o irmão esteve transformado e perdido, como Moçambique, a mãe não 

viria a engravidar. A continuidade da família e a do país seguem em suspenso enquanto não 

houver paz. Ao final do romance a mãe surge para Kindzu segurando uma criança ao lado de 

Junhito, como se a mãe terra e a mãe de família pudessem enfim, continuar seu caminho. Com 

Junhito seguro, ou seja, a soberania do país, o núcleo familiar e Moçambique podem seguir seu 

caminho natural e sair do estado de suspensão em que se encontravam.   

Kindzu descreve como a vida muda com a aproximação dos tiroteios e como o medo 

passa a fazer parte da rotina da família. Os personagens não podem mais sair durante o dia e 

nem conseguem dormir à noite e como a falta do sonho leva à falta dos sonhos que são o 

elemento que na verdade nos fazem enxergar o mundo. No fim do romance, a reaparição de 

Junhito é descrita por Kindzu como um sonho, todavia, a narrativa deixa a compreensão do 

leitor em aberto. Apesar de descrever o reencontro como um sonho, a narrativa se encerra com 

a morte do personagem, o que supostamente estaria ligado ao real, já que Muidinga e Tuahir 

encontraram o corpo de Kindzu sem vida ao lado dos cadernos. A interseção entre sonho e real 

está exposta no desfecho do romance colocando um dos principais aspectos da narrativa de Mia 

Couto em claro: o limiar impreciso entre os dois mundos.  

As estruturas de poder terminam por se sobrepor às estruturas familiares nos dois 

romances. Poder é a condição que permite a grupo pensar o futuro e, no caso das famílias de O 

esplendor de Portugal e Terra Sonâmbula, as personagens não estão incluídas nesse grupo, 

assim, não se pode pensar em um reencontro. O esfacelamento dos núcleos familiares convida 

a pensar a respeito dos reflexos da guerra no âmbito íntimo. A violência do conflito não se 

restringe às trincheiras e àqueles que lutam diretamente na linha de combate, também marcam 

os civis que habitam essas zonas de guerra. A escrita dessas vozes subverte a lógica do poder e 

traz à luz histórias que representam aqueles que pereceram.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como visto ao longo deste trabalho de pesquisa, violência e política estão constantemente 

relacionadas. E, ao contrário do que se poderia esperar, depois de tão sangrento conflito, à 

Segunda Guerra Mundial não se seguiu um período de paz, mesmo após os episódios do 

Holocausto e das bombas atômicas. Ao invés disso, presenciamos um longo período de luta 

pelo poder entre as metrópoles do século XX. A violência, como muitos outros aspectos, foi 

mais um instrumento do que um elemento isolado nessa conjectura. Estabelecer um complexo 

aparato militar tornou-se um item essencial na organização dos países que haviam lutado na 

guerra. No entanto, esse aparelhamento político-militar não se restringiu ao centro da disputa 

de governos antagônicos. Essa corrida pela supremacia terminou por se expandir para outros 

continentes como a África. As influências e o jogo político incluíram esses jovens países 

independentes em um novo tipo de dominação ao qual se deu o nome de neocolonialismo. Desse 

modo, a ex-colônias europeias são incluídas na dinâmica da Guerra Fria. As guerras coloniais 

e civis de Angola e Moçambique precisam ser compreendidas dentro deste contexto de 

conflitos. Com relação ao contexto interno, como dissemos anteriormente, diferentes grupos 

procuraram estabelecer sua hegemonia nesse cenário. Ademais, as guerras civis nesses países 

também devem ser entendidas como uma continuidade de um processo histórico iniciado nas 

guerras de libertação. A violência contida na guerra é sempre uma ferramenta daqueles que 

estão no poder ou desejam alcançá-lo, mais do que um fim em si mesma. Ela é uma técnica 

amplamente empregada para o controle social ou persuasão, seja pelo estado ou por forças 

insurgentes, e não é uma interrupção, e sim, a continuidade de uma ação de controle social. É 

partir deste ponto que pensamos a literatura de guerra e como essas narrativas se inserem em 

um universo violência. E qual o efeito do uso da força nas relações humanas e políticas? Para 

além dos efeitos na sociedade de forma geral, a proposta aqui era pensar os efeitos dela no 

âmbito narrativo. De que forma as narrativas que tratam de espaços e períodos em que a 

violência é ostensiva, como no tempo de guerra, caracterizam as consequências desse ambiente? 

E ainda, de que maneira elas conseguem expressar essa desagregação? A narrativa 

contemporânea problematiza essas questões.  

Ao analisar a questão da guerra, estudamos a transformação de um tema presente na 

sociedade contemporânea em objeto literário atuando criticamente. O tema, recorrente no 

jornalismo e nas discussões do campo internacional, é absorvido pela arte literária e 

transformado por ela. É a partir daí que investigamos os modos de absorção da violência da 
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guerra civil pela literatura, e como e quais aspectos são incorporados ao texto. São esses 

processos de assimilação que interessam o conhecimento, estimulando a investigação dos 

elementos que compõem esta apropriação e as idiossincrasias de cada narrativa. A formação de 

novos Estados no período pós-colonial levou a outras instabilidades políticas que se 

caracterizam, não pelo domínio direto das ex-metrópoles, mas um controle indireto 

desenvolvido com base no neocolonialismo e em novas formas de dependência. Diversos 

efeitos desse domínio persistem e levam as guerras internas representadas nos romances 

estudados. Seus efeitos estão presentes ainda hoje nessas sociedades e, também, na literatura. 

