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“O que me move é a vocação divina da palavra, 

que não apenas nomeia mas que inventa e produz 

encantamento.” (Mia Couto) 

“No universo tudo fala: tudo é fala que ganhou 

corpo e forma.” (Hampaté Bâ) 

“Pela fé entendemos que os mundos foram 

criados pela palavra de Deus; de modo que o visível 

não foi feito daquilo que se vê.” (Hebreus 11:3) 

 



RESUMO 

 

O presente trabalho busca investigar a configuração dos espaços geográfico e social nas obras 

Terra Sonâmbula (1992) e Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra (2002), do autor 

moçambicano Mia Couto, levando em consideração os elementos históricos e culturais 

recuperados pela ficção. Pretende-se, ainda, a partir de leituras sobre o poder divino e criador 

da palavra nas culturas africanas, investigar a interação entre palavra e espaço nas obras.  

PALAVRAS-CHAVE: Literatura Moçambicana. Espaço. Palavra. Mia Couto.  

 

 



ABSTRACT 

 

The presente work aims to investigate the configuration of the geographic and social spaces in 

the novels Terra Sonâmbula (1992) and Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra 

(2002), by the Mozambican author Mia Couto, considering the historical and cultural 

elements recovered by fiction. It is also intended, from readings on the divine and creative 

power of the word in African cultures, to investigate the interaction between word and space 

in the novels. 

KEYWORDS: Mozambican Literature. Space. Word. Mia Couto. 
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1. Introdução 

 

“Atribuir um nome é um ato de poder, a primeira 

e mais definitiva ocupação de um território 

alheio” (COUTO, 2015, p. 17) 

 O trecho em epígrafe foi retirado da obra Mulheres de cinzas: as areias do imperador, 

volume 1, e se trata de um comentário da narradora sobre o seu próprio nome, “Imani”, que, 

em sua língua materna, significa “quem é?”, em suas palavras: “Eu teria por nome um nome 

nenhum: Imani.” (MDC, p.16). As reflexões da narradora sobre a atribuição dos nomes 

sugerem o poder exercido pela palavra nas culturas africanas representadas e apontam para a 

relação entre o ato de nomear e o espaço ou “território”. Mia Couto, escritor moçambicano, 

investe na alquimia da palavra para criar os espaços ficcionais de suas obras. Segundo 

Hampaté Bâ: “Nas tradições africanas (...), a palavra falada se empossava, além de um valor 

moral fundamental, de um caráter sagrado vinculado à sua origem divina e às forças ocultas 

nela depositadas.” (1982, p. 182). Nas obras de Mia Couto, a palavra criadora é usada como a 

principal ferramenta de transformação dos seres, dos espaços e das coisas. Nesse sentido, 

buscamos investigar a interação entre espaço e palavra nas obras Terra Sonâmbula (1992) e 

Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra (2002). 

O primeiro elemento que nos chama a atenção é o título das obras, pois, nos dois 

casos, nos deparamos com a relação espaço/palavra. O romance de 1992 apresenta um espaço 

adjetivado: uma terra que é sonâmbula. De acordo com o dicionário Michaelis1, “sonâmbulo” 

é aquele que, dormindo, executa movimentos como se estivesse acordado. Mia Couto abre o 

livro com uma frase atribuída aos habitantes de Matimati sobre o sonambulismo da terra: “Se 

dizia daquela terra que era sonâmbula. Porque enquanto os homens dormiam, a terra se movia 

espaços e tempos afora. Quando despertavam, os habitantes olhavam o novo rosto da 

paisagem e sabiam que, naquela noite, eles tinham sido visitados pela fantasia do sonho.” 

(TS2, p. 5). A terra é sonâmbula por recriar novas paisagens através da fantasia do sonho.  

O romance de 2002 apresenta um rio e uma terra nomeados, respectivamente, “tempo” 

e “casa”, o que nos faz voltar à ideia central da epígrafe deste texto: o poder que existe no ato 

                                                             
1
Disponível em http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/son%C3%A2mbulo/ 

Acesso em: 04 de outubro de 2017. 
2
Para maior fluidez da leitura do texto, o romance Terra Sonâmbula será referido pela abreviação TS e Um rio 

chamado tempo, uma casa chamada terra será referido pela abreviação RCT. 

http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/sonâmbulo/
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de nomear. Ao apresentar o rio como “tempo” e a casa como “terra” o autor cria uma série de 

imagens e símbolos para o leitor. Segundo Francisco Noa, “o que aumenta a densidade 

figurativa e interpretativa da história narrada é a intencionada e quase inevitável articulação 

entre o simbolismo do tempo que passa e do espaço, a casa, por exemplo, que resiste e que 

tudo acomoda e absorve” (NOA, 2013, p. 121). Vera Maquêa também discorre sobre o que 

chama de “poema-título” desta obra. Para ela: 

a evocação da natureza plural da narrativa, em que o chamado ressoa como 

voz ancestral, como verbalização da realidade, inaugura indeterminado 

mundo. No masculino de Cronos o rio passa a existir, compondo-se de 

gradações que vão da comparação à metáfora, ultrapassando-as rumo ao 

mito. No feminino de Gaia a casa é edificada, reunindo no seu arquétipo de 

aconchego rumo aos sonhos individuais e coletivos, provocando-os para o 

convívio e a reinvenção. (MAQUÊA, 2013, p. 168) 

 Segundo a estudiosa, o título do romance aponta para a relação entre a realidade e a 

história: 

o rio é „chamado‟, nomeado, invocado; corre com e como o tempo e não se 

repete nos seus infinitos e diversos movimentos, engendrando a capacidade 

da lembrança, do esquecimento, da mudança e da história. A casa é lugar 

onde se mora, estendida à realidade da Terra, da África, de Moçambique, 

estendendo-se à universalidade da condição humana. (MAQUÊA, 2013, p. 

168) 

 Ao nomear o rio e a terra, o autor amplia os sentidos que podem ser atribuídos a estes 

espaços: o rio é o tempo (história, transformação); a casa é a terra (Moçambique, África, 

mundo, espaço de vivos e mortos). A confirmação da multiplicidade de sentidos é apresentada 

ao longo do romance, em que cada espaço adquire o seu próprio contorno, seja através das 

ações que ocorrem neles ou das ações por eles provocadas.  

 Em nossa investigação sobre espaços nas obras coutianas, priorizamos não somente os 

aspectos físicos, mas também os aspectos sociais e históricos. A presente análise aproxima-se 

da proposta de topoanálise conforme assinala Borges Filho:  

interferências sociológicas, filosóficas, estruturais etc., fazem parte de uma 

interpretação do espaço na obra literária. Ela também não se restringe à 

análise da vida íntima, mas abrange também a vida social e todas as relações 

do espaço com a personagem seja no âmbito cultural ou natural. (FILHO, 

2008, p. 1) 

 Dessa maneira, estabelecemos uma leitura que contempla as relações entre o espaço e 

os fatores históricos, por exemplo, a guerra civil que é o pano de fundo de Terra Sonâmbula e 

uma lembrança constante em Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra; os fatores 

culturais, pois em ambas as obras, estamos diante de um espaço que é moradia de vivos e 
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mortos; e os fatores sociais, visto que as duas narrativas abordam questões políticas e sociais 

que envolvem a sociedade moçambicana do fim do século XX e início do século XXI. Para 

ampliar o nosso conhecimento sobre as questões históricas, sociais e culturais de 

Moçambique, pesquisamos os trabalhos de Peter Fry (2001), Josilene Silva Campos (2009), 

José Luís de Oliveira Cabaço (2007) e João Carlos Colaço (2001).  

 Buscamos compreender também quais são as personagens que compõem os espaços 

dos romances e de que forma lidam com ele. O pesquisador Borges Filho, ao apontar as 

funções do espaço, destaca que estes podem influenciar as ações das personagens, situá-las 

geograficamente e representar os sentimentos vividos por elas (FILHO, 2008). Em Terra 

Sonâmbula, Muidinga e Tuahir são as personagens centrais da primeira narrativa, eles 

caminham pela terra em guerra: “Os dois caminheiros condiziam com a estrada, murchos e 

desesperançados.” (TS, p.10). As personagens são apresentadas, no primeiro capítulo, com as 

mesmas características do espaço devastado. No decorrer da obra, a terra, que é sonâmbula, 

muda as suas feições, possibilitando aos dois andarilhos novas experiências. Esse movimento 

constante da estrada onde Muidinga e Tuahir estão, no entanto, não é gratuito, está 

diretamente relacionado à leitura da segunda narrativa do romance, aos cadernos de Kindzu. A 

palavra suscita o sonho e faz a terra se mover. 

 A partir da leitura dos referidos cadernos, novos espaços surgem na narrativa: a casa 

de Kindzu, a loja de Surendra, a escola do pastor Afonso, o mar em que Taímo foi sepultado, 

o navio de Farida. Os espaços apresentados estabelecem relações diretas com personagens do 

romance e essas relações envolvem questões sociais e culturais que merecem atenção. A loja 

de Surendra e a escola do pastor Afonso, por exemplo, apontam para a presença de 

personagens estrangeiras e os lugares ocupados por elas na sociedade moçambicana. 

Surendra, que é uma personagem indiana, trabalha no comércio, e o pastor Afonso, português, 

ocupa-se em ensinar a leitura e a escrita. O autor, ao inserir essas personagens, destaca a 

pluralidade étnica e cultural de Moçambique. Coube a nós, portanto, entender como essas 

relações foram retratadas na ficção e historicamente. Para isso, formulamos perguntas 

direcionadoras: Como essas personagens de origem estrangeira se encaixam na sociedade 

moçambicana representada? Como elas são vistas pelas personagens moçambicanas? Como 

se estabelece a relação entre essas personagens e o narrador? Quais são os espaços 

historicamente ocupados por essas pessoas? 

 A interação entre Kindzu e as personagens de origem estrangeira é harmônica. Ele 

tinha uma grande amizade com o pastor Afonso, visitava-o mesmo após as aulas, “com ele 
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ganhara esta paixão das letras, escrevinhador de papéis como se neles pudessem despertar os 

tais feitiços que falava o velho Taímo” (TS, p. 24-25) e com o indiano Surendra Valá, “eu 

gostava de lhe visitar, receber suas conversas, provar os cheiros de sua casa.” (TS, p. 24). No 

entanto, nem todos os moçambicanos agiam como Kindzu, seus pais, por exemplo, o 

aconselhavam a afastar-se desses estrangeiros: “Surendra sabia que minha gente não perdoava 

aquela convivência (...) Minha família receava que eu me afastasse de meu mundo original.” 

(TS, p. 24). 

Através da relação entre Kindzu e Surendra, podemos compreender a intenção do 

autor em trazer para o texto as diferenças étnicas: criar um espaço de diálogo. O Oceano 

Índico, grande limite entre Moçambique e a Índia, é o lugar projetado pelas personagens 

como um lugar de harmonia. O que deveria ser o espaço de fronteira é idealizado pelo 

moçambicano e pelo indiano como o espaço de união entre as nações, não apenas Índia e 

Moçambique, mas entre todos aqueles que cruzam aquele mar – chineses, portugueses, árabes 

etc.  

 Em Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, o espaço central, a Ilha Luar-

do-Chão, apresenta um forte laço familiar com as personagens do romance: “toda a família se 

estava dirigindo para os funerais. A Ilha era a nossa origem, o lugar primeiro do nosso clã, os 

Malilanes. Ou, no aportuguesamento: os Marianos.” (RCT, p. 18). A ilha representa a origem 

da família “Mariano”, lugar onde estão os seus antepassados. Por isso, quando Marianinho 

recebe a missão de salvar a terra, ele precisa, antes, conhecer a sua própria história, como bem 

aponta Vera Maquêa: 

Seu retorno a Ilha – a mitopoética Luar-do-Chão – tem um fim: enterrar o 

avô Dito Mariano. Repetindo-se no nome do Avô o narrador intenta contar a 

história da Ilha e ao realizar esta narração, contar a sua própria história, 

cerzida no confluir das vozes que vão cruzando sua narrativa. (MAQUÊA, 

2013, p. 170) 

 Além da ilha, Luar-do-Chão, outro espaço ganha destaque no que se refere à relação 

espaço/personagem: a casa dos Marianos do Norte e do Sul, ou seja, Nyumba-Kaya. Segundo 

as propostas de Borges Filho (2010), poderíamos conceber a ilha como um macroespaço e a 

casa como um microespaço: “Às vezes, o texto pode ser dividido em dois grandes espaços, 

tais como: o campo e a cidade (...) Detectada a presença do macroespaço, cumpre verificar os 

microespaços que o compõem.” (FILHO, 2010, p. 4). Em sua relação com as personagens, a 

casa é o lugar “sem fronteiras” do romance. Enquanto Terra Sonâmbula aposta no Oceano 

Índico como um lugar de harmonia, Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, que 
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aborda principalmente as questões familiares, aposta na casa do mais-velho, do avô, como o 

espaço de união. Nyumba-Kaya é o lugar onde todos os membros da família, mesmo os que 

não moram em Luar-do-Chão, podem reunir-se. 

 Como nas duas obras analisadas os espaços de maior destaque são rurais, investigamos 

como ocorre a relação personagem/natureza. Para isso, levamos em consideração a formação 

do autor em Biologia e as diferenças entre as visões africanas e as visões europeias sobre a 

relação homem/natureza. Consideramos pertinentes os estudos de Bruno Latour (1994) sobre 

os “modernos” e a separação que fazem entre sociedade e natureza, oposta a concepções 

africanas que estabelecem uma comunhão entre esses elementos. Nas culturas africanas 

representadas, não há unilateralidade nessa relação, isto é, assim como as personagens agem 

sobre o espaço, o espaço também age sobre as personagens. Essa interação, por sua vez, 

produz acontecimentos inusitados. Sendo leitores brasileiros, e, portanto, estrangeiros, 

acabamos, muitas vezes, por denominar esses acontecimentos como “sobrenaturais”, 

“insólitos”, “fantasiosos” ou “mágicos”. Borges Filho, por exemplo, afirma que, quando há 

espaços que não seguem nenhuma regra do mundo natural que nós conhecemos, podemos 

dizer que são espaços “fantasistas” (FILHO, 2010). No entanto, para um receptor africano, 

esses acontecimentos poderiam ser classificados como “fora do mundo natural”? Esse 

questionamento levou-nos a refletir acerca dos possíveis leitores das obras: o receptor 

indígena e o receptor alienígena, conforme denominados pela estudiosa Ana Mafalda Leite 

(2012), e os sentimentos de estranheza ou afinidade que poderiam ter ao lê-las. Dessa 

maneira, como poderíamos denominar esses acontecimentos? Para investigar essa questão 

pesquisamos os estudos de Gilberto Matusse (1993), Maria Nazareth Soares Fonseca e Maria 

Zilda Ferreira Cury (2008), Petar Petrov (2014) e Sueli Saraiva (2007). 

 A partir dessa discussão, refletimos sobre a coexistência de dois mundos nas culturas 

africanas representadas nos romances de Mia Couto: o mundo visível (dos vivos) e o mundo 

invisível (dos mortos). A relação entre esses dois mundos cria muitas situações inesperadas 

nas obras: as constantes mudanças de paisagem, em Terra Sonâmbula, as aparições de 

fantasmas a Kindzu e a terra que se fecha em Um rio chamado tempo, uma casa chamada 

terra são alguns exemplos que podem ser citados. Para compreendermos a construção do 

invisível nas obras de Mia Couto, recorremos, em primeiro lugar, à importância dos 

antepassados nas culturas africanas. Nesse sentido, a obra etnográfica Usos e Costumes dos 

Bantu, de Henri Junod trouxe muitas contribuições para o nosso trabalho. Percebemos 

também que há, nas obras analisadas, muitas situações similares aos relatos do missionário 
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suíço, o que já foi bem abordado por Ana Mafalda Leite (2012). Para além da ensaísta, 

recorremos aos estudos de Hampatê Bá (1982) e Kwame Anthony Appiah (1997), que embora 

não enfoquem em Moçambique, trazem perspectivas muito esclarecedoras sobre as relações 

entre os vivos e os seus antepassados em outras partes de África. 

 Para nos auxiliar, ainda, a trabalhar os aspectos culturais da relação visível/invisível 

nos romances, baseamo-nos na obra da pesquisadora Fernanda Cavacas, Mia Couto: 

acrediteísmos, que levanta alguns temas3 constantes nos romances do autor apontando os seus 

simbolismos para diversas etnias africanas.  

 No corpus trabalhado, vemos que a interação entre os vivos e os mortos ocorre pelo 

sonho e pela palavra. Como o sonho é uma forma que os mortos encontram de se comunicar 

com os vivos, entendemos que é através da palavra que o espaço invisível se torna conhecido. 

Nos dois romances aqui analisados, a trama principal promove o encontro entre vivos e 

mortos: Kindzu encontrado morto por Muidinga e Tuahir; Dito Mariano (avô “morto”) e 

Marianinho. A interação entre as personagens ocorre pela escrita: diário, em Terra 

Sonâmbula, e carta, em Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra. O autor 

complementa a escrita com a oralidade, pois os cadernos são lidos por Muidinga para o velho 

Tuahir e as mãos de Marianinho escrevem as cartas faladas pelo avô. Mia Couto investe no 

poder da palavra em suas duas faces: oral e escrita. Dessa forma, investigamos a relação 

oralidade/escrita nas obras do autor moçambicano, baseando-nos principalmente nos estudos 

de Laura Padilha (2002, 2007) e Ana Mafalda Leite (2012). 

 Nas obras de Mia Couto, as palavras ganham força, fazendo o invisível tornar-se 

visível, pelo que se alinham ao pensamento, por exemplo, de Hampaté Bâ (1982) quando ele 

descreve com clareza a força criadora da palavra, afirmando que “no universo tudo é fala que 

ganhou corpo e forma.” (BÂ, 1982, p. 185). A relação entre palavra/criação/espaço é o que 

guia a nossa pesquisa no capítulo “A palavra e o seu poder de criar mundos.”.  

 Também é bom lembrar que as duas obras de Mia Couto retratam as dificuldades 

enfrentadas pelos cidadãos moçambicanos, como a guerra, a fome, a miséria, a corrupção. No 

entanto, a partir de situações, como da personagem Siqueleto, por exemplo, que tem o seu 

                                                             
3
Os temas apontados pela pesquisadora são: água, alegria, amor, auspícios, casa, casamento, demônio, deus, 

esperança, espíritos, família, fantasia, fé, feitiçaria, felicidade, guerra, homem, infância, língua, maternidade, 

morte, mortos, mulheres, mundo, nação, natureza, nossa terra, preguiça, raça e racismo, saberes, sexo, 

sofrimento, sonhos, superstições, tempo, tradição, tristeza, viajar, vida e viuvez. 
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nome escrito na árvore como um símbolo da permanência de sua aldeia, o autor reforça 

igualmente a ideia da resistência pela palavra. As cartas de Dito Mariano, em Um rio 

chamado tempo, uma casa chamada terra, são o que incentivam Marianinho a cuidar da Ilha. 

Além disso, a cena de desfecho das duas obras, com as folhas tornando-se terra no momento 

da morte de personagens, apontam não só para a fusão espaço/palavra, mas também para a 

relação de semeadura: plantar-morrer-nascer. Segundo Anita Martins Rodrigues de Moraes, 

essa escrita-terra, morte-renascimento aponta para a circularidade vida-morte-vida 

(MORAES, 2009). Em Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, o narrador relata: 

“A palavra que usara? Plantar. Diz-se assim na língua de Luar-do-Chão. Não é enterrar. É 

plantar o defunto. Porque o morto é coisa viva. E o túmulo do chefe de família como é 

chamado? De yindlhu, casa. Exatamente a mesma palavra que designa a moradia dos vivos.” 

(RCT, p. 86). O cenário de morte com as palavras se transformando em terra apontam, assim, 

para o renascimento; e se há renascimento, há esperança.  

 Por último, investigamos como o ato de contar histórias – e, assim, criar novos 

mundos – é recorrente nas narrativas. O escritor insere, com frequência, em suas obras, 

personagens que contam histórias, as “personagens-narrativa”, segundo Ana Mafalda Leite 

(2012). Baseada na nomenclatura de Todorov (“homens-narrativas”), a estudiosa investigou 

personagens, nas narrativas de Mia Couto, que aparecem apenas para contar uma nova 

história. Ao entrar na narrativa principal, com uma narrativa secundária, elas constroem novos 

mundos que podem alterar ou não o destino daquelas com que interagem. Tanto em Terra 

Sonâmbula quanto em Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, as personagens 

principais têm o seu destino transformado pelo que descobrem a partir das personagens-

narrativa (Kindzu e Dito Mariano). No caso de Terra Sonâmbula, a personagem Kindzu (que 

já é uma personagem-narrativa) tem a sua trajetória de viagem alterada por Farida, outra 

personagem-narrativa. As histórias contadas são inseridas na narrativa principal, criando o que 

Todorov chama de “encaixe” (TODOROV, 2006, p. 123). Depois que essas personagens 

contam as suas histórias elas desaparecem ou morrem: viver é contar, quando não há mais 

nada para contar, não precisam mais existir. 

Para discutirmos a presença dessas personagens-narrativas, pesquisamos sobre o 

formato das narrativas orais africanas que apresentam um processo semelhante ao que Mia 

Couto estabelece em seus romances. Apoiamo-nos, principalmente, nos estudos de Gilberto 

Matusse (1993), Lourenço do Rosário (1989) e Henri Junod (1993). 



17 

Os romances de Mia Couto são construídos pela interação palavra/espaço, o espaço 

existe pela palavra e a palavra existe pelas relações entre os seres (visíveis e invisíveis). Para 

Fonseca e Cury (2008), “escrita e terra são, pois, personagens centrais da ficção de Mia 

Couto. Chegam mesmo a confundir-se em vários episódios” (p. 28). Para nós, Couto 

estabelece, em suas obras, o mundo africano conforme descrito por Hampaté Bâ (1982) onde 

tudo se relaciona, tudo é solidário. A imagem de desfecho dos dois livros condensa essa ideia 

de interação: as palavras eternizam-se na terra, reconstruindo a possibilidade de convivência 

entre os elementos do mundo. 
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2. Um espaço em movimento: a construção dos espaços nas narrativas de Mia Couto 

 As obras de Mia Couto apresentam um espaço dinâmico, movente. A terra é elemento 

de destaque desde os títulos das obras – “TERRA sonâmbula” e “uma casa chamada TERRA” 

–; a terra precisa ser resgatada das atrocidades causadas pelos homens e participa ativamente 

da vivência das personagens. Na terra está o sagrado, o surpreendente e os antepassados. As 

personagens, ao caminhar pela terra, desenham os contornos de seu próprio país.  

Tanto Terra Sonâmbula quanto Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, 

apresentam a viagem como ponto de partida. Logo no primeiro capítulo de Terra Sonâmbula, 

nos deparamos com dois elementos significativos: uma estrada e um ônibus. No entanto, a 

estrada estava morta, não cruzava com nenhuma outra, “mais deitada que os séculos, 

suportando sozinha toda a distância” (TS, p. 9), e o ônibus estava queimado, e por isso, não 

poderia funcionar. Apesar disso, o leitor, juntamente com as personagens Tuahir e Muidinga, 

faz um passeio pelo território moçambicano, através do deslocamento da própria terra. 

Segundo Ana Mafalda Leite, “a viagem é da própria terra que procura encontrar-se, 

sonâmbula, perdida, a viagem de um país que a guerra fratricida ocupou de lés a lés.” (LEITE, 

2012, 224). 

Na segunda narrativa, a viagem ocorre no mar. Kindzu, descrito pelo nganga como um 

“homem de viagem” (TS, p. 32), percorre as águas moçambicanas e visita as terras do seu 

país. As duas narrativas são entrelaçadas, Kindzu não pode ser conhecido se Muidinga não ler 

os seus cadernos, e a terra move-se após essa leitura. Há uma relação de dependência e 

complementariedade entre as narrativas: se, por um lado, a viagem de Tuahir e Muidinga 

começa em terra e termina em mar, com a morte de Tuahir nas águas, por outro lado, a 

viagem de Kindzu começa no mar e termina com a sua morte em terra.  

Em Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, o capítulo de abertura é a 

viagem de Marianinho à sua terra natal, a Ilha Luar-do-Chão. A personagem encontra-se em 

um barco retornando ao seu lugar de origem. O rio é o responsável por separar os dois lugares 

que representam o país: a cidade e a ilha: “Aquelas águas, porém, afastam mais que a sua 

própria distância. Entre um e outro lado reside um infinito. São duas nações, mais longínquas 

que planetas. Somos um povo, sim, mas de duas gentes, duas almas.” (RCT, p. 18). Além 

disso, o rio, conforme está no título do romance – “um rio chamado tempo” – é, também, a 

metáfora do tempo. O rio separa e, ao mesmo tempo, une dois lugares, a ilha e a cidade, e dois 

momentos, a tradição e a modernidade. 
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 Dessa forma, a viagem de Marianinho a Luar-do-Chão não potencializa as 

divergências entre campo/cidade, tradição/modernidade. Pelo contrário, problematiza essas 

barreiras. Inocência Mata afirma que os temas das obras coutianas são atualizados através de  

polarizações complementares (nunca excludentes): tradição/modernidade, 

oratura/escritura, voz/letra, velho/novo, campo/cidade, região/país, 

local/global, nacional/universal, natureza/cultura, mesmo/outro, e suas 

mestiças combinações a partir das quais o escritor constrói uma verdadeira 

sinfonia do diálogo entre diferentes. (MATA, 2008, p. 9) 

A discussão que envolve aparentes binarismos percorre não apenas a ficção como 

também a realidade de Moçambique e outros países em África. Em Moçambique, um dos 

fatores propulsionadores da guerra de pós-independência foi justamente a resistência de parte 

da sociedade às propostas da Frelimo de criar um “homem novo” dentro de uma perspectiva 

socialista, conforme afirma Peter Fry: “as palavras de ordem „Abaixo o feudalismo‟, „Abaixo 

o colonialismo‟, „Abaixo o capitalismo‟, „Abaixo o obscurantismo‟, „Abaixo o tribalismo‟ e 

„A luta continua‟ sinalizavam o fim do passado colonial e tradicional e o nascimento do 

„homem novo‟ socialista.” (FRY, 2001, p. 14). Nas palavras de Krakowska, “a FRELIMO 

procurou não só modernizar o seu país, mas também relacionar o seu projeto nacionalista com 

uma visão de modernidade enraizada na ideologia marxista.” (KRAKOWSKA, 2014, p. 7).  

No contexto mundial de Guerra Fria, a disputa entre capitalismo e socialismo nos 

países africanos ganhou um novo questionamento: qual seria o lugar das culturas tradicionais 

dentro desses sistemas? Conforme afirma Appiah,  

um retorno às tradições nunca seria um retorno ao Estado nacional 

contemporâneo. Nem poderia significar, na África (onde o pan-africanismo é 

uma forma favorita de nacionalismo), um retorno a uma unidade continental 

anterior, uma vez que (...) o continente não era unificado no passado. 

(APPIAH, 1997, p. 92) 

Não seria necessário retornar a um passado “original” para se construir uma 

identidade, tampouco seria preciso o apagamento das tradições para se alcançar uma suposta 

modernidade. Krakowska, por exemplo, considera que “tradição e modernidade não são 

termos antagônicos, mas no pensamento europeu costumavam ser apresentados como 

binarismos, sendo a modernidade vista como uma característica supostamente intrínseca do 

mundo ocidental.” (KRAKOWSKA, 2014, p. 2). A pesquisadora discute a preocupação que 

havia no contexto pós-colonial africano em torno dos conceitos que fundariam as novas 

nações. Resgatamos sua análise:  

Por um lado, existia (e continua a existir) uma expectativa de que as antigas 

colônias seguissem o modelo de modernidade ocidental frequentemente 
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partilhado pelas sociedades africanas. Por outro lado, as elites dos países 

recém-independentes procuraram no passado pré-colonial e nas tradições 

locais o fundamento para a identidade nacional. (KRAKOWSKA, 2014, p. 

2-3) 

As obras de Mia Couto, na contramão de tais intenções, criam uma ponte entre 

elementos da modernidade e da tradição. Laura Padilha, ao apontar as epígrafes de Terra 

Sonâmbula4, mostra a escolha de Couto por citações que remetem ao universo africano (falas 

das personagens do próprio romance) e à tradição ocidental (citação atribuída a Platão). Há 

uma preocupação do autor na interação entre as vozes diversas. Para a estudiosa, “as 

produções do pós-75 exigem e clamam pela aditiva, mais que pela alternativa ou exclusiva.” 

(PADILHA, 2002, p. 39). 

Em Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, a aparente tensão entre tradição 

e modernidade está concentrada, principalmente, no narrador-personagem, Marianinho. Ao 

chegar à Ilha, ele mostra o seu olhar “urbanizado”: “Mas a vila é ainda demasiado rural, falta-

lhe a geometria dos espaços arrumados” (RCT, p. 27). A vivência de Marianinho na cidade faz 

com que ele tenha um olhar crítico sobre o espaço onde nasceu. A sua descrição da ilha 

remete-nos à paisagem “vivida”5 trabalhada por Collot (2010), pois caracteriza a paisagem de 

acordo com fatores subjetivos. No entanto, ao receber as cartas do seu avô, a personagem 

percebe que seria responsável por salvar as tradições, como afirma Dito Mariano em uma das 

cartas: “você cruzou essas águas por motivo de um nascimento. Para colocar o nosso mundo 

no devido lugar.” (RCT, p. 64). Segundo Fonseca e Cury, “nele [Marianinho], em tensão, 

habitam diferentes espaços culturais: o urbano e o marcado pelas fortes tradições e mitos 

ligados à terra. Ser de entre-lugar, é a ele que, por ter saído da casa paterna, da ilha, se atribui, 

na volta, um olhar simultaneamente distante e próximo.” (FONSECA; CURY, 2008, p. 87).  

Nas duas obras aqui estudadas, a convivência entre personagens novos e velhos e as 

viagens pela terra, seus mares e rios, permitem a problematização do que sejam a tradição e a 

modernidade. Para Ana Mafalda Leite, “o tema da viagem, quando surge, é na encenação 

desses mares e rios, demanda de paz, de conciliação entre tradição e modernidade, entre 

                                                             
4
“Se dizia daquela terra que era sonâmbula. Porque enquanto os homens dormiam, a terra se movia espaços e 

tempos afora. Quando despertavam, os habitantes olhavam o novo rosto da paisagem e sabiam que, naquela 

noite, eles tinham sido visitados pela fantasia do sonho.” (Crença dos habitantes de Matimati) 

“O que faz andar a estrada? É o sonho. Enquanto a gente sonhar a estrada permanecerá viva. É para isso que 

servem os caminhos, para nos fazerem parentes do futuro.” (Fala de Tuahir) 

“Há três espécies de homens: os vivos, os mortos e os que andam no mar.” (Platão) 
5 

Segundo Collot (2010) toda paisagem é habitada e vivida: “habitada”, pois o olhar antecipa os movimentos do 

corpo e “vivida” porque está ligada a um ponto de vista subjetivo, servindo de “espelho à afetividade, refletindo 

os „estados da alma‟” (COLLOT, 2010, p. 207) 
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confluência dos rios com o mar litorâneo.” (LEITE, 2012, p. 75). É necessário acrescentar, 

ainda, a temática da viagem como uma forma das personagens conhecerem e tomarem posse 

dos cantos da sua terra. Mia Couto ficcionaliza a nação moçambicana, percorre os seus 

espaços e transforma as suas fronteiras. Podemos comparar esse processo de conhecimento da 

terra com aspectos da ficção romântica brasileira, que se constituiu como uma “literatura 

empenhada”, nas palavras de Candido (1981), ao propor uma arte que visitasse o território 

brasileiro na busca de algo definitivamente nacional. No entanto, na literatura brasileira, a 

forma exacerbada com que os autores mostraram as terras brasileiras acabou levando, por 

vezes, ao mesmo exotismo com que os estrangeiros descreviam a terra americana. Para 

Candido, “este processo leva a requerer em todos os setores da vida mental e artística um 

esforço de glorificação dos valores locais, que revitaliza a expressão, dando lastro e 

significado a formas polidas, mas incaracterísticas.” (CANDIDO, 1981, p. 27). Esse processo 

ocorre também em outros países africanos, Tania Macêdo, por exemplo, compara o que ela 

chama de “terceiro movimento” na trajetória das mudanças de status de Luanda na produção 

literária angolana ao caso brasileiro. Para ela, “em Angola o que se observa é a eleição da 

cidade re-africanizada, recriada a partir de sua face africana e não mais europeia, distante, 

entretanto, do exotismo que os românticos brasileiros construíram em seus textos.” 

(MACÊDO, 2008, p. 34). Os romances de Mia Couto, embora busquem construir uma ideia 

de nação, diferem dos discursos românticos brasileiros, pois, de acordo com Fonseca e Cury,  

tais construções, em muitos romances africanos, suplementam esse discurso 

fundador com a afirmação da impossibilidade da volta efetiva às origens, ou 

da impossibilidade de uma construção discursiva que expresse uma visão 

totalizante do nacional. Se há uma aposta constante nos discursos 

simbólicos, míticos, carregados da exemplaridade própria da tradição, tais 

discursos, pela contaminação que apresentam, pela tematização do 

desmanche e da ruptura entre tempos e espaços da nação, não se erigem mais 

como redentores ou fundadores no sentido estrito do termo. (FONSECA; 

CURY, 2008, p. 103-104). 

Os textos coutianos ficcionalizam as histórias nacionais a partir de novos pontos de 

vista, criando as novas fronteiras da terra. O autor problematiza os velhos conceitos europeus 

(ocidentais) de tradição/modernidade, oralidade/escrita, urbano/rural, que passam a funcionar 

de forma integrada e não mais antagônica, estabelecendo, assim, uma configuração própria da 

sociedade moçambicana recém independente.  
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2.1. A representação espacial e as transformações sociais nos romances: o pós-

independência e a guerra civil 

Mia Couto, ao trazer aspectos históricos e sociais de Moçambique para os seus 

romances, estabelece, em Terra Sonâmbula e Um rio chamado tempo, uma casa chamada 

terra, tempo e espaço específicos, ou seja, as duas obras estão situadas no momento do pós-

independência (pós-1975). Terra Sonâmbula, publicada em 1992, ano em que foi assinado o 

Acordo Geral de Paz6, tem como pano de fundo a guerra civil. Um rio chamado tempo, uma 

casa chamada terra, publicada dez anos mais tarde, em 2002, trata de um período pós-guerra 

civil, marcado pelas memórias da guerra. 

Como a guerra civil é um marco importante na história moçambicana sendo, de acordo 

com Fonseca e Cury, “temática onipresente em todos os romances de Mia Couto” 

(FONSECA; CURY, 2008, p. 37), abrimos o presente capítulo com uma breve explanação 

sobre esse momento histórico do país. Assim, reiteramos que, com o fim do colonialismo, a 

Frelimo (Frente de Libertação de Moçambique) assume o governo de Moçambique, tendo 

Samora Machel como presidente. A proposta do partido, de vertente marxista, era transformar 

a sociedade moçambicana em uma sociedade mais “moderna”. Segundo Colaço, o Estado 

queria formar um “homem novo e emancipado em relação às ideias velhas – tribalismo, 

regionalismo, obscurantismo etc. –, ou seja, liberto de seus usos e costumes.” (COLAÇO, 

2001, p. 96). Os rumos tomados pela Frelimo afetaram gravemente a sociedade moçambicana, 

principalmente as chefias tradicionais e a população rural. O crescente número de opositores 

ao governo, somado ao quadro internacional de Guerra Fria e à consequente interferência 

externa no país, resultou na criação da Renamo (Resistência Nacional Moçambicana). A 

Rodésia, com Ian Smith, e o regime da África do Sul apoiaram a Renamo contra a Frelimo. 

Campos afirma que “o governo rodesiano ofereceu espaço físico para a implantação de bases 

de treinamento militar da Renamo, distribuiu armamentos, que também vinham da África do 

Sul, e permitiu a criação de uma rádio de propaganda anti-governamental.” (CAMPOS, 2009, 

p. 82). O fervilhar da Guerra Fria, no contexto geopolítico internacional, levou os países 

vizinhos, África do Sul e Rodésia (Zimbabwe), a perceberem que a hegemonia do capitalismo 

na África Austral estava ameaçada7. Tal fato, somado à insatisfação de parte da população 

                                                             
6 

O Acordo Geral de Paz foi assinado na cidade de Roma entre o presidente de Moçambique, Joaquim Chissiano, 

e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, em quatro de outubro de 1992. 
7
FRY, 2001, p. 15. 
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contra o modo de governar da Frelimo, consolidou a criação da Renamo e levou à guerra civil 

que durou dezesseis anos (1976-1992). 

Tais eventos históricos não transformaram apenas o espaço geográfico moçambicano, 

como também transformaram a vida dos habitantes do país, principalmente daqueles que 

estavam à margem, sofrendo com a morte e os êxodos. Em Terra Sonâmbula, a personagem 

Tia Euzinha afirma: “quem mais sofre na guerra é quem não tem serviço de matar.  As 

crianças e as mulheres: essas são quem carrega mais desgraça.” (TS, p. 184). Mia Couto, em 

suas narrativas, ficcionaliza a história dos moçambicanos. Segundo Maria Nazareth Fonseca e 

Maria Zilda Ferreira Cury, “o discurso da história, pois, ficcionalizado, faz emergir os 

discursos de memórias que foram silenciadas, que permanecem sem registro factual, mas que 

recebem vida e brilho no espaço da ficção.” (FONSECA; CURY, 2008, p. 41). 

No romance, o primeiro capítulo é reservado para a descrição do sofrimento da terra. 

O narrador sintetiza, na primeira frase, a presença da guerra: “Naquele lugar, a guerra tinha 

morto a estrada.” (TS, p. 9). Em seguida, ele descreve detalhadamente a imagem da terra 

devastada: “a paisagem se mestiçara de tristezas nunca vistas” (TS, p. 9), as hienas 

focinhavam entre “cinzas e poeiras”, as cores eram “sujas”. Para Anita Moraes, 

o espaço descrito não se compõe como quadro a ser apenas “visto” pelo 

leitor, mas como nebulosa de cinza e poeira que pede uma memória sensorial 

de outra ordem: o leitor deve provar a “paisagem” com a boca – ressoando o 

ato de focinhar das hienas, a proximidade do chão dos viventes. (...) 

Tomando os elementos “cinzas e poeiras” como centrais, podemos dizer que 

os outros elementos da paisagem gravitam em torno deles, partilhando 

características comuns. Assim, alguns traços de “cinzas e poeiras” retornam 

em “carros incendiados” (que foram queimados, remetendo a cinzas) e em 

“restos de pilhagem” (remetendo a “sujeira”, ressoando, portanto, “cores 

sujas”, que, por sua vez, remete a “poeiras”). (...) A paisagem se mistura de 

tristezas, adquirindo, então, cores sujas, perdendo as suas próprias cores, 

seus contornos. (MORAES, 2009, p. 20-21) 

 A ruína é tão marcante que as personagens que andam pela estrada absorvem a 

descrição do espaço em si mesmas. Eles “avançam descalços, suas vestes têm a mesma cor do 

caminho.” (TS, p. 9), como se fossem elementos de composição do cenário. A guerra devasta 

o exterior, a paisagem, e também o interior, os próprios homens: “A guerra é uma cobra que 

usa os nossos próprios dentes para nos morder. Seu veneno circulava agora em todos os rios 

da nossa alma.” (TS, p. 17). As imagens de morte e miséria percorrem todo o romance, seja na 

vida das personagens Muidinga e Tuahir, seja nos relatos de Kindzu. O caos da guerra é tanto 

que o lugar mais seguro para o velho Tuahir e o menino Muidinga ficarem é um 

machimbombo queimado, cheio de corpos carbonizados.  
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Nos escritos de Kindzu estão as memórias da independência e a guerra. Para Fonseca e 

Cury, “metonimicamente, a estória de Kindzu e sua família reproduz a história do país (...) a 

decadência e a pobreza da família têm sua correspondência na degradação da terra.” 

(FONSECA; CURY, 2008, p. 50). O irmão mais novo de Kindzu é, por exemplo, chamado de 

Vinticinco de Junho, remetendo-nos à data da independência de Moçambique, vinte e cinco de 

junho de 1975, mas pouco a pouco “o nome escolhido vai perdendo o significado patriótico 

original” (FONSECA; CURY, 2008, p. 50). O desaparecimento dessa personagem, a guerra e 

a busca por justiça (ao querer tornar-se um naparama) são os fatores desencadeadores da 

viagem de Kindzu.  

Mia Couto retrata o cotidiano das personagens que não participam efetivamente da 

guerra, homens e mulheres comuns que têm a sua vida transformada pela ganância e sede de 

poder de alguns. Segundo Rejane Vecchia da Rocha e Silva, “em Terra Sonâmbula, 

Moçambique não é apenas a área geográfica, espaço que suscita o desejo de fuga; é, 

sobretudo, a recriação de um espaço humano, existencial, que coloca em conflito personagens 

que se deslocam por causa da guerra e são obrigados a abandonar a terra que amam.” (SILVA, 

213, p. 159). Os habitantes da vila onde Kindzu morava, por exemplo, fugiam, deixando as 

casas vazias: “as paredes cheias de buracos de balas, semelhavam a pele de um leproso. Os 

bandos disparavam contra as casas como se elas lhes trouxessem raiva.” (TS, p. 23). Para 

Campos, o romance “questiona a desterritorialização espacial e cultural vivenciada por 

indivíduos, famílias e populações que foram separadas, massacradas e isoladas pelas guerras.” 

(CAMPOS, 2009, p. 92). A fuga das personagens nos direciona aos espaços habitados pelos 

deslocados. No terceiro caderno de Kindzu, a personagem narra a sua chegada à baía de 

Matimati e a sua visão dessas pessoas:  

(...) o que testemunhei naquela povoação foram coisas sem hábito neste 

mundo. Gentes imensas se concentravam na praia como se fossem destroços 

trazidos pelas ondas. A verdade era outra: tinham vindo do interior, das terras 

onde os matadores tinham proclamado seu reino (...) E agora aqueles 

deslocados se campeavam por ali sem terra para produzirem a mínima 

comida. (TS, p. 55). 

 No décimo caderno, Kindzu descreve o campo de refugiados: “o centro se espalhava 

como ruínas da própria terra, castanhas da cor do chão. Aquela gente dormia ao relento, sem 

manta, sem côdea, sem água. Se cobriam com cascas de árvores, vegetantes cheios de poeira.” 

(TS, p. 182). Aleida Assmann aborda as diferenças entre os locais memorativos e os locais 

traumáticos. Segundo a autora os memorativos “são aqueles onde se cumpriam atos 

admiráveis ou em que o sofrimento assumiu caráter exemplar” (ASSMANN, 2011, p. 348), já 
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os traumáticos são aqueles que “se fecham a uma formação afirmativa de sentido.” 

(ASSMANN, 2011, p. 349). A autora dá o exemplo das guerras religiosas, que embora sejam 

ricas em sangue e vítimas, não apresentam conotação negativa dentro da história nacional8.  

No caso da narrativa de Mia Couto, a descrição dos campos de refugiados e da guerra 

aproxima-se da definição dos locais traumáticos propostos por Assmann (2011), 

principalmente, porque são casos narrados pelas vítimas. No que se refere ao todo do 

romance, podemos perceber que a maior parte dos cenários são compostos por situações de 

trauma, devido às marcas negativas da guerra por todo o território. O trauma, segundo Jeanne 

Marie Gagnebin, “é a ferida aberta na alma, ou no corpo, por acontecimentos violentos, 

recalcados ou não, mas que não conseguem ser elaborados simbolicamente, em particular sob 

a forma de palavra pelo sujeito.” (GAGNEBIN, 2009, p. 110). Ainda dentro dessa 

perspectiva, Anita Martins Rodrigues de Moraes sugere a leitura de Terra Sonâmbula a partir 

da teoria do testemunho devido a fragmentação da linearidade discursiva relacionada ao 

trauma causado pela guerra: 

A medida da impossibilidade de narrar o evento catastrófico surge no recurso 

à forma estilhaçada, à elipse, ao silêncio cortando o texto e rompendo 

qualquer linearidade. A medida da força vital deste discurso está na sua 

formulação, a despeito da irredutibilidade do evento à simbolização. 

(MORAES, 2009, p. 44-45) 

A forma de narrar da personagem Euzinha, habitante do campo de refugiados, é 

particularmente interessante, pois o trauma faz com que ela narre os acontecimentos com 

frieza: “Euzinha dizia tudo aquilo sem se encostar na tristeza. Ela continuou a falar das mães, 

maneira como elas faziam no campo. Fiquei a saber que havia mães que roubavam a comida 

dos filhos e, no meio da noite, lhes tiravam a manta que os protegia do frio.” (TS, p. 184). 

Sentimos como se a personagem estivesse em um estado de dormência em relação à realidade 

em que vivia. No entanto, as imagens que são apresentadas por ela e pelas descrições do 

narrador mostram a preocupação do autor em revelar o estado de miséria humana em um 

ambiente de violência. As descrições do narrador-personagem Kindzu demonstram o horror 

sentido por ele ao ver tamanha crueldade: 

No campo as sombras se arrastavam. Parecia que aqueles refugiados 

moravam era na escuridão.  