Diante muitas vezes da falta de debate em torno do tema, é a literatura que se dispõe a discutir 

esse tema. É esse cenário globalizado e em crise que procuramos analisar nessa dissertação de 

mestrado.  

No primeiro capítulo, intitulado “O contexto de guerra: violência e representação”, 

procuramos analisar a questão do contexto histórico-sócio-político em que se desenvolveram 

as guerras civis de Angola e Moçambique. A própria condição desses países como periféricos 

se desenha como um aspecto da violência perpetrada pelo neocolonialismo. Esses espaços, 

retratados frequentemente como o lugar do caos em substituição à ideia do exotismo, são 

compreendidos dentro do contexto global do século XX. Estudando essas guerras percebemos 

que a desestruturação desses territórios, constantemente associada a uma incapacidade 

endêmica, está ligada a uma política de continuidade da desestabilização voltada para o lucro 

monetário e político.  

Após o exame da questão, desenvolvemos o tema da violência e suas representações na 

narrativa no segundo capítulo, chamado “O narrador: fragmentação e reconstrução”. 

Procuramos entender quais os procedimentos narrativos empregados nos dois romances para a 

representação desse tema e concluímos que arte literária procura representar continuamente um 

problema constante no mundo em que vivemos. Os dois processos são indissociáveis. No caso 

das guerras, ele é levado ao limite e, portanto, a narrativa também é confrontada com sua 

limitação representativa. Concluímos que quanto mais extrema a situação em que são colocadas 

as personagens, mais fragmentado se torna o seu discurso. A narrativa de guerra não é, portanto, 

mimesis, mas performance literária que representa a violência, e é isso que dá a ela a capacidade 

de representação. A estrutura de narrativas encaixadas dos dois romances se presta a um rico 

processo de recriação do espaço turbulento.  

Por fim, no capítulo intitulado “Memória: o sentido de experiência e as relações 

familiares”, procuramos estudar a relação entre violência e família e como a guerra subverte 
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essas relações. Procurando traçar um paralelo entre os romances, notamos como eles caminham 

em direções opostas. A guerra, que separa a família de O esplendor de Portugal, cria novos 

arranjos familiares em Terra Sonâmbula. Enquanto Carlos não torna a ver a mãe e os irmãos, 

Muidinga tem uma figura paterna na adoção informal por Tuahir. Nos dois romances a guerra 

subverte a ordem social e os núcleos familiares são dispersos durante o enredo. A memória tem 

papel preponderante nos romances por se tratar do mecanismo narrativo mais usado pelos 

personagens para rememorar os laços com a terra e a família. É através da memória que as duas 

narrativas desenvolvem a ideia de país em uma periferia do mundo que se encontra colapsada.  

Através de um estudo comparativista, procuramos estabelecer neste trabalho os pontos 

em comum que reúnem as duas obras estudadas. Buscamos mais do que as semelhanças com 

relação ao tema da guerra civil em África, mas quais afinidades existem no texto narrador da 

guerra. Além dessa abordagem, também investigamos as diferenças na matéria narrada, ou seja, 

de que forma os dois romances se diferenciam ao tratar do mesmo conteúdo. Os contrastes 

estabelecidos caracterizam as formas literárias de cada autor. E ao descrever essas 

contraposições, podemos examinar as literaturas ditas periféricas em relação ao eurocentro. 

Para analisar as obras, procuramos indagar quais as relações estéticas, sociais, históricas e 

literárias as narrativas estabelecem com determinada teoria literária e cultural que disserta sobre 

os temas da violência e da guerra. E, ainda, até que ponto esses romances conversam com outras 

obras que tratam da mesma matéria abordada por eles, em um exercício que passa do tópico 

violência de forma universal ao particular do texto literário e retorna pelo mesmo caminho. A 

originalidade dos textos no tratamento da matéria reside justamente na comunicação 

estabelecida com o universal do tema. Ao tratar do tema guerra civil, os romances acrescentam 

à literatura de guerra os aspectos que fazem os dois livros essencialmente português e 

moçambicano. O tratamento dado à violência na literatura de António Lobo Antunes e Mia 

Couto é perpassado pela cultura desses países com suas particularidades e representações de si 

dentro do gênero do romance afirmando suas respectivas nacionalidades literárias. Os dois 

romances comprovam que a representação da linguagem é o que caracteriza o gênero do 

romance combinando universo social e a própria criação. A representação literária desses 

ambientes conflagrados produz novos horizontes para a abordagem de um tema que tem sido 

visto desde as narrativas épicas da Antiguidade; a guerra. A linguagem escolhida por cada autor 

faz com que esse assunto tenha novo sentido, pois mudam as circunstâncias e quem fala a 

respeito, e esses escritores, como sujeitos de seu tempo, refletem a violência que se desenrola 

ao seu redor.  
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