                                                             
8 

Segundo Assmann, “Registros feitos com sangue – como perseguição, humilhação, derrota e morte – têm um 

valor de destaque na memória mítica, nacional e histórica. (...) A memória religiosa e nacional é rica em sangue e 

vítimas, no entanto essas lembranças não são traumáticas, porque têm conotação normativa e se prestam à 

fixação de sentido pessoal ou coletiva.” (ASSMANN, 2011, p. 348-349) 
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Nessa noite, nos deitamos no relento. Constatei então que, afinal, ninguém 

dormia nas casotas. Todos se encaminhavam para buracos escavados nos 

arredores do campo. As casotas eram um disfarce para desviar as atenções 

dos salteadores. (TS, p. 185) 

A focalização de elementos, como cova, miséria, fome e salteadores demonstra a 

preocupação do narrador em não somente contar o que foi visto, mas em chocar o leitor com 

os espaços criados pela guerra. Jaime Ginzburg comenta a crítica de Adorno à forma como a 

guerra era apresentada nos romances realistas. Segundo o estudioso, “o ponto de vista 

estabelecido como objetivação, que procura dar impressão de distanciamento, e que tenta 

iludir com a imagem de isenção e neutralidade, se antes poderia parecer uma virtude, em 

Adorno passa a ser „sarcasmo sangrento‟, um olhar cínico diante do sofrimento humano.” 

(GINZBURG, 2011, p. 29). Os autores deveriam, portanto, apresentar um olhar mais 

compassivo com a situação daquele que sofre. Nas palavras de Ginzburg, “trata-se de 

estabelecer contato subjetivo com o sofrimento. No caso das guerras, uma empatia que 

indique comoção com o que há de humano na destruição.” (GINZBURG, 2011, p. 29). Os 

romances coutianos demonstram sensibilidade em relação ao sofrimento humano. A descrição 

da estrada e dos homens caminhando por ela, no primeiro capítulo, por exemplo, mostram a 

comoção do narrador em relação ao estado de amargura das personagens e da terra: 

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 tranquilo. (TS, p. 9).  

O narrador descreve a cena dando tons negativos ao que vê. Suas descrições são ricas 

em adjetivos, hipérboles e advérbios de intensidade: “Eram cores sujas, tão sujas que tinham 

perdido toda a leveza (...) [a estrada] está mais deitada que os séculos, suportando sozinha 

toda a distância.” (TS, p. 9). Anita Martins Rodrigues de Moraes afirma que “ao operar esta 

descrição pela negativa, pela hipérbole, por analogias (no elenco de elementos de um mesmo 

universo semântico), por neologismos, o narrador abala possíveis contornos realistas do 

mundo que constrói.” (MORAES, 2009, p. 23). A estudiosa afirma ainda que há, na narrativa, 

uma “tendência alegorizante que a caracteriza” (MORAES, 2009, p. 23. Esses recursos 

desfazem a descrição realista “neutra” e permitem que a distância entre narrador-personagem-

leitor seja diminuída, pois o narrador sensibiliza o leitor e o atrai para participar da construção 

de sentidos do texto.  

 Ao apresentar as consequências da guerra, as ruínas dos locais, como em Um rio 

chamado tempo, uma casa chamada terra, quando o narrador-personagem Marianinho 
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descreve a Ilha: “Dói-me a Ilha como está, a decadência das casas, a miséria derramada pelas 

ruas. Mesmo a natureza parece sofrer de mau-olhado.” (RCT, p. 28), o autor mostra seu 

comprometimento de expor o clamor daquele que sofre. 

Em Terra Sonâmbula há, portanto, um espaço ambíguo, de guerra, mas também de 

esperança, de morte e de renascimento. Existe uma preocupação em chocar com o sofrimento 

e, ao mesmo tempo, propor um olhar para frente, para um futuro melhor. Os relatos unem-se à 

terra e inscrevem-se nela como histórias que ficam marcadas e não podem ser esquecidas.  

Por sua vez, o romance Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra está situado 

em um espaço-tempo posterior à guerra civil. A narrativa apresenta basicamente dois espaços: 

a ilha e a cidade. A cidade aparece com menos detalhes, sendo o local onde o narrador-

personagem Marianinho mora e estuda. Já a ilha é o local onde se passa a narrativa, espaço 

onde vive a família de Marianinho. A obra retrata a consolidação da sociedade moçambicana, 

após a independência e a guerra, e os desafios que essa população enfrenta. 

 No segundo capítulo, os rastros da guerra aparecem nas imagens apresentadas pelo 

narrador-personagem: 

As casas de cimento estão em ruína, exaustas de tanto abandono. Não são 

apenas casas destroçadas: é o próprio tempo desmoronado. Ainda vejo numa 

parede o letreiro já sujo pelo tempo: „A nossa terra será o túmulo do 

capitalismo‟. Na guerra, eu tivera visões que não queria repetir. Como se 

essas lembranças viessem de uma parte de mim já morta. (RCT, p. 27) 

 A ruína das casas da ilha, o letreiro “sujo pelo tempo”, feito provavelmente na época 

dos conflitos, despertaram em Marianinho as memórias da guerra, lembranças do que ele não 

queria ver acontecer novamente. Aleida Assmann, ao discutir a expressão “memória dos 

locais”, afirma que “a expressão é sugestiva porque aponta para a possibilidade de que os 

locais possam tornar-se sujeitos, portadores da recordação e possivelmente dotados de uma 

memória que ultrapassa amplamente a memória dos seres humanos.” (ASSMANN, 2011, p. 

317). Na obra de Mia Couto, quando a imagem desperta no personagem as memórias da 

guerra, o espaço local age justamente como esse “sujeito portador de recordação” analisado 

por Assmann (2011). 

O romance também faz referência ao sentimento do povo em relação ao governo do 

período pós-independência. O personagem Fulano Malta, por exemplo, é um ex-combatente 

desapontado com os rumos da revolução. De acordo com Fonseca e Cury, “o nome da 

personagem, Fulano, aponta para um sujeito comum, para sua insignificância nos rumos 
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políticos da revolução que ele mesmo ajudara a concretizar.” (FONSECA; CURY, 2008, p. 

55). Fulano significa “sujeito qualquer, sem importância” e “malta”, desconsiderando os 

aspectos negativos, tem a ver com coletividade. Para Fonseca e Cury a personagem representa 

uma “visão melancólica de como o povo acreditou nos ideários revolucionários, ainda que 

mantendo a crença libertária da utopia.” (FONSECA; CURY, 2008, p. 55). Também Sueli 

Saraiva se alinha a essa perspectiva quando afirma que “o nome Fulano Malta se revelará no 

decorrer da história, metáfora da sociedade moçambicana que acreditou, lutou e se 

decepcionou com os rumos tomados no pós-independência.” (SARAIVA, 2012, p. 57).  

 Por sua vez, a personagem Dito Mariano tem um sentimento semelhante ao de Fulano 

Malta. No entanto, o avô de Marianinho, desde o momento da guerra de libertação, já 

pressentia os rumos que a revolução tomaria. Por isso, não queria deixar o seu filho se tornar 

um guerrilheiro, pois não tinha fé naqueles homens que diziam lutar pelo povo. Citamos sua 

fala: “Ele já tinha visto os homens. E aqueles não eram diferentes dos que conhecera antes. 

Começamos por pensar que são heróis. Em seguida, aceitamos que são patriotas. Mais tarde, 

que são homens de negócios. Por fim, que não passam de ladrões.” (RCT, p. 223). Entretanto, 

ao contrário do filho, Fulano Malta, Dito Mariano é responsável por dar à narrativa um indício 

de esperança no futuro:  

Esta terra começou a morrer no momento em que começamos a querer ser 

outros, de outra existência, de outro lugar. Luar-do-Chão morreu quando os 

que a governam deixaram de a amar. Mas a terra não morre, nem o rio se 

suspende. Deixe, o chão voltará a abrir quando eu entrar, sereno, na minha 

morte. (RCT, p. 195) 

 O espaço em Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra também apresenta dois 

lados: é decadente, mas ao mesmo tempo, é cheio de vida: “À primeira vista, tudo definha. No 

entanto, mais além à mão de um olhar, a vida reverbera, cheirosa como um fruto em verão: 

enxames de crianças atravessam os caminhos, mulheres dançam e cantam, homens falam alto, 

donos do tempo.” (RCT, p. 28). É um espaço em ruínas, mas com esperança de salvação. As 

cartas que a personagem Dito Mariano envia para Marianinho apontam para a esperança no 

futuro da ilha: “Eu dou as vozes, você dá a escritura. Para salvarmos Luar-do-Chão, o lugar 

onde ainda vamos nascendo.” (RCT, p. 65). A ideia de nascimento, sobretudo utilizada no 

gerúndio (“vamos nascendo”), reforça que ainda há esperança de um futuro melhor e mais 

justo. 
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2.2. A terra saqueada: os espaços marcados pela violência das novas relações econômicas 

Há, em Terra Sonâmbula, uma imagem crucial para entendermos o cenário 

socioeconômico de Moçambique pós-colonial. Trata-se da metáfora da baleia encalhada na 

praia, com as suas partes sendo tomadas pelos homens:  

Até que, certa vez, desaguou na praia um desses marmíferos, enormão. 

Vinha morrer na areia. Respirava aos custos, como se puxasse o mundo nas 

suas costelas. A baleia moribundava, esgoniada. O povo acorreu para lhe 

tirar as carnes, fatias e fatias de quilos. Ainda não morrera e já seus ossos 

brilhavam no sol. Agora, eu via o meu país como uma dessas baleias que 

vêm agonizar na praia. A morte nem sucedera e já as facas lhe roubavam 

pedaços, cada um tentando o mais para si. Como se aquele fosse o último 

animal, a derradeira oportunidade de ganhar uma porção. (TS, p. 23) 

 A cena da baleia na praia metaforiza o espaço moçambicano pós-independência 

descrito no romance. O país, assim como o animal encalhado na praia, estava abalado após 

toda a tensão da luta colonial e, logo, surgiram aqueles que, aproveitando-se da sua 

vulnerabilidade, buscaram colher vantagens da situação. A narrativa aponta para um novo tipo 

de exploração, não mais realizada pelos colonizadores portugueses, mas pelos próprios 

moçambicanos. 

 Ao caminharmos pela história, observamos que a colonização tinha como base 

concepções burguesas de trabalho. Com a independência, a Frelimo, de viés marxista, sendo, 

inclusive apoiada pelo bloco soviético, buscou construir uma nação a partir de ideias 

radicalmente opostas às do Estado colonial português. Contudo, a centralização do poder pode 

ser entendida, em certa medida, como traço de permanência. Cabe lembrar o governo 

português no período das lutas pela independência. O governo de Salazar, fundado a partir da 

exaltação da pátria e de uma suposta missão civilizadora, era extremamente centralizador e 

totalitário.  No cenário mundial, com a crescente polarização entre as potências Estados 

Unidos e União Soviética, o regime português acabou isolado, conforme afirma Cabaço,  

cada vez mais, Salazar sentia isolado entre as antigas metrópoles coloniais 

que se transformavam e crescia sua obsessão pelo “perigo comunista” que, 

em sua análise, inspirava a libertação dos povos dominados. Falava em 

progresso, mas fazia uma política que favorecia a estagnação. (CABAÇO, 

2007, p. 223) 

Se de um lado, o bloco soviético fortalecia o discurso pela libertação das colônias, por 

outro lado, os Estados Unidos investiam no discurso a favor da democracia e da liberdade 

(CABAÇO, 2007). De toda forma, via-se crescer a oposição aos regimes totalitários e o 

fortalecimento de um discurso emancipador. Em Moçambique, a Frelimo, como abordamos, 
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acabou seguindo o caminho do socialismo. Todo o poder deveria estar nas mãos do Estado, 

portanto, houve uma forte luta contra o individualismo, o liberalismo e a economia de 

mercado (COLAÇO, 2001). Essa nação que a Frelimo instituía buscava formar um homem 

novo e nivelar a sociedade moçambicana. Para isso, dois fatores foram de extrema 

importância: a educação e o trabalho. Para o nosso estudo, as propostas em torno da 

organização do trabalho em Moçambique, por parte da Frelimo, tornam-se particularmente 

interessantes, pois, nesse objetivo, o partido único evidencia algumas de suas contradições. O 

governo edificou as aldeias comunais que tinham como objetivo agrupar populações dispersas 

para se dedicarem aos trabalhos coletivos em campos de produção e criou o Projeto Aldeão 

que visava um controle maior do Estado no campo (COLAÇO, 2001). A política do partido 

buscava “modernizar” os moçambicanos, causando grande descontentamento em relação ao 

governo. O partido, que tinha interesse em romper com o esquema econômico colonial, era o 

mesmo que trazia consigo as principais ideias do Império. Segundo Colaço, 

do ponto de vista do Estado, o trabalho foi concebido numa perspectiva 

modernizadora, produtivista e moral, marcas da concepção burguesa. A 

modernidade devia ser alcançada – com „custos‟ para a sociedade 

moçambicana – caso o país não quisesse perder o „bonde da história‟. Essa 

modernidade, entretanto, resultou num processo assimilacionista já iniciado 

no período colonial. (COLAÇO, 2001, p. 103).  

No início da década de 1990, quando a guerra civil estava nos seus estertores, a 

Frelimo, com objetivo de melhorar a economia do país, decidiu abrir o mercado para os 

setores privados. No entanto, o processo de privatizações foi pouco flexível e com critérios 

nebulosos. Segundo Macuene, ao analisar tal momento histórico, as privatizações 

beneficiaram  

principalmente os antigos gestores das empresas estatais que têm como lema 

sucatear para privatizar, muitas vezes em benefício próprio (...) Alguns 

observadores nacionais e estrangeiros defendem a tese de que o processo de 

privatização só servirá para a recolonização do país, porque a emergente 

burguesia nacional não dispõe de recursos financeiros para adquirir as 

empresas. (MACUENE, 2001, p. 261) 

 A abertura ao sistema capitalista beneficiou principalmente os donos do poder e seus 

parceiros. Criou-se em Moçambique a nova elite burguesa, formada de africanos, mas não 

menos predadora do que a dos colonizadores portugueses. Em Terra Sonâmbula, o retorno 

desse espírito predador é exemplificado na figura do morto Romão Pinto, que volta do mundo 

dos mortos para fazer negócios com a nova elite moçambicana, através da personagem 

Estêvão Jonas. O português morrera nos tempos da Independência, mas a causa de sua morte 
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era um mistério: uns diziam que fora castigo, por ter tido relações sexuais com a amante em 

período de menstruação, outros que fora por ter visto os seus campos de algodão em chamas, 

provocadas por ele mesmo, pois, afinal, com a independência, perderia aquelas terras e, nas 

palavras da personagem: “se isto não fica para mim também não fica para mais ninguém” (TS, 

p. 143). A presença de Romão Pinto, na narrativa, faz surgir as lembranças do período 

colonial, a violência do colonizador contra o povo e o sentimento de posse da terra.  

A casa do colono e os acontecimentos que nela se passaram são narrados pela 

personagem Farida. Os relatos da personagem referem-se ao período colonial e mostram os 

sentimentos ambíguos que ela sentia ao viver naquele lugar: se por um lado, tinha um grande 

carinho pela portuguesa, Virgínia, por outro lado, vivia em pânico por ser perseguida por 

Romão. A casa do colono, como afirma Noa, é um “dos lugares socioeconômicos mais 

emblemáticos que caracterizam a mundivivência colonial” (NOA, 2015, p. 140). Na narrativa, 

a casa é descrita como “de cimento” e com “colchão de espuma” (TS, p. 74) e o português, 

Romão Pinto, aparece como “dono das muitas terras” (TS, p. 74), o que nos mostra o poder 

que ele exercia no contexto colonial. Essa casa também surge como um lugar de imposição: 

“ensinaram [Farida] a escrever e a falar, lhe corrigiram as maneiras que trazia da terra.” (TS, 

p. 74), os costumes locais de Farida foram “corrigidos”, refletindo o pensamento colonial à 

respeito da cultura ─ o “certo” é como “eu” (colonizador) faço e o “errado” é como o “outro” 

(colonizado) faz. Outro aspecto importante é a relação que há entre a portuguesa, Virgínia, e a 

terra: “O marido lhe gritava com insistência as interdições: ler, ouvir rádio, cantar. Tudo 

porque ela insistia no desejo de regressar a Portugal. Era a sua única vontade, o breve círculo 

do seu sonhar.” (TS, p. 74). Noa, em seus estudos sobre os romances coloniais, aborda o 

posicionamento feminino em relação à terra colonizada, para o autor, há “quase que uma 

congênita inadaptação ao meio que as envolve.” (NOA, 2015, p. 127). O caso da personagem 

Virgínia difere dessa visão, pois ela deseja voltar a Portugal, não por que não goste de viver 

em África, mas porque, por ter um grande amor por aquela terra, não suporta ver a destruição 

que a colonização lhe causava: “Era por razão desse amor que ela queria partir. Porque a visão 

daquela terra, em tais desmandados maus tratos, era um espinho de sangrar seus todos 

corações.” (TS, p. 74-75). A dor que Virgínia sentia ao ver o país sendo explorado por seus 

conterrâneos, fez com que ela criasse para si um mundo paralelo, pedindo a Farida que lhe 

enviasse cartas como se fosse um parente de longe. O sentimento de Farida sobre o espaço 

onde vivera com os portugueses é resumido como “a casa onde ela não tivera lar.” (TS, p. 77), 
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ou seja, o narrador faz claramente uma diferenciação entre a casa, como um espaço físico, 

uma construção, e lar, como espaço simbólico, onde há afeto, laços familiares.   

A história da morte do português é contada por seu ex-funcionário, Quintino, que 

encontra o fantasma na velha casa da família. A personagem explica por que o cadáver havia 

sido enterrado no porão da própria casa:  

o cemitério estava demais cheio de formigas-cadáver. Comem um morto 

enquanto o diabo esfrega o olho-zarolho, foi o aviso do padre português. Por 

isso lhe enterraram no chão da cave, onde nem os ratos nunca haviam 

farejado. A casa ficara adormecida, a viúva saiu para viver noutro lugar. 

Assim vazias as casas são sempre muito enormes. (TS, p. 146) 

O encontro entre Quintino e seu antigo patrão ocorre quando o moçambicano decide 

visitar a velha casa para ver se ainda havia alguns bens valiosos, não para roubar, mas para, 

numa clara ironia ao vocabulário socialista, “nacionalizar”: “nacionalizar uns bens a favor do 

povo original.” (TS, p. 143). A casa, abandonada, parecia “adormecida”, até que Quintino 

encontra Romão. O diálogo entre as personagens demonstra que a relação entre 

patrão/empregado que havia no tempo colonial não cessara. Quintino continua chamando 

Romão Pinto de “patrão”: “e logo se admirou do termo que usou: patrão?! Nunca pensou que, 

em tão breve tempo, tivesse que outra vez se subordinar.” (TS, p. 145). O português exerce 

seu papel, como nos tempos coloniais, persegue e ameaça Quintino para que o ajude a retomar 

os seus negócios. Quintino explica que o administrador é Estêvão Jonas e, o português decide 

tomar a herança da mulher e investi-la em negócios obscuros com os novos governantes. 

A aliança entre o fantasma português e a personagem Estêvão Jonas retrata a nova 

forma de colonialismo que se estava instalando na terra. Não se trata mais de uma colonização 

clara, em que um estrangeiro invade a terra de outro, mas de uma colonização velada, com 

aparência de liberdade. Romão provoca a ambição do moçambicano e estimula ainda mais sua 

ganância. Estêvão Jonas, que já não era honesto, deixa-se seduzir pela conversa do morto e 

faz um pacto com ele: 

Combinaram as necessárias políticas: Estêvão Jonas devia seguir uma 

política de ofensa e ofensiva. Deveria manter aceso o assunto da raça, 

proclamar os privilégios da maioria racial. 

─ Mas dessa maneira lhe prejudico, Romão. 

─ Ao contrário, meu caro sócio. 

E justifica: assim ninguém desconfiaria do pacto feito com um branco. O 

português parece ter meditado no assunto em sua estada pela inexistência. E 

desenrola mais conselhos: 
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─ Dás umas discursatas contra a brancalhada. Só para disfarçar. (TS, p. 167-

168) 

 O diálogo mostra as estratégias de poder, ou seja, que  o moçambicano deveria 

continuar hostilizando os brancos para que não surgisse nenhuma suspeita contra eles. 

Estevão Jonas, não sem motivo, acaba recebendo o título de “administraidor” por sua esposa 

Carolinda. Sobre a esposa, pensava: “ela era esposa de um africano, devia beneficiar de estar 

calada, subordinadinha. Devia até ficar contente pois a riqueza que viesse seria para dividir 

pela família e os parentes dela se vantajariam também.” (TS, p. 169). A personagem Estevão 

Jonas se torna um símbolo do sistema político pós-independência: fora enviado de longe para 

Matimati, não entendia a língua e nem os costumes locais e fazia alianças obscuras para 

benefício próprio: “se aliando com os mortos, seus antigos inimigos e negociando com 

viventes que se pareciam com tudo aquilo que sempre dissera combater.” (TS, p. 186). Para o 

sociólogo moçambicano Carlos Serra, o projeto da Frelimo de romper com o antigo sistema, 

na prática não aconteceu, pelo contrário, segundo o estudioso, “o que na prática acontece não 

é que o Estado colonial tenha sido abolido, mas que ele tenha sido politicamente 

sobrevalorizado.” (SERRA apud KRAKOWSKI, 2014, p. 187). O autor acredita que as 

políticas nacionalistas da Frelimo se constituíram de forma autoritária, através de imposições 

de comportamentos, como o modelo colonial fazia. 

A sociedade sem classes tão proclamada pelo governo socialista é redefinida em duas 

classes: a do povo e a dos políticos. Essa clara distância entre a população e o governo pode 

ser percebida também através do personagem Estêvão Jonas. Enquanto as pessoas morriam de 

fome, os depósitos tinham comidas estragando, que não podiam ser distribuídas na ausência 

do administrador: 

Carolinda ardia em raiva. Seu marido tinha dado as expressas ordens: 

aqueles sacos só poderiam ser distribuídos quando ele estivesse presente. 

Era uma questão política para os refugiados sentirem o peso de sua 

importância.  No entanto, o administrador há semanas que não ousava 

arriscar o caminho para visitar o centro de deslocados. E assim a comida se 

adiava. (TS, p. 188) 

 A comida pertencia ao governo e a presença de um representante do Estado na 

distribuição do alimento era necessária para que se criasse no povo a noção de dependência, e 

assim, permanecesse o controle sobre ele. A distância entre os membros do governo e o povo 

também pode ser notada na fala do administrador: “─ Às vezes quase desisto de vocês, 

massas populares. Penso: não vale a pena, é como pedir a um cajueiro para não entortar seus 

ramos. Mas nós cumprimos destino de tapete: a História há-de limpar os pés nas nossas 
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costas.” (TS, p. 57). Fica evidente na afirmação de Estêvão Jonas a divisão entre “nós” – 

governantes – e “vocês” – “massas populares”. A relação nós/vocês, mais uma vez, lembra-

nos o período colonial, com as relações colonizador/colonizado (nós/outros) que se tornava a 

repetir no governo pós-colonial. Pior ainda era ser considerado um inimigo do governo, ou 

“inimigo do povo”. A violência dos governantes fica explícita quando o narrador-personagem, 

Kindzu, chega a Matimati pela primeira vez:  

O que eu devia era regressar ao mar: assim me aconselhavam os gerais. Pois 

ali se sucediam terríveis acontecimentos. O medo e a ameaça vinham de 

todos os lados. Não havia que confiar em ninguém. As autoridades não 

perguntariam muita coisa. Haveria de me prender, espontânea e 

imediatamente. (TS, p. 55-56).  

 Um navio que portava alimentos tinha batido em rochas, que nunca antes tinham sido 

vistas, e toda a tripulação desaparecera. Para o governo, aquele acontecimento tinha sido 

provocado por “inimigos do povo”. A criação de outro segmento de pessoas que se tornam 

“inimigos” é mais uma ferramenta para a alienação e o controle da população que acaba 

sentindo a necessidade de ser “protegida” dos “traidores”; um discurso bastante característico 

de governos autoritários. De acordo com Colaço,  

uma das condições indispensáveis para obter-se o estatuto de povo e/ou 

cidadão moçambicano era comungar com os ideais ou políticas concebidos 

como revolucionários propostos pela Frelimo, isto é, pelo Estado. Isto 

significava total e completa fidelidade e disposição para dar e receber 

(solidariedade); estar informado e aprender tudo o que o Estado „nos 

quisesse ensinar‟. (...) Estar fora deste processo implicava, do ponto de vista 

da Frelimo, a classificação do indivíduo como inimigo do povo e sua 

ascensão política e social passou a depender da sua ligação e do seu 

empenho em tarefas definidas pelo Estado. (COLAÇO, 2001, p. 97) 

 Expressões comuns utilizadas pela Frelimo como “massas populares”, “inimigos”, 

“traidores” são trazidas para a ficção, para mostrar como a linguagem pode ser usada 

estrategicamente para a dominação. Krakowska argumenta que esse tipo de vocabulário  

foi (e ainda é) frequentemente usado pelas ditaduras e pelos Estados que 

adotaram o regime de partido único, entre os quais a União Soviética e os 

respetivos países-satélite. (...) O seu objetivo não é a comunicação de uma 

mensagem concreta, mas a transmissão de uma ideologia. Por isso, é comum 

o uso arbitrário de expressões fixas e clichés rearticuláveis. 

(KRAKOWSKA, 2014, p. 8). 

 A estudiosa cita a pesquisa do linguista Michal Głowiński (2009) sobre fenômeno da 

“Novafala” na Polônia comunista: “este tipo de discurso pode ser considerado uma quase-

língua porque é uma retórica que influencia todos os níveis da linguagem, desde a fonética até 

à sintaxe.” (KRAKOWSKA, 2014, p. 8). É o discurso em favor do partido, como a 



35 

“novilíngua” orwelliana muito bem retrata: “Você não vê que a verdadeira finalidade da 

Novafala é estreitar o âmbito do pensamento? No fim teremos tornado o pensamento-crime 

literalmente impossível, já que não haverá palavras para expressá-lo.” (ORWELL, 2009, p. 

68-69). 

Em Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, a apropriação dos bens da terra 

é ainda mais evidente. Como a narrativa se passa em um período pós-guerra, o governo 

começa a se consolidar e a construir a sua forma de lidar com os assuntos políticos e 

econômicos. Em Terra Sonâmbula, fica nítida a crítica aos funcionários do governo que se 

utilizam da máquina pública para enriquecimento ilícito; em Um rio chamado tempo, uma 

casa chamada terra, chama-nos a atenção a crítica do autor à aliança feita entre os 

governantes e os novos-ricos, empresários que ganhavam dinheiro à custa de negócios 

obscuros com o setor público. Há, nesse romance, assim como no anterior, a decepção do 

povo com líderes da revolução que traíram os valores socialistas e embarcaram nas ideias 

capitalistas do fim do século XX, começo do século XXI.  

 Enquanto em Terra Sonâmbula o narrador descreve a apropriação dos bens da terra 

através da metáfora da baleia encalhada na praia, em Um rio chamado tempo, uma casa 

chamada terra, o retrato dessa apropriação é literal: “estavam desmatando tudo, até a floresta 

sagrada tinham abatido.” (RCT, p. 213). O sagrado é de extrema importância para as culturas 

tradicionais africanas; as florestas sagradas são os locais onde foram enterrados os antigos 

chefes, como analisa Junod: os bosques sagrados “são grandes matas quase impenetráveis 

onde foram enterrados os antigos chefes (...) Não é permitido apanhar lenha nelas, nem cortar 

árvores, nem deixar os incêndios do mato penetrar nelas” (JUNOD, 1996, p. 322).  

Ao utilizar o exemplo do desmatamento da floresta sagrada, o narrador aponta para o 

alto nível de ganância dos homens da terra. Dentro desse cenário de depredação, uma 

personagem se destaca: Tio Ultímio. Logo no início da obra, o narrador-personagem, 

Marianinho, introduz-nos aos filhos de Dito Mariano: o seu pai, Fulano da Malta, e os seus 

tios, Abstinêncio e Ultímio. Segundo o narrador, “Tio Ultímio, o mais novo dos três, muito se 

dava a exibir, alteado e sonoro, pelas ruas da capital. Não frequentara mais a sua ilha natal, 

ocupado entre os poderes e seus corredores.” (RCT, p. 16). A personagem vive conforme o 

modo de vida dos novos-ricos, demonstrando os valores da globalização e do capitalismo. 

Todo o seu interesse estava centrado em bens luxuosos e conforto, como bem reforça 

Marianinho: 
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Meu Tio Ultímio, todos sabem, é gente grande na capital, despende negócios 

e vai politicando consoante as conveniências. A política é a arte de mentir 

tão mal que só pode ser desmentida por outros políticos. Ultímio sempre 

espalhou enganos e parece ter lucrado, acumulando alianças e influências. 

(RCT, p. 28) 

 A ilha é vista por Ultímio como um território que se pode explorar, de que se pode 

retirar algum lucro, conforme observamos no diálogo entre ele e Marianinho: 

Ultímio logo se espraia no cadeirão da varanda. Fica um tempo a medir a 

extensão do mundo. 

─ É bonito, não é, Tio? 

─ Bonito? Isto tudo tem um valor.  

Que eu não sabia, mas havia gente rica, algibeirosa, olhando com cobiça 

para a nossa Ilha. Pelo seu gabinete passavam gulosos requerimentos. (RCT, 

p. 63).  

Para Francisco Noa, a escrita de Mia Couto propicia-nos tanto cenários e personagens 

“extraordinariamente irreais” (NOA, 2013, p 122), como Miserinha, mulher que ouve cores, 

quanto personagens e situações “tremendamente verossímeis” (NOA, 2013, p. 123) como é o 

caso de Ultímio. De acordo com o estudioso, “esta é uma das grandes linhas de força da prosa 

ficcional (e não só!) de Mia Couto: a interpelação do vivido, a fustigação da degradação da 

vida pública, a denúncia da degenerescência dos costumes.” (NOA, 2013, p. 123). O 

comportamento da personagem Ultímio representa a face mais selvagem do capitalismo, 

notada principalmente, quando ele decide vender Nyumba-Kaya, a casa da sua família, para 

estrangeiros construírem um hotel:  

Ultímio sabia que era obediência de tradições. Mas não aceitava que eu, 

moldado e educado na cidade, não me opusesse. Para ele, aquilo era 

obsoleto. Outros valores nele se avolumam. (...) 

Confessa, então, o fio de sua ambição. Ele quer desfazer-se da casa da 

família. E vender Nyumba-Kaya a investidores estrangeiros. Ali se faria um 

hotel. 

─ Mas esta casa, Tio... 

─ Aqui só mora o passado. Morrendo o Avô para que é que interessa manter 

esta porcaria? Além disso, a Ilha vai ficar cheia de futuro. Você não sabe mas 

tudo isto vai levar uma grande volta... (RCT, p. 151). 

 Embora ambas as personagens tenham vivido na cidade e possam ser consideradas 

“modernas”, Marianinho via importância das tradições; já a personagem Ultímio se 

desvincula totalmente dos costumes familiares. Outra questão interessante, no diálogo, é a 

associação da casa ao passado em oposição à previsão acerca dos tempos vindouros da Ilha: 

“a Ilha vai ficar cheia de futuro”. A casa é o passado porque guarda as tradições locais e 

familiares e, “futuro”, para a personagem, é a entrada dos valores e costumes ocidentais 

advindos dos estrangeiros que ali tinham interesses puramente financeiros. Por ser o único 
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com intenções contrárias às de sua família, Ultímio anda sempre desconfiado: “se ocupa em 

pisar cauteloso, evita areia, saltita sobre os charcos” (RCT, p. 64). De acordo com Cardoso, a 

narrativa 

transfere para a história de Ultímio o flagelo das minas enterradas em solo 

moçambicano. Na verdade, no contexto histórico, são os poderosos como a 

personagem os responsáveis pela manutenção dos perigos indicados pelas 

minas, os quais atingem predominantemente a classe mais pobre. 

(CARDOSO, 2008, p. 73) 

 A cena do incêndio na embarcação cheia de troncos é a imagem mais marcante da 

exploração da terra no romance. Para a personagem Abstinêncio, aquele fogo representava 

castigo divino pela destruição que os gananciosos estavam fazendo na terra. Na passagem 

também fica clara a utilização dos meios públicos para atender interesses privados: “O 

administrador tinha mão no negócio, junto com o Tio Ultímio e outra gente graúda da capital. 

Usavam o barco público para privados carregamentos de madeiras e deixavam passageiros 

por transportar sempre que lhes aprouvesse.” (RCT, p. 213). Se antes, no tempo colonial, as 

pessoas não tinham acesso ao barco por sua cor, como acontece com a personagem 

Mariavilhosa, no período pós-independência a falta de acesso se dá pelos objetivos 

particulares dos donos do poder. Observamos, mais uma vez, a repetição do comportamento 

do colonizador nos novos governantes.  

 No fim da narrativa, a personagem Curozero Muando, que era coveiro, torna-se 

funcionário de Ultímio, para a surpresa do narrador, Marianinho. A obra exemplifica, assim, 

as novas relações de trabalho que estavam sendo implementadas, Moçambique se torna 

vítima, mais uma vez, das leis do mercado. A conduta da personagem Curozero Muando, “que 

parecia ser tão digno” (RCT, p. 250), se transformara, e, agora era ele que comandava o abate 

das árvores, capaz até mesmo de brincar em relação às árvores sagradas: “─ Quem sabe até 

atiro abaixo aquela maçaniqueira onde o seu Avô adormeceu? Aquilo ainda deve valer uns 

cobres, não?” (RCT, p. 250). O seu pensamento estava tão mudado que não estava satisfeito 

em apenas trabalhar para Ultímio; ele buscava, naquele emprego, um caminho para fazer seus 

próprios negócios: “no intervalo dos carregamentos das madeiras, quanto negócio poderia ele 

fazer, em privados biscates? Tudo em informal segredo. Os maiores privatizam o pedaço 

menor. Uns são comidos pela pobreza, outros são engolidos pela riqueza.” (RCT, p. 250). O 

coletivismo, tão forte na tradição, e a preocupação com a natureza e o sagrado estavam dando 

lugar ao pensamento individualista e ganancioso da cultura do capital. 
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2.3. Os espaços “sem fronteiras”: o Oceano Índico, em Terra Sonâmbula, e „Nyumba-

Kaya‟ em Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra 

A primeira definição que o dicionário Aurélio dá para a palavra “fronteira” é “zona de 

território imediata à raia que separa duas nações.”9. A fronteira é, portanto, um limite, uma 

linha divisória entre dois territórios; é aquilo que delimita o “meu” espaço e o espaço do 

“outro”. Isso significa que, ao se estabelecer uma fronteira geográfica, se estabelece também 

uma fronteira mental que vai enxergar o mundo pela ótica: nós versus eles. Dessa maneira, 

temos um conceito que vai além da delimitação de um espaço físico, pois engloba também 

questões sociais, culturais e étnicas. O estudioso Edward Said exemplifica as relações 

existentes entre a divisão territorial e a realidade criada na mente dos sujeitos: 

Um grupo de pessoas vivendo em alguns acres de terra estabelecerá 

fronteiras entre a sua terra e seus arredores imediatos e o território mais 

além, a que dão o nome de “a terra dos bárbaros”. Em outras palavras, essa 

prática universal de designar mentalmente um lugar familiar, que é o 

“nosso”, e um espaço não familiar além do “nosso”, que é “o deles”, é um 

modo de fazer distinções geográficas que pode ser inteiramente arbitrário. 

Uso a palavra “arbitrário” neste ponto, porque a geografia imaginativa da 

variedade “nossa terra-terra bárbara” não requer que os bárbaros reconheçam 

a distinção. (SAID, 2007, p. 91). 

 De acordo com essa geografia imaginativa de que fala Said (2007), a partir do 

momento em que se cria uma fronteira, constrói-se na mente do sujeito uma visão do “outro” 

como diferente do “nosso”. No entanto, o problema não está nas diferenças que existem, mas 

na forma como essas diferenças são trabalhadas. Na obra Cultura e Imperialismo, Said discute 

como os estudos sobre as culturas também se constroem a partir de oposições, segundo o 

autor, “nenhuma identidade pode existir por si só, sem um leque de opostos, oposições e 

negativas: os gregos sempre requerem os bárbaros, e os europeus requerem os africanos, os 

orientais etc. Sem dúvida o contrário também é verdadeiro.” (SAID, 2011, p. 103). O conflito 

presente nesses contrapontos está na hierarquização que, muitas vezes, as fronteiras 

instauram: ser “daqui” é melhor do que ser de “lá”; fazer parte dessa cultura é melhor do que 

fazer parte daquela; o “nosso” mundo é civilizado, o “outro” é primitivo. 

 Com a globalização, houve uma aparente diluição de fronteiras nacionais. Segundo 

Stuart Hall, uma das características principais da globalização é “a compressão espaço-

tempo”, ou seja, “a aceleração dos processos globais, de forma que se sente que o mundo é 

menor e as distâncias mais curtas, que os eventos em um determinado lugar têm um impacto 

                                                             
9
Disponível em: ‹https://dicionariodoaurelio.com/fronteira›. Acesso em: 08 Jul. 2017. 
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imediato sobre pessoas e lugares situados a uma grande distância.” (HALL, 2015, p. 40). O 

avanço da tecnologia permite-nos saber das notícias de todo o mundo em tempo real e 

conhecer diversas culturas. Entretanto, como não há imparcialidade por parte dos 

responsáveis por expandir esse conhecimento global, continuamos a perceber a hegemonia 

das nações dominantes, conforme afirma Ana Mafalda Leite, “a cultura global reproduz as 

estruturas de desigualdade, comparáveis às da sociedade colonial”. (LEITE, 2012, p. 314). O 

meio dinâmico global criado pelo imperialismo aviva os conflitos entre Norte e Sul, 

metrópole e periferia, brancos e nativos (SAID, 2011). 

 Esse ambiente produzido pela globalização, no entanto, não é livre de resistência. Há 

uma busca crescente em observar a história humana a partir dos impactos que os fatos 

passados criam no presente. A literatura dos países denominados de “países de terceiro 

mundo” começa a se destacar dentro do cenário mundial e a problematizar as oposições 

criadas pelo pensamento eurocêntrico, como é o caso da obra de Mia Couto que, ao pensar 

sobre a sua identidade, afirma: 

Sou um escritor africano de raça branca. Este seria o primeiro traço de uma 

apresentação de mim mesmo. Escolho estas condições – a de africano e a de 

descendente de europeus – para definir logo à partida a condição de 

potencial conflito de culturas que transporto. Que se vai “resolvendo” por 

mestiçagens sucessivas, assimilações, trocas permanentes. Como outros 

brancos nascidos e criados em África, sou um ser de fronteira. (...) Para 

melhor sublinhar minha condição periférica, eu deveria acrescentar: sou um 

escritor africano, branco e de língua portuguesa. (SECCO apud FONSECA; 

CURY, 2008, p. 20) 

Para o autor, o conflito entre as culturas que carrega em si resolve-se através da 

mestiçagem, das trocas10. O pensamento coutiano de dissolver oposições aparece em suas 

obras de diversas formas, através da harmonização da tradição e da modernidade; do diálogo 

entre os jovens e os velhos e da complementação entre a fala e a escrita, por exemplo. 

Os dois romances de Mia Couto aqui estudados apresentam espaços mergulhados no 

caos. Em Terra Sonâmbula, há a devastação causada pela guerra civil; em Um rio chamado 

tempo, uma casa chamada terra, há a exploração das terras de Luar-do-Chão com a guinada 

capitalista do governo nacional. Nesses cenários de caos, encontramos personagens que, com 

vivências diferentes, buscam um lugar de refúgio comum. Em Terra Sonâmbula, o espaço de 

                                                             
10

O que aqui nomeamos como espaços “sem fronteiras” assemelha-se ao que Boaventura de Sousa Santos 

justamente entende por “fronteira”, pois para o pesquisador, “a fronteira surge como uma forma privilegiada de 

sociabilidade” (SANTOS, 2002, p. 347). Algumas características da vida na fronteira, segundo ele, são: invenção 

de novas formas de sociabilidade, hierarquias fracas, fluidez das relações sociais, misturas de heranças e 

invenções (SANTOS, 2002, p. 347). 
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harmonia é o Oceano Índico, idealizado pelas figuras de Kindzu e Surendra. Em primeiro 

lugar, é importante destacar que Surendra é indiano, e, portanto, alguém de fora do espaço 

africano. Nazir Can (2012) ressalta que a presença dos indianos em Moçambique é bastante 

significativa. O estudioso discute a forma como as personagens indianas são inseridas nas 

narrativas moçambicanas no período colonial e no período pós-colonial. Segundo ele, “a 

inclusão do indiano na literatura colonial, por exemplo, é fundamentalmente física e pautada 

pela ausência de autorrepresentação” (CAN, 2012, p. 217); no período pós-colonial, esse tipo 

de representação parece continuar, pois o indiano é basicamente apresentado “a partir do 

binômio religião/profissão” (CAN, 2012, p. 218). 

Também a pesquisadora Fátima Mussá, que percorreu a cidade de Maputo para estudar 

a comunidade islâmica, afirma que, em termos econômicos, no topo estão os indianos e os 

paquistaneses, também chamados de “monhés” que são “em geral, descendentes de imigrantes 

que se fixaram em Moçambique como comerciantes, entre o final do século XIX e o princípio 

do XX” (MUSSÁ, 2001, p. 115). Após entrevistar algumas pessoas das comunidades 

islâmicas, a pesquisadora percebeu a visão estigmatizada que muitos ainda possuem dos 

indianos que, muitas vezes, são vistos “como maus moçambicanos, por serem separatistas e 

não desenvolverem o país.” (MUSSÁ, 2001, p. 115). Na obra de Mia Couto, o estereótipo 

sobre os indianos é transmitido pelo posicionamento dos pais de Kindzu que não gostavam da 

amizade do filho com Surendra Valá: “Com o indiano minha alma arriscava se mulatar, em 

mestiçagem de baixa qualidade.” (TS, p. 25). No entanto, a figura de Surendra se mostra 

totalmente diferente dos rótulos existentes, conforme afirma Nazir Can:  

[Surendra] se constitui um modelo positivo para o protagonista que, depois 

do ataque à loja do indiano, decide converter-se num guerreiro naparama, 

isto é, num fazedor de paz (...) Mia Couto inventa, assim, a personagem 

indiana exemplar, que inspira os caminhos identitários escolhidos pelo herói 

(e pela nação) (CAN, 2012, p. 221). 

 É a personagem indiana que apresenta a Kindzu o oceano Índico como o lugar de 

harmonia: “E ele me passava um pensamento: nós, os da costa, éramos habitantes não de um 

continente mas de um oceano. Eu e Surendra partilhávamos a mesma pátria: o Índico.” (TS, p. 

25). O oceano Índico é a grande fronteira entre Moçambique e a Índia. No entanto, na visão 

das personagens, esse mar não é o que os separa, mas o que os une: “E era como se naquele 

imenso mar se desenrolassem os fios da história, novelos antigos onde nossos sangues se 

haviam misturado. Eis a razão por que demorávamos na adoração do mar: estavam ali nossos 

comuns antepassados, flutuando sem fronteiras.” (TS, p. 25). O Oceano Índico foi, pois, um 
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caminho cultural e econômico partilhado, por séculos, entre chineses, árabes, indianos e 

africanos, sendo caracterizado por Sugata Bose como „interregional arena’ (BOSE apud 

HOFMEYR, 2007, p. 6). As personagens Kindzu e Surendra contemplam o mar pelo passado 

que ele carrega, pela memória que nele está inscrita, pelos antepassados comuns que 

transitaram por aquelas águas.  

Em Terra Sonâmbula, a água, representada pelo Oceano Índico, surge como espaço 

carregado de sentidos, pelo qual se abrem possibilidades de encontro, de união e de 

conciliação. Para Ana Mafalda Leite, “o mar surge em Terra Sonâmbula como espaço 

possível de renascimento e pacificação das origens. É um mar nomeado, oceano Índico. 

Refaz-se nele a mistura de outros mares e origens, refunde-se o lastro dos trajetos que o sulco 

dos navios historizou” (LEITE, 2012, p. 74).  

 O período da colonização caracterizou-se por fronteiras rígidas entre o colonizador e o 

colonizado; no pós-independência, surge a esperança da harmonia, o que logo se desfaz com o 

início da guerra de pós-independência. Por isso, no romance de Mia Couto, a ideia de nação 

se desloca para um lugar de trânsito, o Oceano Índico: “transposta para o mar, e aí 

metaforizada, a nação, a terra, o país, com sua rede entrosada de múltiplas culturas, 

encontramos na obra Terra Sonâmbula esse desejo de projeção insular, encenada com o 

oceano, transformado em terra, a grande e infinita ilha índica.” (LEITE, 2012, p. 75). Busca-

se, pois, não um espaço marcado por uma ideia de um novo absoluto ou um passado puro, 

original, mas um espaço de diálogo entre as diferenças. 

 Em Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, o espaço “sem fronteiras” é a 

casa dos Marianos, que também se apresenta nomeada, Nyumba-Kaya: “chamamos-lhe 

Nyumba-Kaya, para satisfazer familiares do Norte e do Sul. „Nyumba‟ é a palavra para 

nomear „casa‟ nas línguas nortenhas. Nos idiomas do Sul, casa se diz „kaya‟”. (RCT, p. 28). O 

nome dado à casa simboliza a diluição das fronteiras entre norte e sul, assinalando um espaço 

de integração entre pessoas, costumes e culturas: “Os convidados não paravam de 

desembarcar. Num barco especialmente fretado haviam chegado os mulatos – é o ramo da 

família que foi para o Norte.” (RCT, p. 59).  

Nesta obra de Mia Couto, a figura do mulato também aponta para o apagamento de 

fronteiras, já que o mulato é fruto da miscigenação. A personagem Admirança confirma a 

ideia: “─ Meu filho, neste mundo, todos somos mulatos.” (RCT, p. 59).  
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A primeira consideração sobre a imagem de Nyumba-Kaya se dá quando Marianinho 

chega de viagem: “A grande casa está defronte a mim, desafiando-me como uma mulher. Uma 

vez mais, matrona e soberana, a Nyumba-Kaya se ergue de encontro ao tempo.” (RCT, p. 29). 

A casa da família é apresentada como uma figura feminina, mas não submissa, pelo contrário, 

mostra-se como uma mulher “soberana”, poderosa e resistente. De acordo com o dicionário de 

símbolos de Chevalier e Gheerbrant, a casa é um “símbolo feminino, com o sentido de 

refúgio, de mãe, de proteção, de seio maternal” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1991, p. 197 

apud FONSECA; CURY, 2008, p. 95). Ao caminhar pelos corredores da casa, Marianinho 

sente como “se a casa fosse um ventre” (RCT, p. 111) e ele estivesse retornando à primeira 

interioridade. Cria-se, portanto, uma imagem de “casa-mãe”, lugar de abrigo.  

Em seguida, o narrador descreve o clima fúnebre que circunda a casa com a morte do 

avô: “no quintal e no interior da casa tudo indicia o enterro.” (RCT, p. 29). O espaço 

acompanha, portanto, o sentimento da família em relação à morte do patriarca. Segundo Sueli 

Saraiva, “a casa e o patriarca são como um só corpo” (SARAIVA, 2012, p. 55) e ambos são 

responsáveis pela união da família. 

Dentro das tradições africanas, a casa, como espaço familiar, é também o lugar de 

convivência entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, pois nela estão os antepassados: 

“Seus antigos fantasmas estão, agora, acrescentados pelo espírito do falecido Avô. E se 

confirma a verdade das palavras do velho Mariano: eu teria residências, sim, mas casa seria 

aquela, única, indisputável.” (RCT, p. 29). A presença dos ancestrais naquela casa reforça a 

sua particularidade, a sua identidade. Nesse sentido, ela participa das cerimônias, como a 

retirada do telhado da sala: “o luto ordena que o céu se adentre nos compartimentos, para 

limpeza das cósmicas sujidades. A casa é um corpo – o tecto é o que separa a cabeça dos 

altaneiros céus.” (RCT, p. 28-29). Ela também precisa ser regada: “Todos os dias a Avó regava 

a casa como se faz a uma planta.” (RCT, p. 31). Há uma preocupação no cuidado da casa, 

como se fosse um ser vivo; ela deixa de ser simplesmente um espaço de moradia e passa a ser 

um espaço ativo, um espaço-coisa torna-se espaço-vivo (DAVERNI, 2011, p. 59).  

As voltas que Marianinho faz pela casa estreitam a sua relação com o ambiente e 

trazem à sua memória os momentos vividos ali antes de sua ida para a cidade. Segundo 

Bachelard, a casa é “o nosso canto do mundo (...) o nosso primeiro universo” 

(BACHELARD, 1989, p. 25), é nela onde ficam as nossas lembranças, os nossos medos, 

devaneios e sonhos. Para o estudioso, a casa natal está gravada em nós e quando precisamos 

de consolo e proteção retornamos a esse lugar: “transportamo-nos ao país da Infância Imóvel, 
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imóvel como o Imemorial. Vivemos fixações, fixações de felicidade. Reconfortamo-nos ao 

reviver lembranças de proteção. Algo fechado deve guardar as lembranças, conservando-lhes 

seus valores de imagens.” (BACHELARD, 1989, p. 26), o que nos remete à epígrafe do 

capítulo quatro da obra, uma fala do avô Dito Mariano: “O importante não é a casa onde 

moramos. Mas onde, em nós, a casa mora.” (RCT, p. 54). As lembranças de Marianinho 

avivavam dentro dele o sentimento de pertencimento à casa. A personagem lembra, por 

exemplo, um momento secreto que dividira com a sua tia Admirança:  

no quintal da Nyumba-Kaya ela está de cócoras, a mão esquerda apertando o 

pescoço da galinha. A faca rebrilha na mão direita (...) o mesmo gesto que 

degola a galinha afasta o último pano, desocultando mais o corpo. O seu 

olhar me pede cumplicidade: 

─ Não diga nada ao Avô! Não diga que fui eu que matei a galinha! 

O Avô era o munumuzana, o mais-velho da família. Competia-lhe por 

tradição a tarefa de matar os animais. Estamos transgredindo os mandos, eu 

e minha preferida tia. (RCT, p. 58).  

 A situação apresentada no fragmento acima aponta para um desvirtuamento das 

tradições e para a imagem da casa como um lugar de pactos familiares. O narrador utiliza-se 

de uma palavra da língua local para identificar a posição do avô na hierarquia da família: 

munumuzana, ressaltando que ele ainda guarda os costumes das culturas tradicionais11. O 

quintal leva Marianinho a lembrar o segredo que ele tinha com a sua tia, os momentos 

particulares que compartilhava com ela.  

 Em outra situação, Marianinho recorda os tempos vividos na cozinha da casa:  

A cozinha me transporta para distantes doçuras. Como se, no embaciado dos 

seus vapores, se fabricasse não o alimento, mas o próprio tempo. Foi naquele 

chão que inventei o brinquedo e rabisquei os meus primeiros desenhos. Ali 

escutei falas e risos, ondulações de vestidos. Naquele lugar recebi os 

temperos do meu crescer. (RCT, p. 145) 

 A cozinha o faz lembrar do seu crescimento, das vivências que dele fizeram um 

homem. Podemos remeter, novamente, a Bachelard quando este afirma que: “a casa é uma das 

maiores (forças) de integração para os pensamentos, as lembranças e os sonhos do homem. 

(...) Na vida do homem, a casa afasta as contingências, multiplica seus conselhos de 

continuidade. Sem ela, o homem seria um ser disperso.” (BACHELARD, 1989, p. 27). A 

lembrança da cozinha faz com que o narrador aponte as diferenças entre a sua própria casa e 

as outras à sua volta: “a nossa cozinha nos diferenciava dos outros. Em toda a Ilha, as 

cozinhas ficam fora, no meio dos quintais, separadas da restante casa. Nós vivíamos ao modo 

                                                             
11

De acordo com o estudo etnográfico de Henri Junod, o munumuzana é o chefe de um território e pode dividi-lo 

conforme desejar entre as pessoas que moram na região (JUNOD, 1996, p. 16-17). 
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europeu, cozinhando dentro, comendo fechados.” (RCT, p. 145).  Outra vez percebemos uma 

transgressão às culturas tradicionais, mas nesse momento, em relação ao espaço físico de 

Nyumba-Kaya. De acordo com Fonseca e Cury, Nyumba-Kaya representa a casa africana com 

algumas alterações: “muda-se o lugar da cozinha, que na cultura rural africana se situa fora, 

separada dos outros cômodos; as mulheres acendem o fogo, ato interdito a elas em algumas 

tradições africanas assumidas pelo romance, bem como a não-observação de outras 

interdições.” (FONSECA; CURY, 2008, p. 96).  

No decorrer da narrativa, a casa fica em perigo por causa da ambição humana. A 

personagem Ultímio deseja vender Nyumba-Kaya para os estrangeiros. A função de salvar e 

manter esse lugar vivo cabe a Marianinho. A casa, que resistira até o presente, apresenta-se 

como tendo um futuro incerto. As investidas de Ultímio para a sua venda, durante todo o 

romance, parecem não ter uma resposta firme de Marianinho até que o jovem se reconheça 

verdadeiramente como integrante daquele lugar: 

─ Essa casa nunca será sua, Tio Ultímio. 

─ Ai não?! E porquê, posso saber? 

─ Porque essa casa sou eu mesmo. O senhor vai ter que me comprar a mim 

para ganhar posse da casa. E para isso, Tio Ultímio, para isso nenhum 

dinheiro é bastante. (RCT, p. 249).  

O narrador-personagem, Marianinho, que, desde o início, se apresenta como um ser de 

fronteira, por caminhar entre a tradição e a modernidade, o campo e a cidade, os 

moçambicanos e os portugueses, é o escolhido pela personagem Dito Mariano para assumir o 

seu lugar como o elo que une a família. No entanto, a consciência de pertencimento, que fará 

com que o jovem assuma a responsabilidade de zelar pela casa, exige que, primeiro, ele 

resgate a relação com o espaço-casa, conforme as palavras do avô: “você está entrando em 

sua casa, deixe que a casa vá entrando dentro de si.” (RCT, p. 56). A escolha do gerúndio “vá 

entrando” reforça a ideia de um processo contínuo. Marianinho precisa caminhar por seus 

corredores, descobrir os seus segredos e relembrar a sua vivência na casa para recuperar os 

elementos das tradições. Não que se espere que a personagem retorne a uma origem pura, mas 

que estabeleça um laço maior com a sua casa, com os seus. Conforme afirma Laura Padilha, 

“não é mais possível sonhar com qualquer espécie de volta às origens, mas onde o presente se 

deixa emprenhar por reminiscências, pelas quais se podem ressignificar o coração da terra e as 

centelhas de sua esperança.” (PADILHA, 2002, p. 82). A morte de Dito Mariano, e do 

passado-presente que este representa, demanda a transferência da responsabilidade de manter 
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a casa para outro, no caso, o filho/neto Marianinho que se torna um “representante do 

presente-futuro” (SARAIVA, 2012, p. 55) de Nyumba-Kaya.  

A casa estaria viva enquanto existisse como um lugar de refúgio para todos da família. 

O pedido de Dito Mariano pela volta de Miserinha reforça a ideia da vivência da casa através 

da união da família: “Vá procurar Miserinha. Traga essa mulher para Nyumba-Kaya. Estas 

paredes estão amarelecendo de saudade dessa mulher. Ela deve repertencer-nos. É nossa 

família.” (RCT, p. 126). A casa torna-se amarela em resposta às atitudes humanas. Dito 

Mariano personifica a casa dando a ela sentimentos. No fim da obra, Marianinho recusa a 

proposta de Ultímio pela casa, confirmando a sua tomada de consciência em relação à 

importância do lugar para a família. Essa situação leva Ultímio a ver Marianinho como um 

Malilane: “─ Seu Avô teve razão em escolher a si! Você é um verdadeiro Malilane.” (RCT, p. 

249). A referência ao sobrenome da família na língua local reforça a ligação entre Marianinho 

e suas origens.  

Em Terra Sonâmbula, as personagens caminham em direção a um lugar histórico, por 

causa do comércio e das navegações, na relação Índia/Moçambique que é o Oceano Índico e o 

concebem como um lugar de harmonia entre povos de nações diferentes. Assim, estabelecem 

uma forma de ver o Índico que vai além da questão comercial comumente associada a este 

espaço. Não idealizam o passado, embora contemplem as figuras dos antepassados que 

acreditam que ali vivem e fazem do Índico um espaço de sonho, de utopia, de fuga, em 

contraste com a situação caótica de guerra e de preconceito que vivem em Moçambique. A 

romantização do Oceano Índico é criticada por Hofmeyr quando apresenta pensamentos 

comuns em relação ao Atlântico e ao Índico, segundo a estudiosa, “the Indian Ocean appears 

pre-modern, a zone of timeless Islam as against the modernism of the capitalist Atlantic; in 

such analyses, the Indian Ocean emerges as the zone of lost innocence”12 (HOFMEYR, 2007, 

p. 13), para ela, o Oceano Índico deve ser pensado como um lugar de “alternative 

modernities” (HOFMEYR, 2007, p. 13), uma modernidade que se forma a partir de vivências 

sociais e de tradições compartilhadas. O pensamento da pesquisadora é similar à visão das 

personagens coutianas no sentido de que elas não fazem do Índico um lugar de “pureza 

original”, mas projetam sobre ele a construção de uma nova modernidade, que inclua o 

diálogo e a harmonia entre diferentes povos.  

                                                             
12

Em tradução livre: “O Oceano Índico parece pré-moderno, uma zona de islã atemporal contra o modernismo do 

Atlântico capitalista; Em tais análises, o Oceano Índico surge como a zona da inocência perdida”. 
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No romance publicado em 2002, o elemento “casa”, lugar sem fronteiras, mostra que o 

narrador está apontando para as fronteiras existentes entre as pessoas da mesma família. A 

nomeação da casa, “Nyumba-Kaya”, em línguas locais (nortenhas e sulistas) reforça ainda a 

ideia de que estamos diante de fronteiras entre moçambicanos. A família pode estar espalhada 

pelos cantos do país, mas é na casa, Nyumba-Kaya, que todos podem conviver. O interesse da 

personagem Dito Mariano, que faz o elo entre esses familiares, é que o seu neto/filho 

Marianinho não deixe esse lugar-refúgio se perder após a sua morte. A família pode estar 

distante e pode ter as suas diferenças regionais e culturais, mas é importante que todos saibam 

que existe um lugar de comunhão, que é a Nyumba-Kaya. Como nas culturas africanas 

representadas, “todos são irmãos em totalidade”13 podemos interpretar, a partir de uma 

perspectiva ampliada, a casa do romance coutiano como uma metáfora da própria nação 

moçambicana. Nessa perspectiva, a narrativa busca estabelecer um diálogo entre os cidadãos 

moçambicanos para que possa haver uma diluição de fronteiras entre aqueles que são filhos 

da mesma terra, da mesma casa.  

 

                                                             
13

Trecho já citado no texto (RCT, p. 29). 
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2.4. A interação homem/natureza 

O principal espaço, nas obras aqui analisadas, é o campo e não a cidade. As 

personagens percorrem os caminhos rurais da terra. Há uma proximidade muito grande entre 

os homens e a natureza, sendo esse espaço muito mais ativo do que passivo no enredo. 

Através da convivência entre as personagens e o meio ambiente, Mia Couto resgata valores 

tradicionais africanos que compreendem a natureza como uma extensão do ser humano. 

Segundo Laura Padilha, “a natureza (...) torna-se um lugar assinalado para o homem, 

estabelecendo com ele uma espécie de comunhão mágica. Daí o poder afirmar-se que aquele 

homem ocupa um „fora-dentro‟ em relação a ela, sendo a paisagem exterior uma extensão da 

interior e vice-versa.” (PADILHA, 1997, p. 148).  

Na contramão do pensamento africano sobre a natureza estão os valores europeus. 

Bruno Latour (1994) critica a visão dos chamados “modernos” por separarem os estudos da 

sociedade e da natureza, como se a natureza estivesse sempre fora do humano. Em suas 

palavras “em nossas sociedades, e somente nelas, uma transcendência inusitada manifestou-

se: a natureza como ela realmente é, a-humana, por vezes inumana, sempre extra-humana.” 

(LATOUR, 1994, p. 98). De acordo com o pesquisador, “nós” (os europeus modernos) vemos 

a natureza e a sociedade de forma separada, enquanto outras culturas veem esses elementos 

unidos.  

Ao analisarmos como Mia Couto traz a natureza para as suas obras, devemos levar em 

consideração também a sua formação como biólogo, e, portanto, cientista. Na Conferência 

Biologia na noite, na Universidade de Aveiro, Mia Couto responde a uma pergunta que reflete 

bastante o pensamento “moderno”, segundo afirma Latour (1994), ou seja, se ele se considera 

mais biólogo ou mais escritor. Resgatamos sua resposta: 

A verdade é que para mim não existe conflito. Pelo contrário, hoje não sei 

como poderia ser escritor caso eu não fosse biólogo. E vice-versa (...) O que 

me alimenta é o diálogo, a intersecção entre os dois saberes. O que me dá 

prazer é percorrer como um equilibrista essa linha de fronteira entre 

pensamento e sensibilidade, entre inteligência e intuição, entre poesia e saber 

científico. (COUTO, 2011, p. 56) 

 Para o autor, a literatura, o homem e a biologia estão em contínuo diálogo, pois 

segundo ele, “não existe ambiente como uma entidade única, fixa e exterior à sociedade 

humana.” (COUTO, 2011, p. 59). A natureza se inscreve na literatura coutiana como um 

elemento que, como outros também nela presentes (por exemplo, a cultura, os costumes, a 

língua), resgata o modo de ser moçambicano, ou de ser africano. O início da formação da 

literatura brasileira foi marcado por princípios semelhantes à proposta coutiana, mas diferente 
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em sua aplicação. Sabemos que alguns escritores se empenharam em mostrar e exaltar a 

natureza brasileira, entretanto, repetiram a visão europeia sobre o país. Antonio Candido, 

referindo-se ao Romantismo brasileiro, afirma: 

No Romantismo predomina a tônica localista, com o esforço de ser diferente, 

afirmar a peculiaridade, criar uma expressão nova e se possível única, para 

manifestar a singularidade do país e do eu. Daí o desenvolvimento da 

confissão e do pitoresco, bem como a transformação em símbolo nacional do 

tema indígena, considerado essencial para definir o caráter brasileiro (...) 

Mas é claro que isso continuou a ser feito sob influência europeia, devido à 

nossa ligação orgânica com a cultura ocidental (CANDIDO, 2010, p. 45) 

 Alguns escritores brasileiros idealizaram nossa natureza e a figura do nativo como os 

europeus fizeram. Dessa forma, mantiveram um olhar exótico sobre nosso território. Na 

produção literária dos países africanos, para Ana Mafalda Leite: 

a tematização da tradição – enquanto registro das diferentes acepções da 

oralidade, tanto as linguísticas quanto as temáticas, as genealógicas e as 

culturais – deve ser entendida como uma demanda estratégica na qual os 

africanos se colocaram simultaneamente em relação a um ethos africano, 

bem como em relação ao resto do mundo. (LEITE, 2012, p. 165) 

 Ao contrário de Mia Couto, alguns pensadores africanos se aproximam de um 

nativismo parecido com o que houve na literatura brasileira. Appiah critica esse 

posicionamento citando Fanon: “o intelectual (...) valoriza altamente os costumes, tradições e 

aparências de seu povo, mas sua experiência inevitável e dolorosa parece ser apenas uma 

busca banal de exotismo” (FANON apud APPIAH, 1997, p. 95). Assim como Candido aborda 

a influência europeia sobre os romancistas brasileiros, Appiah ressalta a ocorrência do mesmo 

nos nativistas africanos: “esbravejando contra a dominação cultural do Ocidente, os nativistas 

são partidários dela sem saber” (APPIAH, 1997, p. 93). Mia Couto, na contramão dessa 

postura, constrói uma literatura que se propõe a dialogar com o outro.  

Em Terra Sonâmbula, as personagens estão impossibilitadas de viajar, pois o ônibus 

em que se encontram está queimado. No entanto, percorrem toda a terra através das 

transformações que a própria paisagem faz. Esses acontecimentos resultam da leitura do 

caderno de Kindzu pela personagem Muidinga. Há uma conexão entre os elementos palavra-

homem-natureza. A natureza responde de forma misteriosa à leitura de Kindzu, o que, a 

princípio, intriga até mesmo as personagens: “De fato, a única coisa que acontece é a 

consecutiva mudança da paisagem. Mas só Muidinga vê essas mudanças. Tuahir diz que são 

miragens, frutos do desejo de seu companheiro.” (TS, p. 63).  
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No capítulo cinco, o narrador conta sobre o encontro de Muidinga e Tuahir com 

Nhamataca, “o fazedor de rios”. As personagens ajudam o homem a cavar até encontrarem 

um rio. Nessa situação, podemos destacar dois elementos importantes na interação 

homem/natureza: o rio e a mudança climática imediata. A personagem Nhamataca explica a 

sua fixação no rio: primeiro, ele tinha um motivo que visava o bem estar do coletivo, a 

esperança do florescimento da vida no momento de guerra. Nesse sentido, atribuiu ao rio um 

nome sugestivo: Mãe-água. E explica: 

Porque o rio tinha vocação para se tornar doce, arrastada criatura. Nunca 

subiria em fúrias, nunca se deixaria apagar no chão. Suas águas serviram de 

fronteira para a guerra. Homem ou barco carregando arma iriam ao fundo, 

sem regresso. A morte ficaria confinada ao outro lado. O rio limparia a terra, 

cariciando suas feridas. (TS, p. 86) 

 Na obra Usos e costumes dos Bantu, Henri Junod afirma que “a água era como um 

princípio feminino” (JUNOD, 1996, p. 273), o que dialoga com o nome que a personagem 

Nhamataca dá ao rio, feminino e maternal. O rio seria o protetor do povo, um aliado no 

combate à guerra. Além disso, a personagem também possuía um motivo pessoal para buscar 

as águas. Os seus pais se conheceram e se apaixonaram em um rio: “─ Nasci num barco, sou 

filho das águas, sorri Nhamataca a fechar a estória.” (TS, p. 87). E a personagem confirma a 

lição que queria deixar para os viajantes: “nenhum rio separa, antes costura os destinos dos 

viventes.” (TS, p. 87). A partir da perspectiva de Nhamataca, o rio não é aquele que afasta as 

margens, mas aquele que as une. 

 Finalmente, as águas surgem e, com muita violência, levam Nhamataca: “O velho e o 

moço querem segurar o corpo do covador, mas a corrente, redemoníaca, cresce em fúrias 

desordenadas. E Nhamataca desaparece, misturado nas súplicas dos outros, o trovejar dos 

céus e o gorgolejar do rio, seu descendente.” (TS, p.89). O rio e a personagem se tornam um e 

a narrativa reconhece o rio como seu “descendente”, o que nos remete ao laço familiar 

existente entre homem e natureza.  

Logo em seguida, há uma mudança drástica no clima. A chuva cessa e o sol chega com 

tamanha força que a seca volta a imperar. Essa transformação no cenário é a resposta da 

natureza à morte de Nhamataca, conforme as palavras de Muidinga: “Morreu um homem que 

sonhava, a terra está triste como uma viúva.” (TS, p. 89). A terra é personificada ao ser 

apresentada como detentora de sentimentos. A natureza acompanha, sofre e responde aos 

acontecimentos humanos.  

 No primeiro caderno de Kindzu, ele relata a transformação do seu irmão, Junhito, em 

um galo. Há a animalização do homem, assim como ocorre na visão do feiticeiro, no final do 
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romance, em que os homens tornam-se bichos. Depois, nessa mesma visão, Kindzu encontra 

o seu irmão, que perde as penas, e torna-se homem novamente. Existe um trânsito na relação 

homem/animal ou homem/natureza, podendo o homem tornar-se um elemento natural e voltar 

à sua humanidade e vice-versa. Na saída de Kindzu de sua aldeia, a personagem rema com as 

próprias mãos e em seus braços surgem escamas: “Dentro da água eu sentia as escamas no 

lugar da pele. Lembrei as palavras do feiticeiro: no mar, serás mar. E era: eu me peixava, 

cumprindo sentença.” (TS, p. 41). O narrador-personagem vê em sua transformação em peixe 

um modo de escapar do feitiço do seu pai, que transformara os seus remos em árvores, e 

seguir viagem.  

 O sepultamento do pai de Kindzu é marcado por uma situação inusitada. A 

personagem Taímo é sepultada no mar e, no dia seguinte, toda a água seca: “No lugar onde 

antes praiava o azul, ficou uma planície coberta de palmeiras. Cada uma se barrigava de frutos 

gordos apetitosos, luzilhantes.” (TS, p. 20). Por tamanha riqueza, homens vieram correndo 

querendo apoderar-se dela. Até que se ouviu a voz de Taímo:  

Ele pedia que os homens ponderassem: aqueles eram frutos muito sagrados. 

Sua voz se ajoelhava clamando para que se poupassem as árvores: o destino 

do nosso mundo se sustentava em delicados fios. Bastava que um desses fios 

fosse cortado para que tudo entrasse em desordens e desgraças se 

sucedessem em desfile. (TS, p. 20) 

 O morto preocupa-se com a natureza e clama para que os homens não a destruam. 

Nesse momento, não é a natureza que cuida do homem, mas o contrário. A obra enfatiza o 

cuidado mútuo que há na relação homem/natureza. Mesmo após o aviso, os homens insistem 

em saqueá-la resultando em sua fúria: “De novo, a multidão se derramou sobre as palmeiras. 

Mas quando o primeiro fruto foi cortado, do golpe espirrou a imensa água e, em cantaratas, o 

mar de encheu de novo, afundando tudo e todos.” (TS, p. 20-21). A consequência dos maus 

tratos do homem à natureza é imediata. Se compararmos essa situação do romance aos 

estudos científicos sobre os resultados da exploração humana ao meio ambiente, chegaremos 

aos mesmos efeitos que a narrativa nos traz. Voltamos, nesse ponto, ao pensamento de Latour 

(1994), pois os “modernos” insistem em separar os estudos da natureza e da sociedade ao 

mesmo tempo em que anunciam a direta ligação entre os efeitos naturais aos atos humanos14. 

                                                             
14

Bruno Latour inicia a sua obra, Jamais fomos modernos, exemplificando a relação sociedade/natureza/discurso 

através de uma situação cotidiana de leitura de jornal. O estudioso aborda um artigo que traz a questão do buraco 

na camada de ozônio (que seria algo científico) e as relações humanas que causam esse efeito. Por mais que os 

“modernos” tentem separar esses assuntos, eles estão sempre conectados. Nas palavras do autor: “o mesmo 

artigo mistura, assim, reações químicas e reações políticas. Um mesmo fio conecta a mais esotérica das ciências 
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 No décimo caderno de Kindzu, a personagem encontra-se, em sua viagem, com a ave 

“mampfana”: “a ave que mata viagens” (TS, p. 45), que é anunciada por seu pai como um 

castigo por ele não ter feito as oferendas que deveria15. Henri Junod, em seus relatos 

etnográficos, explica um pouco sobre a presença e função dessa ave na cultura dos Bantu. 

Segundo ele: 

Certas espécies de animais dão azar ao viajante. A fim de “conservar o 

caminho puro” (kubasisa ndlela), deve desconfiar da ave mampfana, espécie 

de grou, chamada “a que impede a viagem”, sivalwendru (Ro.), 

xitsinyariyendru (Dz.). Se esta ave voa através do caminho com as grandes 

asas abertas, isto basta para fazer entrar em casa dela todo o bando: há perigo 

de morte diante dela e a mampfana vem preveni-los de que o caminho não 

está “puro” (JUNOD, 1996, p. 310) 

 A ave apresenta uma relação direta com o ser humano, pois ao cruzar o seu caminho, 

impede a viagem. Krakowska ressalta a presença da expressão “matadora de viagens” toda 

vez que o nome do pássaro aparece na narrativa. Segundo a pesquisadora,  

a evocação do mesmo referente com diferentes palavras, ou seja de um 

significado com vários significantes (...) tem uma dupla função. Por um lado, 

o epíteto pode ser lido como uma “para-definição” da palavra mampfana, 

direcionada para os leitores menos familiarizados com a mitologia tsonga. 

Por outro lado, a expressão redundante passa a ser um complemento do 

próprio substantivo, destacando o poder destrutivo desta ave. 

(KRAKOWSKA, 2014, p.164) 

Nesta análise, é importante destacarmos, principalmente, a segunda função a que se 

refere Krakowska, que trata o epíteto como um complemento do substantivo, pois o narrador 

enfatiza o poder que a ave possui em sua relação com o homem16. Ao ver a ave, a personagem 

Kindzu clama por seu pai que aparece e a destrói: “então, de súbito, com um deflagrar de 

trovejo, a ave se rasgou em duas, desmeiada. Caíram suas penas, se esfarelaram suas garras e 

seu corpo se desconjuntou como se fosse feito só de brasas.” (TS, p. 181). Na sequência do 

episódio narrado, Kindzu tem uma tontura e golpeia uma árvore que fala: “─ Eu sou a última 

árvore. Aquele que me cortar ficará mulher, se for homem. Se tornará homem, se for mulher.” 

(TS, p. 181). Assim como no dia do sepultamento de Taímo, a personagem fala através da 

árvore e defende-a dos homens. 

                                                                                                                                                                                              
e a mais baixa política, o céu mais longínquo e uma certa usina no subúrbio de Lyon, o perigo mais global e as 

próximas eleições ou o próximo conselho administrativo.” (LATOUR, 1991, p. 7)  
15

“Depois, avançou em ameaças: já que eu tanto queria a viagem, num dado entardecer, me haveria de aparecer o 

mampfana, a ave que mata as viagens. Estará de asas abertas, pousado sobre uma grandíssima árvore, disse 

ele.” (TS, p. 45). 
16

O conto “O dia em que explodiu Mabata-bata”, da obra Vozes Anoitecidas, também apresenta uma ave que traz 

uma mensagem: ndlati, “a ave do relâmpago” ou “a ave do fogo”. O pássaro aparece logo antes do protagonista 

morrer por pisar numa mina.  
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Em Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, alguns elementos naturais se 

destacam na relação homem/natureza; são eles o rio, a água, a terra e o clima. O rio, nomeado 

como “Madzimi”, é a ponte que liga a ilha à cidade. Às águas, o narrador dá características 

humanas: “O rio estava tristonho (...) Lhe atirava aquela alegria. Para que as águas 

recordassem e fluíssem divinas graças.” (RCT, p. 21). O rio é capaz de ter memórias e 

sentimentos. Há, também, uma relação profunda entre a personagem principal, Marianinho, e 

o rio. Seus pais se conheceram no barco, Mariavilhosa se disfarçara de homem para que 

pudesse, como marinheiro, viajar até a capital para tratar-se com o médico, após ter sido 

violentada e ter realizado um aborto. Mais tarde, a mãe de Marianinho é levada por esse 

mesmo rio: 

O que ela fez, uma certa tarde, foi desatar a entrar pelo rio até desaparecer, 

engolida pela corrente. Morrera? Duvidava-se. Talvez se tivesse 

transformado nesses espíritos da água que, anos depois, reaparecem com 

poderes sobre os viventes. Até porque houve quem testemunhasse que, 

naquela derradeira tarde, à medida que ia submergindo, Mariavilhosa se ia 

convertendo em água. (RCT, p. 105) 

 A personagem eterniza-se na água, conforme as palavras de Dulcineusa: “Água é o 

que ela era, meu neto. Sua mãe é o rio, está correndo por aí, nessas ondas.” (RCT, p. 105). 

Assim como ocorre com a personagem Nhamataca, de Terra Sonâmbula, Mariavilhosa torna-

se uma com o rio. Faz-se a concretização do que aponta Laura Padilha, “não há como negar 

que a natureza se faz um com o homem, nas telas do imaginário africano.” (PADILHA, 1997,  

p. 149).  

Se levarmos em consideração a ideia universal do símbolo rio podemos relacioná-lo à 

fertilidade e à renovação (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1991, p. 21-22.). Nesse sentido, a 

personagem Mariavilhosa, ao mesmo tempo em que morre enquanto carne, renova-se em 

espírito da água. 

 O narrador-personagem também é chamado de água. O seu pai/avô, Dito Mariano, 

relata em sua penúltima carta o nome que havia lhe dado ao nascer: “Quando você nasceu eu 

lhe chamei de „água‟. Mesmo antes de ter nome de gente, essa foi a primeira palavra que lhe 

deitei: madzi. E agora lhe chamo outra vez de „água‟. Sim, você é a água que me prossegue, 

onda sucedida em onda, na corrente do viver.” (RCT, p. 238). O primeiro nome da 

personagem foi “água” e como o fluir das águas, que se renova, ele seria o escolhido para 

suceder o avô Mariano como o responsável pela família. 

 Os elementos naturais estão diretamente ligados à vida e à morte do velho Dito 

Mariano. Não há chuva e a terra não se abre para que o morto seja enterrado. Somente depois 
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que ele conta toda a verdade ao seu neto, esses fenômenos acontecem: “Vai ver que, agora, se 

vão desamarrar as águas, lá no alto das nuvens. Vai ver mais como a terra se voltará a abrir, 

oferecida como um ventre onde tudo nasce.” (RCT, p. 238). Há, na obra, uma sintonia entre os 

acontecimentos sociais e os acontecimentos naturais. Para Ana Mafalda Leite, as narrativas de 

Mia Couto “relatam os enredos „naturais‟ que entre os homens e a natureza, seus elementos, e 

os animais, se entrelaçam, de modo sensível e ordenado.” (LEITE, 2012, p. 47).  

 A palavra lágrima é a tradução do nome da enigmática personagem Nyembeti. Ela 

assume a função de coveira após o seu irmão, Curozero, começar o trabalho com Ultímio. No 

último encontro entre a personagem e Marianinho, Nyembeti está cavando e leva o jovem 

para dentro do buraco onde ela está. O narrador-personagem desmaia e não vê o que acontece: 

“E me pergunto: estarei condenado a amar aquela mulher apenas na vertigem do sonho? 

Afinal, entendo: eu não podia possuir aquela mulher enquanto não tomasse posse daquela 

terra. Nyembeti era Luar-do-Chão” (RCT, p. 253). A conclusão a que chega Marianinho, sobre 

Nyembeti ser Luar-do-Chão, e a imagem que se faz dela na terra, mostra a fusão entre os 

elementos naturais terra e água. A personagem tem uma relação íntima com a natureza, sendo 

capaz de fertilizá-la. Fonseca e Cury acrescentam a essa relação mulher-terra-água o 

sentimento amor, lembrando a frase que inicia o capítulo dezesseis: “A terra pode amolecer 

por força do amor? Só se o amor for uma chuva que nos molha a alma por dentro” (RCT, p. 

195). Para as autoras, Nyembeti é “a que fertiliza a terra pelo poder do amor” (FONSECA; 

CURY, 2008, p. 93).  

 O espaço natural, na obra coutiana, é complementar à existência humana. O homem 

responde às ações da natureza e esta responde às ações humanas. Nessas relações, temos 

ainda a palavra que é peça fundamental na relação homem/natureza. Para Ana Mafalda Leite, 

o uso retórico constante do antropomorfismo, da animização, a concretização 

das noções abstratas, a materialização do inefável e a sensibilização 

relacional das personagens com os objetos e as situações, faz parte de um 

trabalho maior, que começa na língua, mas a transcende de certa forma. 

(LEITE, 2012, p. 41-42) 

 O autor cria um universo natural que se envolve na narrativa e participa dela como 

uma personagem a mais. O conjunto de situações que marcam os relacionamentos homem-

natureza-palavra cria um saber compósito que “abrange o universo natural e humano, 

fazendo-o interagir e explicando-o” (LEITE, 2012, p. 47). As personagens explicam os 

fenômenos da natureza a partir da própria relação que criam com o espaço. 
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3. A palavra e o seu poder de criar mundos 

 Para as culturas africanas como configuradas por Mia Couto, o mundo é o lugar onde 

todas as coisas se relacionam. Nessa interação, a palavra assume um papel fundamental. Ela é 

divina, sagrada, criadora. Hampaté Bâ cita exemplos da origem divina da palavra baseado nas 

tradições da savana do Sul do Saara. O estudioso comenta a história da criação do homem: “A 

tradição bambara do Komo ensina que a Palavra, Kuma, é uma força fundamental que emana 

do próprio Ser Supremo, Maa Ngala, criador de todas as coisas. Ela é o instrumento da 

criação: „Aquilo que Maa Ngala diz, é!‟” (HAMPATÉ BÂ, 1982, p. 183). O autor prossegue 

dizendo que o Maa Ngala sopra sobre o ser e o cria, homem, seu interlocutor, que recebe o 

nome de Maa. O Ser Supremo ensina ao homem as leis da formação dos elementos do cosmo 

e o intitula guardião do universo. Aos poucos, o homem passa esse conhecimento para os seus 

descendentes e a partir daí, inicia-se a transmissão oral. Nas palavras de Hampaté Bâ: “A 

tradição africana, portanto, concebe a fala como um dom de Deus. Ela é ao mesmo tempo 

divina no sentido descendente e sagrada no sentido ascendente.” (HAMPATÉ BÂ, 1982, 

p.185).  

A história narrada pelo estudioso africano é semelhante, em alguns aspectos, à 

narrativa bíblica da criação. O Deus da tradição judaico-cristã também cria o mundo através 

da palavra17. A figura de Cristo é apresentada no evangelho de João como “verbo” ou 

“palavra”18 que se fez carne19. Assim como ocorre nas tradições africanas, na tradição cristã, 

também há uma conexão direta entre a palavra e o divino. A partir da palavra tudo ganha 

corpo e forma. Hampaté Bâ aponta a fala como “o grande agente ativo da magia” (HAMPATÉ 

BÂ, 1982, p. 186). Através dela existe a paz ou a guerra, a conservação ou a destruição20. 

Henri Junod também ressalta a importância da palavra nas comunidades Bantu do sul de 

                                                             
17

A narrativa bíblica de Gênesis 1 é toda baseada no falar que se torna realidade: “E disse Deus: Haja luz; e 

houve luz.” Gênesis 1:3.  
18

A Bíblia (versão Almeida Corrigida e Revisada Fiel) diz: “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com 

Deus, e o Verbo era Deus.” João 1:1 e a Nova Versão Internacional diz: “No princípio era aquele que é a Palavra. 

Ele estava com Deus, e era Deus.” João 1:1.  
19

Na tradução da Nova Versão Internacional (NVI): “Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós. 

Vimos a sua glória, glória como do Unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade.” João 1:14  
20

O autor africano compara a fala ao fogo: “A palavra pode criar a paz, assim como pode destruí-la. É como o 

fogo. Uma única palavra imprudente pode desencadear uma guerra, do mesmo modo que um graveto em chamas 

pode provocar um incêndio.” (HAMPATÉ BÂ, 1982, p. 185). O apóstolo Tiago também compara a fala (língua) 

ao fogo: “Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam 

como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo; é um mundo 

de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o 

curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno.” Tiago 3:5,6 (NVI) 
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Moçambique. A “Bula”, ou seja, a “Palavra” é como se nomeia a comunicação dos 

antepassados com os vivos por meio dos ossículos divinatórios (JUNOD, 1996b). 

A palavra é o alicerce da interação homem-natureza-antepassados. Ela cria, vivifica, 

transforma. Para Gassama, a palavra, nas culturas africanas, é “como se fosse um ser vivo” 

(GASSAMA apud PADILHA, 1997, p. 150). O mistério que faz a paisagem se mover em 

Terra Sonâmbula é explicado pelo poder dos escritos que são lidos/contados. Esse olhar sobre 

a palavra é o que torna a tradição de contar histórias algo sagrado e relacionado ao próprio ato 

de viver.  

As narrativas orais, geralmente, tratam de assuntos cotidianos; nelas “se encontram 

veiculadas as regras e as interdições que determinam o bom funcionamento da comunidade e 

previnem as transgressões.” (ROSÁRIO, 1989, p. 38). Henri Junod enumera três tipos de 

narrativas comuns nas comunidades Tsongas: os provérbios e enigmas, as poesias narrativas e 

os cantos (JUNOD, 1996b, p. 157). A estudiosa Ana Mafalda Leite (2012) ressalta a presença 

desses gêneros orais nas narrativas coutianas, Terra Sonâmbula, por exemplo, além de 

apresentar diversos provérbios, aborda diversos elementos culturais dos Tsongas, como a ave 

“mampfana”, o nascimento de gêmeos, o rito de caça ao “nuno” (inseto) executado por 

mulheres e os anões que caem do céu.  

Nos romances, as histórias narradas são palavras que ganham vida e transformam a 

realidade das personagens. Lourenço do Rosário, ao estudar as narrativas de expressão oral 

dos povos do Vale do Zambeze, conclui que o esquema-base dessas narrativas se assenta em 

dois pilares: a situação inicial e a situação final. Segundo o autor, a partir de uma situação de 

carência inicial atinge-se uma situação final apoteótica. Existe uma passagem do caos ao 

cosmos (ROSÁRIO, 1989). Quando alguém narra, exerce poder sobre as coisas para que estas 

se possam organizar. Nas palavras do estudioso,  

as inúmeras situações iniciais particularizadas de carência (...) não passam de 

variantes de um modelo geral de situação inicial: a aspiração que o Homem 

tem de querer melhorar continuamente a sua condição de vida atual, que 

considera de carência, qualquer que seja o seu momento histórico; além 

disso, o poder que o próprio Homem concede às palavras e ao ato de narrar, 

como forma de ligação entre si e o Além. (ROSÁRIO, 1989, p. 49)  

 Rosário destaca, nas narrativas orais, a busca do homem pela melhora de sua condição 

de vida. De forma semelhante, Junod ressalta, nos contos bantu, o triunfo da sabedoria sobre a 

força bruta, pois as personagens pequenas, frágeis, geralmente são as heroínas. O pesquisador 

considera que há “um discreto protesto da fraqueza contra a força ou (...) da força do espírito 
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contra a força material” (JUNOD, 1996b, p. 202), o que abre para a possibilidade de que essas 

histórias sejam uma advertência da parte dos que sofrem àqueles que estão no poder, 

representando “uma aspiração a um estado de coisas em que o indivíduo ocupe o seu 

verdadeiro lugar” (JUNOD, 1996b, p. 202). Sendo, portanto, algo “profético”. Nesse sentido, 

reafirma-se, também no entendimento de Junod, o poder exercido pela palavra nas tradições 

africanas.  

 

3.1. O convívio entre vivos e mortos: o visível e o invisível nas obras coutianas 

A relação homem-palavra-natureza cria muitas situações surpreendentes para o leitor 

(principalmente, para o leitor “estrangeiro”21, não moçambicano) e, em alguns casos, até 

mesmo para as personagens22. Homens se tornam animais, anões caem do céu, papéis se 

tornam terra e paisagens que se alteram são alguns exemplos de acontecimentos que não 

possuem aparente explicação lógica para um leitor estrangeiro. Alguns estudiosos das 

Literaturas Africanas de Língua Portuguesa percorrem os conceitos de fantástico, realismo 

mágico e maravilhoso para compreender a construção das narrativas coutianas. Fonseca e 

Cury apoiam-se em teóricos da literatura hispano-americana, como Alejo Carpentier, embora 

alertem que os conceitos não podem ser “ingenuamente aplicados ou retomados tal qual foram 

pensados na sua origem hispano-americana” (FONSECA; CURY, 2008, p. 121). Matusse 

(1993) também relaciona o modelo hispano-americano ao moçambicano e procura basear-se 

no conceito de fantástico (entendido na sua acepção lata23) de Todorov. Petar Petrov entende 

                                                             
21

Ana Mafalda Leite diferencia os dois tipos de receptores possíveis para Terra Sonâmbula: o receptor 

“indígena” e o receptor “alienígena” (LEITE, 2012, p. 183). Segundo a autora, a origem desse receptor estaria 

relacionada aos “efeitos de reconhecimento / integração e de estranheza / diferencialidade nele provocados” 

(LEITE, 2012, p. 183).  
22

Em Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, por exemplo, no enterro do velho Dito Mariano a terra 

se fecha e não o recebe, gerando apreensão entre as personagens que não entendem como aquilo poderia 

acontecer. Como podemos observar no diálogo entre os irmãos Marianos e o coveiro:  

 “ ─ O que se está a passar?  

 ─ Não sei, patrões, nunca vi uma coisa assim. Parece a terra se fechou. 

 ─ Como é que se fechou? 

 ─ Não sei, estou muito confuso.” (RCT, p. 179) 
23

Para Matusse, “o fantástico (entendido na acepção lata) (...) funciona numa lógica que mistura as ordens do 

natural (do universo da experiência empírica), do natural em conflito com o sobrenatural (que institui a 

ambiguidade) e do sobrenatural puro (do universo em que é totalmente abolida a ordem natural). (MATUSSE, 

1993, p.145) 
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que as obras de Mia Couto se relacionam à teorização do realismo maravilhoso proposta por 

Charles Scheel24, daí concluiu que: 

as componentes realistas e misteriosas das suas estórias surgem veiculadas, 

na maioria das vezes, pelo recurso a um registo figurado nitidamente autoral. 

De facto, para a criação da ambiência maravilhosa, o escritor moçambicano 

privilegia uma cosmovisão poética, assumindo-se como um autor que conta 

histórias por via da poesia. (PETROV, 2014, p. 114) 

 O “realismo animista”, proposto por Pepetela (1997) e Garuba (2003), também tem 

sido utilizado por críticos das literaturas africanas para abarcar os elementos ficcionais das 

narrativas. Fonseca afirma que “[nas obras de Mia Couto] vários elementos do realismo 

mágico e do real maravilhoso podem ser identificados e, por certo, outros que remetem aos 

sentidos dados ao chamado „realismo animista‟” (FONSECA, 2012, p. 184-185). Sueli 

Saraiva, no artigo “O realismo animista e o espaço não-nostálgico em narrativas africanas de 

língua portuguesa”, contrasta o conceito “animista” aos conceitos de “maravilhoso”, 

“mágico” e “fantástico”. Para a autora, essas nomenclaturas são insuficientes para abarcar a 

realidade dos povos de tradições de cunho animista que estão se inserindo no sistema 

capitalista moderno (SARAIVA, 2007). Para a estudiosa, as narrativas de autores africanos 

não preparam o leitor para um acontecimento sobrenatural, mas baseiam-se em um estatuto 

real-animista característico da sua realidade sócio histórica. 

 Nesse sentido, torna-se problemático nomear tais acontecimentos como 

“sobrenaturais”, “insólitos” ou mesmo “mágicos”, pois tudo o que acontece, seja no aspecto 

visível ou no invisível, é real e não fantasioso. Segundo Hampaté Bâ,  

o universo visível é concebido e sentido como o sinal, a concretização ou o 

envoltório de um universo invisível e vivo, constituído de forças em 

perpétuo movimento. No interior dessa vasta unidade cósmica, tudo se liga, 

tudo é solidário, e o comportamento do homem em relação a si mesmo e em 

relação ao mundo que o cerca (mundo mineral, vegetal, animal e a sociedade 

humana) será objeto de uma regulamentação ritual muito precisa cuja forma 

pode variar segundo as etnias ou regiões. (HAMPATÉ BÂ, 1989, p. 186). 

 Para as culturas tradicionais africanas, esses acontecimentos, que um leitor com 

valores europeus poderia chamar de “insólitos”, são frutos do relacionamento que há entre 

seres reais, tangíveis e intangíveis. Nesse contexto, destacamos a aparição constante de 

                                                             
24

Petar Petrov elenca três critérios essenciais ao realismo maravilhoso proposto por Scheel. São eles: a “co-

presença na narrativa de um código realista e de um código de mistério; fusão dos dois códigos antinómicos na 

trama da diegese; exaltação de uma voz autoral no discurso da ficção.” (PETROV, 2014, p. 113) 
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mortos nas narrativas moçambicanas, em especial de Mia Couto, em que essas personagens 

atuam de forma decisiva sobre o espaço. 

 Nos dois romances aqui estudados, o ponto de partida é o encontro entre um vivo e um 

morto: Muidinga e Kindzu, Marianinho e Dito Mariano. As narrativas se constroem baseadas 

em um importante princípio das tradições africanas: a existência do mundo dos vivos e dos 

mortos. Esse propósito do autor nos é apresentado logo nas epígrafes das obras: em Terra 

Sonâmbula, na frase atribuída a Platão, “Há três espécies de homens: os vivos, os mortos e os 

que andam no mar” e, em Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, nos versos de 

Sophia de Mello Breyner: “No princípio, a casa foi sagrada isto é, habitada não só por 

homens e vivos como também por mortos e deuses.” (RCT, p. 9). Henri Junod dedica um 

capítulo inteiro de sua etnografia à religião25 dos Tsongas. Segundo o autor, “todo o homem 

que deixou esta vida terrestre tornou-se um xikwembu, um deus” (JUNOD, 1996, p. 318). O 

estudioso prossegue abordando os modos de vida desses antepassados:  

alguns dizem que os defuntos vão para uma grande aldeia debaixo da terra, 

uma aldeia onde tudo é branco (...) aí, eles cultivam campos, recolhem 

grandes colheitas e vivem na abundância (...) O lugar onde vivem parece 

uma espécie de Hades ou Paraíso. Mas quando se examinam os ritos 

funerários, pode deduzir-se que, pelo contrário, o defunto fica no seu túmulo 

(...) Uma terceira ideia, mais ou menos intermediária, é que os deuses moram 

nos bosques sagrados, onde continuam as suas vidas sob forma humana, com 

parentes e filhos e até mesmo bebês transportados pelas mães. (JUNOD, 

1996, p. 321-322) 

 Em Terra Sonâmbula, o narrador dos cadernos, Kindzu, encontra um “psipoco” que 

ele define como “fantasmas que se contentam com nossos sofrimentos” (TS, p. 41). Esse 

fantasma afirma ao personagem: “Fica saber: o chão deste mundo é o teto de um mundo mais 

por baixo. E sucessivamente, até ao centro, onde mora o primeiro dos mortos.” (TS, p. 42). A 

afirmativa é similar ao que Junod (1996) descreve sobre a “grande aldeia debaixo da terra”. A 

“terceira ideia”, que trata do bosque sagrado, também está presente nas obras de Mia Couto. 

                                                             
25

Henri Junod (1996) utiliza o termo “religião” para abordar a relação dos Tsongas com os seres invisíveis, os 

seus antepassados. No entanto, a palavra “religião” nem sempre é ideal para denominarmos o conjunto de 

atividades e práticas dos povos africanos. Appiah (1997), por exemplo, fala em “religião” com “certo desagrado” 

(p. 156), em suas palavras: “um dos marcos da vida tradicional é a extensão em que as crenças, atividades, 

hábitos mentais e comportamentos em geral são perpassados pelo que os europeus e norte-americanos 

chamariam de „religião‟” (APPIAH, 1997, p. 156). O autor afirma que o apelo aos espíritos invisíveis faz parte 

de “uma forma de vida” (APPIAH, 1997, p. 162). 
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Em Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, por exemplo, as personagens discutem 

sobre a destruição da floresta sagrada para a extração de riquezas26. 

 Geralmente, o encontro entre os vivos e os seus antepassados ocorre nos sonhos27 e 

pode ser pacífico ou turbulento. Em Terra Sonâmbula, os encontros de Kindzu com o seu pai 

ocorrem através de sonhos28. No início, a relação entre Taímo e Kindzu é conturbada, pois a 

personagem reclama da falta de cuidado do filho que não fazia oferendas para ele: 

Sou um morto desconsolado. Ninguém me presta cerimônias. Ninguém me 

mata a galinha, me oferece uma farinhinha, nem panos, nem bebidas. Como 

posso te ajudar, te livrar das tuas sujidades? Deixaste a casa, abandonaste a 

árvore sagrada. Partiste sem me rezares. Agora, sofres as consequências. Sou 

eu que ando a ratazanar teu juízo. (TS, p. 44) 

 A viagem da personagem fica ameaçada porque o seu antepassado se sentia 

abandonado. A narrativa, mais uma vez, se aproxima dos relatos de Junod, pois o autor afirma 

que os antepassados são “sensíveis a toda a falta de respeito ou de atenção por parte dos seus 

descendentes. Desejam que se pense neles, que se lhes façam oferendas.” (JUNOD, 1996, p. 

364). Mais tarde, o pai de Kindzu ajuda-o a matar a ave “mampfana” e se resolvem as suas 

desavenças. 

 A situação do encontro de Quintino com o português, Romão Pinto, é diferente da de 

Kindzu com seu pai. Romão não aparece em sonho, ele fica preso à sua antiga casa, pois não 

fizeram as cerimônias necessárias no momento de sua morte29. O narrador explica: “aquele 

branco andara por escondidos domínios durante quase muitos anos, vagandeando por nuvens 

frias, lá onde não se contam nenhuns serviçais.” (TS, p. 145). Nas culturas africanas, as 

cerimônias fúnebres são indispensáveis30. A personagem Taímo é sepultada nas águas; Tuahir 

também é levado pelas ondas, e em Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, os 

telhados da casa são retirados e o avô Dito Mariano é enterrado próximo à margem do rio 

envolto em seu lençol. O português, Romão Pinto, personagem que não tem uma cerimônia 

fúnebre, não consegue se desvencilhar de sua antiga vida. 

                                                             
26

“Estavam desmatando tudo, até a floresta sagrada tinham abatido. A Ilha estava quase dessombreada.” (RCT, p. 

213). 
27

Mais uma vez os acontecimentos das obras de Mia Couto se assemelham aos relatos de Junod: “os 

antepassados-deuses comunicam com os vivos pelos sonhos” (JUNOD, 1996, p. 329) 
28

“Mesmo depois de morto, chegado a mim só em sonho, ele me ignorava.” (TS, p. 44) 
29

“Os recém-falecidos recusam sair deste mundo se não lhes dedicam as devidas cerimônias.” (TS, p. 145) 
30

Fernanda Cavacas, na obra Mia Couto: Acrediteísmos, aponta diversos relatos de pesquisadores sobre as 

cerimônias fúnebres dos povos africanos. A autora ressalta, por exemplo, o costume da festa: “Quando algum 

elemento do clã morre, fazem uma festa com o batuque, cânticos, danças e bebidas distribuídas pela família aos 

presentes” (ARPAC apud CAVACAS, 2001, p. 94). 



60 

 No campo dos refugiados, o narrador-personagem Kindzu descreve a comemoração 

por um futuro esperado: “Alguns se atiraram, de boca em riste, para a farinha. Engoliam-na 

assim, às mãozadas, até asfixiarem. As mulheres impuseram ordem. Braços imediatos 

desencantaram panelas, água, lenha. E a farinha foi sendo preparadas enquanto os tambores 

soaram, masculinos.” (TS, p. 192). Nessa festa, os antepassados também são lembrados: “as 

bebidas se iniciavam pela areia, em respeito pelos antepassados.” (TS, p. 192). O que ocorre 

não é necessariamente uma cerimônia, mas um gesto que indica que os vivos se lembram dos 

seres invisíveis. Appiah, sobre os Achanti, afirma:  

quando um homem abre uma garrafa de gim, ele derrama uma pequena 

quantidade no chão, pedindo aos ancestrais que bebam um pouco e protejam 

sua família e suas ações. Esse ato é desprovido de cerimônia, sem a agitação 

do empossamento público de um ɔbosom num novo santuário, mas habita no 

mesmo mundo. (...) O elemento cerimonial não é o essencial; o essencial é a 

ontologia dos seres invisíveis.” (APPIAH, 1997, p. 162) 

 A forma como as personagens agem em relação aos antepassados é natural. Elas 

entendem que esses seres, por mais que sejam invisíveis, continuam presentes no seu 

cotidiano, como afirma Eduardo Mouzinho Suana para quem “a morte não é concebida como 

o fim da vida nem como a ruptura do ciclo vital, mas como uma continuação da existência sob 

outras formas e noutras circunstâncias” (SUANA apud CAVACAS, 2001, p. 99). Dessa 

maneira, as personagens, mortas e vivas, interagem de forma dinâmica, podendo influenciar 

todo o espaço ao redor. 

 A interação entre as protagonistas vivas e mortas ocorre, nas obras de Mia Couto, por 

meio da escrita. Em Terra Sonâmbula, o enredo se forma a partir do contato de Muidinga com 

os diários de Kindzu e, em Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, a narrativa se 

desenvolve a partir das cartas de Dito Mariano para o seu neto Marianinho. Em ambos os 

romances, a comunicação parte da personagem morta. Embora os cadernos de Kindzu não 

tenham sido endereçados a Muidinga, a sua escrita entrelaça o destino das personagens. Na 

obra de 2002, o destinatário é a mesma pessoa que escreve, mas não quem fala, pois a escrita, 

feita pelas mãos de Marianinho, é ditada pela voz de Dito Mariano. Entre sonhos e aparições 

misteriosas, a palavra é o grande elo que liga o mundo dos vivos e dos mortos, conforme as 

palavras de Dito Mariano: “A escrita é a ponte entre os nossos e os seus espíritos. Uma 

primeira ponte entre os Malilanes e os Marianos (...) Não será só nas cartas. Lhe visitarei nos 

sonhos, também.” (RCT, p. 126). 
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 A leitura mantém os mortos ativos nas narrativas. Embora os romances iniciem a partir 

de um cenário de morte31, enquanto Muidinga lê os cadernos, Kindzu vive32; já Dito Mariano 

não morre definitivamente até que Marianinho leia todas as suas cartas. Os espaços da morte e 

da vida, nos romances, estão relacionados aos pares oralidade/escrita, contar/ouvir. O autor 

cria um espaço híbrido, seja em relação à construção do texto, ao mesclar expressões da 

oralidade à língua portuguesa escrita, seja em relação aos elementos da narrativa, como a 

interação entre personagens jovens e velhos. As personagens mais jovens são as que sabem ler 

e escrever. Em Terra Sonâmbula, Kindzu é o narrador e Muidinga, o leitor. Em Um rio 

chamado tempo, uma casa chamada terra, Dito Mariano é o narrador e Marianinho é o 

escritor/leitor. 

 Kindzu narra em seus cadernos as suas aventuras para se tornar um naparama. No 

meio do caminho, acaba por se desvencilhar de seu propósito inicial e passa a procurar o filho 

perdido de Farida, Gaspar. O gênero escolhido pela personagem é o diário, que é comumente 

produzido para ser lido pelo próprio autor. No entanto, na obra coutiana, os textos de Kindzu 

são produzidos para que outros possam ler: 

─ O que andar a fazer com um caderno, escreves o quê? 

─ Nem sei pai, escrevo conforme vou sonhando. 

─ E alguém vai ler isso? 

─ Talvez. 

─ É bom assim: ensinar alguém a sonhar. (TS, p. 182) 

 O propósito de Kindzu é ensinar outros a sonharem. Seu pensamento é confirmado 

pela personagem Muidinga: “Aquela noite lhe dera a certeza: os sonhos são cartas que 

enviamos a nossas outras, restantes vidas. Os cadernos de Kindzu não deveriam ter sido 

escritos por mão de carne e ossuda mas por sonhos iguais aos dele.” (TS, p. 65). O romance 

enfatiza a interligação entre a palavra e o sonho e o movimento de vai-e-vem que existe nessa 

interação: a palavra produz o sonho e o sonho produz a palavra. Segundo Ana Mafalda Leite, 

a narrativa de Kindzu 

é organizada, em grande parte, através de histórias sonhadas, que promovem 

a intervenção dos mortos no mundo dos vivos. Os antepassados comunicam-

se com os vivos pelos sonhos; outro meio utilizado são os ossículos 

divinatórios, Bula, a Palavra. O sonho, enquanto estratégia narrativa, permite 

o surgimento constante da profecia e de um tipo de fala sentenciosa e 

proverbial. (LEITE, 2012, p. 171) 

                                                             
31

Terra Sonâmbula inicia com a imagem de Kindzu morto no ônibus e Um rio chamado tempo, uma casa 

chamada terra, com a viagem de Marianinho para o enterro de seu avô Dito Mariano. 
32

As histórias de Kindzu agitam a solitária vida das personagens Muidinga e Tuahir. O viajante é a companhia 

deles: “Não fossem as leituras eles estariam condenados à solidão. Seus devaneios caminhavam agora pelas 

letrinhas daqueles escritos.” (TS, p. 139). 
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 O jovem Muidinga é o leitor e, ao mesmo tempo, o contador da história. A narrativa 

resgata as noites tradicionais africanas com uma diferença: o contador é o jovem e o ouvinte é 

o velho. Sobre Muidinga, Laura Padilha afirma:  

Letrado, ele tem como acessar os “Cadernos” de Kindzu, outro letrado. Na 

longa noite africana, apresenta-se como um griô dos novos tempos, 

lendo/contando as estórias neles contidas para seu mais-velho. (...) 

Recompõe-se a cena organizadora da cultura ancestral: noite, fogueira, 

velho, criança, nisso que venho chamando de força de alumbramento. 

Contudo, descristaliza-se o rito, com a magia da estória, logo, da palavra, 

nascendo da letra, pelo que, inicialmente, os olhos “se abrem mais que a 

voz”. Mas esta continua a comandar o espetáculo, já que é ela quem convoca 

a lua, como nos ritos de origem. (PADILHA, 2002, p. 128-129) 

 As histórias do morto, Kindzu, recriam os espaços africanos tradicionais e marcam a 

hibridez da sociedade moçambicana pós-colonial33, livre do domínio colonial português. 

Segundo Ana Mafalda Leite, as narrativas que compõem Terra Sonâmbula “encerram um 

sentido alegórico e veiculam a aprendizagem do relacionamento do mundo dos mais velhos 

com o dos mais novos, do passado com o presente, dos mortos com os vivos, do sonho com o 

real, do mar com a terra, da oralidade com a escrita.” (LEITE, 2012, p. 175).  

 Em Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, o gênero textual utilizado por 

Mia Couto para estabelecer a comunicação entre as personagens Marianinho e Dito Mariano é 

a carta. Segundo Phillip Rothwell,  

[as cartas] servem a vários objetivos: conduzem a voz para longe, 

constituindo, simultaneamente, um registro fixo da mesma; tornam-se 

propriedade do destinatário, mas sem deixar de constituir uma qualidade 

emocional do remetente. Por sua vez, a partir do momento em que envia a 

carta, o seu autor abdica dos seus direitos sobre as próprias palavras. As 

cartas evidenciam uma subjetividade no texto, constituindo a manifestação 

escrita mais próxima da expressão oral (ROTHWELL, 2010, p. 95) 

A carta é um elemento recorrente nas obras de Mia Couto. O pesquisador Phillip 

Rothwell, por exemplo, discute o papel da carta no conto “A lição do aprendiz”. Para o 

                                                             
33

O termo “pós-colonial”, nesse contexto, refere-se ao período histórico de construção da sociedade 

moçambicana após a independência. No entanto, é importante ressaltar algumas implicações que este termo pode 

trazer. Ana Mafalda Leite (2012) afirma que o termo postcolonial state, foi, inicialmente, utilizado pelos 

historiadores para designar os países recém-independentes, ou seja, tinha um sentido cronológico; entretanto, a 

partir dos anos setenta, passou a ser usado pela crítica para discutir os efeitos culturais da colonização (p. 129). A 

professora Inocência Mata (2016) manifesta a sua inquietação em relação à expressão “estudos pós-coloniais”, 

pois embora apresente-se como um campo de teorias e formulações contra hegemônicas, continua a pensar a 

África a partir de suas relações coloniais: “este objeto – a África – continua a ser pensado a partir do colonial, 

havendo, por isso, a necessidade de restituir a História às sociedades africanas, para contrariar a ideologia 

(neo)colonial expressa” (MATA, 2016, p. 44). Para a estudiosa, o “pós-colonial” é uma ideologia que vê a África 

a partir do momento histórico da colonização e esse historicismo é uma armadilha nos estudos sobre o Sul (p. 

45).  
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estudioso, nesse texto, a carta não representa a presença da personagem, mas sua ausência: “O 

órfão desaparece e fica apenas a carta, que já não introduz a presença do rapaz, antes 

representa a sua ausência” (ROTHWELL, 2010, p. 96). Em Um rio chamado tempo, uma 

casa chamada terra, ocorre o oposto, as cartas representam a vida de Dito Mariano, pois 

enquanto há o que dizer, ele não pode ser considerado definitivamente morto. 

As cartas também evidenciam a relação entre a oralidade e a escrita. Dito Mariano dita 

as palavras que são escritas pelo próprio receptor, a personagem Marianinho: “Estas cartas, 

Mariano, não são escritos. São falas.” (RCT, p. 64). Mais uma vez34, Mia Couto traz para sua 

obra o novo cidadão moçambicano, letrado, é o caso da personagem Marianinho, 

universitário. O autor não despreza a oralidade, nem supervaloriza a escrita, ele combina o 

falar/escrever dando ainda mais ênfase ao poder da palavra:  

É por isso que visitará estas cartas e encontrará não a folha escrita mas um 

vazio que você mesmo irá preencher, com suas caligrafias. Como se diz 

aqui: feridas da boca se curam com a própria saliva. Esse é o serviço que 

vamos cumprir aqui, você e eu, de um e outro lado das palavras. (RCT, p. 65) 

 As cartas de Dito Mariano, embora escritas pelo neto, apresentam a subjetividade do 

autor, incluindo as marcas da oralidade, como o provérbio citado no fragmento acima 

(“feridas da boca se curam com a própria saliva”). Henri Junod (1996) destaca a presença de 

provérbios e enigmas como uma característica recorrente das culturas dos povos bantu. Ana 

Mafalda Leite afirma que “o provérbio parece ser uma das formas ideais para preencher o 

papel de iniciador que assume o escritor africano, à maneira do contador de histórias e, ao 

mesmo tempo, serve-lhe para caracterizar a mundivivência dos mais velhos, em especial do 

mundo rural.” (LEITE, 2012, p. 175). A estudiosa acrescenta ainda que o provérbio é “um 

gênero econômico que permite refletir e meditar sobre a maneira como as personagens se 

enquadram culturalmente.” (LEITE, 2012, p. 176). Os provérbios e outros elementos da 

oralidade, como o enigma e as parábolas, reforçam a opção do autor pela criação de um 

espaço híbrido onde a palavra assume um lugar de destaque. 

 Nas duas obras, os papéis com os escritos se perdem na terra quando as personagens 

principais morrem. Em Terra Sonâmbula, Kindzu narra: 

Mais adiante segue um miúdo com passo lento. Nas suas mãos estão papéis 

que me parecem familiares. Me aproximo e, com sobressalto, confirmo: são 

os 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 

                                                             
34

O mesmo acontece em Terra Sonâmbula em relação às personagens Muidinga e Kindzu, dois jovens letrados. 
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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 os meus escritos se vão 

transformando em páginas de terra. (TS, p. 204) 

 Anita Martins Rodrigues de Moraes, sobre a cena final da narrativa, afirma:  

No desfecho do romance, temos tanto a presença da morte como sinais de 

renascimento (...) é a palavra que Kindzu emite ao morrer que produz, em 

Muidinga, um novo nascimento (...) Também são seus os escritos que se 

transformam em terra, as letras em grãos de areia, numa imagem ambígua, 

articuladora da ideia de morte (enterro) e de renascimento (semeadura, terra 

como fonte, origem de vida). Essa ambiguidade ampara-se na circularidade 

vida-morte-vida, remetendo, portanto, ao próprio ciclo vital. (MORAES, 

2009, p. 163)  

 Embora não fique claro, a cena final parece ser o encontro de Kindzu e Muidinga, 

visto que este é o menino que lê os cadernos do mais velho. A personagem chama o jovem de 

Gaspar, filho de Farida. Dessa maneira, Muidinga, que havia perdido a memória, renasce 

como Gaspar enquanto Kindzu falece. A história de Kindzu se eterniza na terra, concretizando 

a relação homem-palavra-terra que percorre todo o romance. Os dizeres daquelas folhas são 

pedaços constituintes não apenas da história da personagem, mas também das histórias da 

terra.  

 Em Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, o enterro de Dito Mariano 

apresenta aspectos semelhantes: 

Começa a chover assim que descemos o Avô à terra. Conservo as cartas em 

minhas mãos. Mas as folhas tombam antes de as conseguir atirar para dentro 

da cova. 

─ Curozero, ajude-me a apanhar esses papéis. 

─ Quais papéis? 

Só eu vejo as folhas esvoando, caindo e se adentrando no solo. (RCT, p. 239) 

 Os escritos adentram o solo reafirmando o símbolo de semeadura, também presente 

em Terra Sonâmbula. Novamente, há a ideia do morrer-nascer: “Aproveitemos a madrugada 

que é boa hora para se nascer.” (RCT, p. 239). Entretanto, esse processo de 

sepultamento/semeadura só pôde ser concluído quando a personagem conta toda a verdade ao 

seu neto. Hampaté Bâ ressalta a importância da verdade nas culturas africanas: 

De modo geral, a tradição africana abomina a mentira. Diz-se: “Cuida-te 

para não te separares de ti mesmo. É melhor que o mundo fique separado de 

ti do que tu separado de ti mesmo.” Mas a interdição ritual da mentira afeta, 

de modo particular, todos os “oficiantes” (ou sacrificadores ou mestres de 

faca, etc) de todos os graus, a começar pelo pai de família que é o 

sacrificador ou o oficiante de sua família (...) A proibição da mentira deve-se 

ao fato de que se um oficiante mentisse, estaria corrompendo os atos rituais. 

Não mais preencheria o conjunto das condições rituais necessárias à 
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realização do ato sagrado, sendo a principal estar ele próprio em harmonia 

antes de manipular as forças da vida. Não nos esqueçamos de que todos os 

sistemas mágico-religiosos africanos tendem a preservar ou restabelecer o 

equilíbrio das forças, do qual depende a harmonia do mundo material e 

espiritual. (HAMPATÉ BÂ, 1982, p. 189) 

 Dito Mariano era o pai da família, o munumuzana35, e por isso, mais do que qualquer 

outro, precisava ter compromisso com a verdade. A harmonia com a natureza só é 

restabelecida quando a personagem esclarece tudo ao seu neto Marianinho, que é o seu 

sucessor. Somente assim, a terra se abre para que a personagem possa ser enterrada e as 

chuvas, que há muito tempo não caiam, são liberadas. As cartas, que apenas Marianinho podia 

ver, pois era o único destinatário, tornam-se terra. Palavra e terra se unificam, apontando para 

o retorno do equilíbrio entre homem-palavra-natureza.  

 

3.2. A palavra que resiste ou os espaços da esperança 

 A palavra é uma das principais ferramentas de resistência dos povos oprimidos. 

Muitos africanos, no período colonial, utilizaram a palavra, em poesias ou romances, para 

expor a situação em que viviam e lutar contra ela. Noémia de Sousa, poetisa moçambicana, 

por exemplo, em diversos poemas, clama à resistência pela voz, pelo canto, pelo grito, pela 

palavra36. As obras de Mia Couto são publicadas após a independência moçambicana; 

portanto, a resistência não surge apenas contra a opressão colonial. Nesse novo momento, ela 

se manifesta especialmente contra os problemas de Moçambique independente: a guerra, a 

fome, a corrupção. O autor recorre ao poder da palavra, oral e escrita, para instituir os espaços 

de esperança em suas obras. Em entrevista a Nelson Saúte, Mia Couto afirmou: 

[o escritor moçambicano] foi sujeito de uma viagem irrepetível pelos 

obscuros e telúricos subsolos da humanidade. Onde outros perderam a 

humanidade ele deve ser um construtor da esperança. Se não for capaz disso, 

de pouco valeu essa visão do caos, esse Apocalipse que Moçambique viveu. 

(SAÚTE, 1998, p. 229) 

 As duas obras aqui analisadas apresentam um país que passa por situações sociais 

difíceis: em Terra Sonâmbula, a guerra civil pós-independência e em Um rio chamado tempo, 

uma casa chamada terra, a presença de um governo corrupto que faz alianças obscuras com 

instituições privadas. Nessas vias de incerteza, os que mais sofrem são os mais pobres. O 
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RCT, p. 58 
36

Podemos destacar, por exemplo, o primeiro poema de Sangue Negro, denominada “Nossa Voz”, os versos 

mostram a importância da palavra no processo de conscientização do oprimido: “Nossa voz ergueu-se consciente 

e bárbara / sobre o branco egoísmo dos homens / sobre a indiferença assassina de todos.” (SOUSA, 2016, p. 26). 
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sofrimento do povo, assim como a forma de lidar com ele, é apresentado por personagens que 

fazem parte desse núcleo, e portanto, veem de perto a fome, a violência, a miséria, a morte. 

Essas personagens não se conformam com a realidade em que vivem, propondo sempre um 

caminho alternativo de mudanças. 

 O espaço do sonho em Terra Sonâmbula, por exemplo, inicia-se com a leitura dos 

cadernos de Kindzu, pois ao lê-los para Tuahir, Muidinga viaja pela terra sem sair do lugar. As 

narrativas do jovem fazem com que Tuahir e Muidinga, através da imaginação, criem as suas 

próprias histórias: 

─ Tio, vamos fazer um jogo. Vamos fazer de conta que eu sou Kindzu e o 

senhor é o meu pai! 

─ Seu pai? 

─Sim, o velho Taímo. 

Tuahir negou. O tal Taímo era um falecido. E com os falecidos nunca é bom 

brincar. Ainda por cima era um morto desconsolado. (...) O miúdo entende os 

cuidados do velho. Decide argumentar, escolhe as ideias. Mas tio, não vamos 

fazer pouco. Ao contrário, se esse morto está desconsolado nós vamos lhe 

dar sossego. (TS, p. 153-154) 

 A leitura proporciona aos dois personagens um espaço de conforto em meio à guerra: 

“O mundo se estreava, já não havia escuro, não havia frio.” (TS, p. 156). A imaginação, que é 

aflorada pela palavra, não é precisamente uma fuga, mas uma forma de manter a esperança, 

de criar um lugar para o sorriso no caos: “o velho prossegue a brincriação. E começa a 

palhaçar, cambalhotando, para lhe fazer soltar gargalhadas. Cada riso do sobrinho lhe dá o 

gozo de se sentir pai. Cada disparate de Tuahir traz a Muidinga a doçura de ser filho.” (TS, p. 

156). Para Maria Teresa Salgado, “em aliança com o sonho, o humor e o ludismo encontram-

se intimamente associados aos meios para superar as adversidades que a vida apresenta.” 

(SALGADO, 2013, p. 315).  

 Além das personagens centrais da narrativa, outras, secundárias, também intensificam 

a ideia de uma busca por um futuro melhor. No quarto capítulo, a personagem Siqueleto, um 

homem solitário numa aldeia de que todos haviam partido por causa da guerra, insiste em 

permanecer na terra: “O idoso homem tinha, apesar de tudo, seus pensamentos futuros. Para 

ele só havia uma maneira de ganhar aquela guerra: era ficar vivo, teimando no mesmo lugar.” 

(TS, p. 66). A personagem se compara às árvores, que estão sempre renascendo37. Esse 

símbolo também nos remete às raízes que são cravadas na terra e as impedem de se 

movimentar; assim era este homem que, firme, se mantinha em sua aldeia. A transformação de 
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“ ─ Eu sou como a árvore, morro só de mentira.” (TS, p. 66) 
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sua forma humana em árvore se dá ao final de seu encontro com Tuahir e Muidinga, quando 

ele se transforma em semente. A palavra é o elemento desencadeador desse processoo de 

transformação. Ao perceber que Muidinga sabe escrever, o velho pede que ele escreva o seu 

nome em uma árvore: 

(...) Solta Tuahir e Muidinga das redes. São conduzidos pelo mato, para lá do 

longe. Então, frente a uma grande árvore, Siqueleto ordena algo que o jovem 

não entende. 

─ Está mandar que escrevas o nome dele. 

Passa-lhe o punhal. No tronco Muidinga grava letra por letra o nome do 

velho. Ele queria aquela árvore para parteira de outros Siqueletos, em 

fecundação de si. Embevecido, o velho passava os dedos pela casca da 

árvore. E ele diz: 

─ Agora podem-se ir embora. A aldeia vai continuar, já meu nome está no 

sangue da árvore. (TS, p. 69) 

 A árvore, símbolo que representa a personagem, precisa ter o nome “Siqueleto” 

inscrito em si para que a terra seja transformada. O homem, que não sabia ler, atribui um 

poder sobrenatural à grafia no processo de restauração de sua aldeia. Para Fonseca e Cury, “a 

inscrição do nome é a garantia de que a vida e a marca daquele espaço não se extinguirão. A 

escrita é que fecunda de vida a árvore, a terra, é ela que propicia ao velho sua condição de 

semente, de vida futura.” (FONSECA; CURY, 2008, p. 29).  

 No quinto capítulo, o encontro das personagens Muidinga e Tuahir com Nhamataca, 

“o fazedor de rios”, também reforça o comprometimento do autor com a criação de espaços 

de esperança. Mesmo que a tarefa proposta pela personagem seja aparentemente impossível, 

ela não desiste, continua a cavar até que nasça um rio, pois acredita que as correntes da “Mãe-

Água” salvariam a terra da guerra.  

 O sentimento que percorre Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, é o de 

desilusão, diferente da tristeza em relação à violência que há em Terra Sonâmbula. Com o fim 

da guerra, a esperança nos corações dos moçambicanos reacende, mas os rumos tomados pelo 

governo esmorecem essas expectativas. Na história moçambicana, existiu uma luta muito 

intensa pela libertação dos domínios portugueses e depois houve a guerra civil que devastou o 

país. O momento histórico vivido no romance é de consolidação das forças políticas que 

ficaram no poder após a guerra. As personagens mostram-se decepcionadas com os políticos, 

sentindo-se traídas. Fulano Malta havia lutado pela independência, mas percebeu os caminhos 

que a revolução tomaria no dia da subida da bandeira: “Aqueles que, naquela tarde, 

desfilavam bem na frente, esses nunca se tinham sacrificado na luta. E nunca mais Fulano 

falou de políticas.” (RCT, p. 73) A personagem Abstinêncio também mostra o seu 
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descontentamento. Vivia isolado em sua casa, negava-se  a sair: “meu tio se emparedara, 

recusado a sair, não era porque perdera afeição pela sua terra. Amava-a tanto que não tinha 

força para assistir à sua morte. Passeava pela vila e que via? Lixos, lixos e lixos. E gente 

dentro dos lixos, gente vivendo de lixo, valendo menos que sujidades.” (RCT, p. 118). O único 

que se mantém crendo na transformação da terra estava prestes a morrer: Dito Mariano. 

 Para que essa pequena chama de esperança não se apagasse, o mais-velho escreve as 

cartas ao seu neto, seu sucessor. Das palavras dos Marianos (avô e neto/filho) surgem as 

novas perspectivas para Luar-do-Chão. Logo no primeiro parágrafo da primeira carta, o 

remetente apresenta a realidade da terra e a sua intenção de escrevê-la:  

Você não veio a esta Ilha para comparecer perante um funeral. Muito ao 

contrário, Mariano. Você cruzou essas águas por motivo de um nascimento. 

Para colocar o nosso mundo no devido lugar. Não veio salvar o morto. Veio 

salvar a vida, a nossa vida. Todos aqui estão morrendo não por doença, mas 

por desmérito do viver. (RCT, p. 64) 

 Dito Mariano percebe a tristeza das pessoas em relação à terra e escolhe a escrita como 

forma de despertar Marianinho para o desejo por mudanças. O final da obra apresenta índices 

de uma perspectiva um pouco mais animadora para o futuro. Abstinêncio estava feliz, ele e 

Fulano Malta decidiram morar em Nyumba-Kaya: “Abstinêncio me segreda ainda mais: havia 

falado com seu irmão Fulano Malta e iriam todos morar na Nyumba-Kaya. Agora, ele já 

poderia sair, visitar o mundo. Estava de bem consigo, aplacados seus medos mais antigos.” 

(RCT, p. 248). As palavras têm o poder de criar no homem a esperança da restauração do país. 

Segundo Fonseca e Cury, trata-se de “acreditar na força de recuperação da terra, do homem.” 

(FONSECA; CURY, 2008, p. 119). Não se deseja, nessas obras, estabelecer um futuro 

utópico, mas simplesmente não deixar a esperança dos moçambicanos esmorecer em meio às 

situações adversas em que vivem. Ondjaki afirma sobre Mia Couto:  

A sua voz literária combate preconceitos etnoculturais e, simultaneamente, 

promove um país Moçambicano imbuído de tradição e dignidade. Porque a 

guerrilha de outrora hoje é feita noutra textura, as páginas dão rumo às 

pegadas ainda quentes e as mensagens, os dizeres dos personagens, a força 

das obras e a simbologia do dito, tudo isso dá corpo ao combate. Um (novo) 

combate dando guarida a uma África moderna, adornada de estrelas e brilhos 

(...) de fato, ouço seus passos sempre em direção ao futuro; não só um futuro 

grávido de utopias, mas também esse outro acontecível, palpável, repentino. 

(ONDJAKI, 2013, p. 28) 

 Embora o autor reforce a presença de um espaço de caos, marcado pela miséria e pela 

ganância, ele acrescenta ao texto doses de esperança através das palavras, levando as 

personagens a vislumbrarem a possibilidade de um futuro melhor. E, assim, “ensinando pela 

ficção, garantindo aos moçambicanos que são eles os fazedores de estórias e os construtores 
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do futuro” (COUTO apud FONSECA; CURY, 2008, p. 119). A construção do futuro, que, 

para o autor, cabe aos moçambicanos, envolve também as diferenças culturais, étnicas e 

sociais que existem no país. Nesse sentido, o entrelaçamento das diferentes personagens e 

suas histórias gera espaços de encontro, muitas vezes problemáticos, como é o caso, por 

exemplo, da relação entre as personagens indianas e as moçambicanas38. No entanto, pelo 

diálogo, o autor estabelece espaços alternativos39 que agem como uma metáfora do próprio 

país, apontando para a necessidade da existência de um lugar de harmonia.  

 O autor vale-se do poder criador, e, até mesmo, profético, da palavra para trazer à 

existência o que ainda não existe, para criar o mundo melhor e justo que ainda não é visível. 

Não é por acaso que os momentos finais de Terra Sonâmbula são marcados pela profecia de 

um feiticeiro que, após descrever muitas situações terríveis que haveria no futuro, igualmente 

anuncia que neste futuro também haveria alegria, pois 

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. 

Tudo isso se fará se formos capazes de nos despirmos deste tempo que nos 

fez animais. (TS, p. 202) 

  O ato de profetizar no final do romance age como um reforço de cada palavra de 

esperança dada ao longo do texto. Em Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, a 

personagem Nyembeti, embora fale “coisas sem falar nada” (RCT, p. 251), toma uma atitude 

que equivale a uma profecia: a coveira deita numa cova e convida Marianinho para deitar-se 

com ela. Nas palavras do narrador: “O céu é um escasso retângulo. Parece a falha no telhado 

de nossa casa grande. É isso, então: aquela é a minha derradeira residência e aquele buraco lá 

em cima é o ausentado teto por onde a casa respira.” (RCT, p. 252). A situação, preparada por 

Nyembeti, faz com que Marianinho finalmente entenda que ele deveria tomar posse de Luar-

do-Chão para poder salvá-la. 

 

                                                             
38

As duas obras aqui analisadas apresentam os estigmas sobre as personagens indianas, Surendra Valá, em Terra 

Sonâmbula, e o doutor Amílcar Mascarenhas, em Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra. 
39

Estamos nos referindo ao Oceano Índico e à casa Nyumba-Kaya, apresentados como “espaços sem fronteiras” 

no capítulo dois.  
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3.3. Os espaços criados pelas “personagens-narrativa” 

 O termo “personagens-narrativa” é aqui utilizado a partir da pesquisadora Ana 

Mafalda Leite (2012) que, por sua vez, baseia-se na nomenclatura de Todorov, “homens-

narrativas”. Este, discordando dos questionamentos de Henry James40, argumenta que a 

personagem não é sempre o determinante da ação e nem toda narrativa consiste numa 

“descrição de caracteres”. Nas palavras do autor: “a personagem é uma história virtual que é a 

história de sua vida. Toda nova personagem significa uma nova intriga. Estamos no reino dos 

homens-narrativas.” (TODOROV, 2006, p.123). Ele exemplifica o seu pensamento a partir de 

Decameron e as Mil e uma noites. Para o estudioso, nessas obras há o processo de encaixe: a 

cada nova aparição de uma personagem, uma nova história é inserida, interrompendo a 

narrativa precedente. Ana Mafalda Leite (2012) parte dessas colocações de Todorov para 

analisar os mundos fictícios criados por Mia Couto. A pesquisadora afirma:  

as personagens de Mia Couto são personagens-tipo e tendencialmente a-

psicológicas; preenchem funções e papéis (...) situam-se na fronteira da 

personagem-tipo do conto maravilhoso, embora essa aparente simplicidade 

tenha, na maioria das vezes, uma complexificação que se traduz de outros 

modos que não necessariamente pela psicologia. (LEITE, 2012, p. 191) 

 Para Leite, as personagens-tipo, das obras de Mia Couto, podem ser organizadas em 

duas séries que explicitam dualidades de valores éticos e culturais: “mundo 

rural/interior/terra/velhos – tradição; mundo suburbano/urbano/litoral/mar/adultos e crianças – 

modernidade.” (LEITE, 2012, p. 191). Além desses dois grupos, a pesquisadora destaca o 

grupo das personagens étnicas, que, no caso, configuram a diversidade da nação 

moçambicana: “o negro (aqui conviria diferenciar o urbano e o rural), o mestiço, o indiano, o 

branco e o chinês.” (LEITE, 2012, p. 191-192). Através da interação entre essas personagens, 

há a criação, na obra de Mia Couto, de um espaço de convivência entre as diferenças e a 

projeção de uma harmonização entre os grupos. Para Ana Mafalda Leite, essas personagens se 

complexificam, no decorrer da narrativa, por metamorfoses e pelas dualidades (velho-criança; 

morto-vivo; vivo-morto; oralidade-escrita). Segundo a autora, essas personagens  

tornam-se personagens-narrativa, todos têm uma estória para narrar, 

explicando a sua natureza ou especificidade. Mais do que personagem, o tipo 

complexo destina-se quase a funcionar como uma espécie de narrativa 

encaixada; a sua narração fornece-nos elementos para o entendimento não só 
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“Que é uma personagem senão um determinante da ação? Que é a ação senão a ilustração da personagem? Que 

é um quadro ou um romance que não seja uma descrição de caracteres? Que outra coisa neles procuramos, neles 

encontramos?” The Art of Fiction (1884) 
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da narrativa principal, mas outra matéria suplementar de informação 

formadora, crítica e moralizante. (LEITE, 2012, p. 192) 

 As personagens-narrativa entram na obra para contar uma nova história, abrindo uma 

porta para novas personagens e novos espaços. Dessa forma, a palavra, se faz, mais uma vez, 

portadora do poder de criação de mundos.  

É o que vemos em Terra Sonâmbula, iniciando pelo viajante Kindzu, narrador-

personagem dos cadernos que constituem a narrativa complementar. Dentro da história dele 

há ainda outras personagens, como Farida, Dona Virgínia, Quintino. Na narrativa principal, 

personagens-narrativa cruzam o caminho de Tuahir e Muidinga, como Siqueleto, Nhamataca, 

e o pastorzinho. Além desses, o próprio Tuahir, em diversos momentos, se faz como 

personagem-narrativa.  

 A personagem Farida aparece no capítulo “A filha do céu”,  iniciado por sua voz: “Me 

chamo Farida, começou a mulher o seu relato (...) Durante a sua longa fala me calei como 

uma sombra para lhe dar coragem. A mulher se trocou por palavra até quase ser manhã.” (TS, 

p. 70). Todo o capítulo é dedicado à personagem que, solitária em um navio naufragado, abre 

a sua vida para Kindzu: 

Farida era filha do Céu, estava condenada a não poder nunca olhar o arco-

íris. Não lhe apresentaram à lua como fazem com todos os nascidos da sua 

terra. Cumpria um castigo ditado pelos milênios: era filha-gêmea, tinha 

nascido de uma morte. Na crença da sua gente, nascimento de gêmeos é sinal 

de grande desgraça. (TS, p. 70) 

 O primeiro espaço que é aberto com o relato da personagem é o espaço da cultura. 

Henri Junod, sobre o céu, os relâmpagos e os gêmeos para os Tsongas, afirma que: 

Esta potência que causa o relâmpago e a morte está ligada também, de 

maneira muito especial, ao nascimento de gêmeos, de modo que a mãe deles 

é chamada, ela própria, Tilo, o Céu, e as crianças Vana va Tilo, filhos do Céu. 

Ora, a chegada a este mundo de dois ou três recém-nascidos ao mesmo 

tempo é considerada pelos Tsongas como uma grande desgraça, uma 

poluição por cuja causa se devem realizar ritos muito particulares. (JUNOD, 

1996, p. 371) 

 A irmã gêmea da personagem havia sido deixada para morrer de fome, para aliviar a 

maldição sobre a aldeia: “destinaram-lhe um lugar perto do rio, onde o chão nunca seca. 

Assim as nuvens lembrar-se-iam sempre da obrigação de molhar a terra.” (TS, p.70). Junod 

aborda esse costume como algo dos tempos mais antigos: “os gêmeos (hahla ou vandrwa) já 

não são, hoje, mortos. Deixam-nos viver ambos. Nos tempos antigos, porém, 

desembaraçavam-se daquele que fosse, aparentemente, o mais fraco, deixando-o morrer de 
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fome ou estrangulando-o com uma corda.” (JUNOD, 1996, p. 371). Farida, ao continuar o seu 

relato, fala sobre as cerimônias e sobre  sua mãe, que nunca mais teve filhos. As duas, mãe e 

filha, tiveram que ser mandadas para longe da aldeia, onde nunca receberam visitas, com 

exceção de “tia Euzinha”, que lhes levava comida. A personagem Euzinha é quem faz as 

revelações sobre a irmã gêmea de Farida, que na verdade não havia morrido, e sobre Gaspar, 

filho da personagem. A história de Farida traz outras personagens que, mais tarde, entram na 

narrativa como narradores, encaixando as suas próprias histórias no todo do caderno de 

Kindzu.  

 A memória de Farida traz ao texto os espaços pelos quais passou: a sua vila 

amaldiçoada (“a terra caiu em desordem, sopraram ventos que arderam no sol, secaram fontes 

e lagos.” [TS, p. 72]); a casa de Dona Virgínia; a Missão; e o navio onde estava até aquele 

momento, ou seja, no momento de sua narração. Quando a personagem não encontrou o seu 

filho, decidiu cumprir um sonho antigo: viajar para uma “terra longe de todos os lugares” (TS, 

p. 82).  

Quando soube de que um navio naufragara ela se juntou ao grupo de 

pescadores que se dirigia para o lugar do acidente. Os pescadores assaltaram 

o mais que puderam, encheram a transbordar os seus barquitos. E, no fim, 

lhe disseram: 

─ Já não te vamos levar. Não há lugar para ti.  

Eles tinham trocado pessoa por coisa. Porém, Farida não sentiu mágoa. 

Estranhamente se sentiu aliviada, aquilo era prenda do destino. (TS, p. 82) 

 O navio encalhado onde a personagem se encontra é um exemplo do que Nazir Can 

(2016) chama de “insilio”, um exílio dentro do próprio país. Segundo o estudioso, “a principal 

característica dos lugares de insilio de Mia Couto é a pequenez e a forte identificação entre os 

protagonistas e seus espaços de afetividade.” (CAN, 2016, p. 80), Farida tinha ficado 

tranquila por ter ficado naquele navio, pois era a sua oportunidade de fugir para outro lugar:  

Primeiro: em terra ela já não tinha nenhum lugar. Segundo: depois desse 

primeiro grupo de pescadores mais ninguém conseguiu abordar o navio 

náufrago. A toda volta do banco de areia se levantaram ondas que persistiam 

como guardiãs da solidão do navio. Estar ali era para Farida como uma 

estação de aguardo para uma outra vida. De uma coisa ela tinha certeza: os 

donos do navio viriam buscar suas propriedades. (...) e a encontrariam ali, 

pronta para toda a viagem. (TS, p. 82-83) 

 Do navio, a personagem via um farol, que, embora danificado, era o que mantinha a 

sua esperança viva, pois acreditava que um dia ele voltaria a iluminar a noite: “a luz desse 

farol é a minha esperança, apagando e acendendo tal igual a minha vontade de viver.” (TS, p. 

83). No final do capítulo, Farida se descreve como um espírito, sendo a responsável por ter 
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levado Kindzu até o barco: “Fui eu que te trouxe, fui eu que te chamei. Quando queremos que 

vocês, os da luz, venham até nós, espetamos uma semente no teto do mundo. Tu foste um que 

semeamos, nasceste da nossa vontade. Eu sabia que vinhas. Te esperava, Kindzu.” (TS, p. 83). 

Ela seria a responsável por atrair Kindzu até a sua história, transformando todo o roteiro da 

viagem do jovem, que, inicialmente, queria se tornar um naparama, mas depois desse 

encontro, saiu em busca de Gaspar. 

 A vivência de ambas as personagens faz com que experimentem um estado de 

abandono. Segundo Vecchi, “a palavra abandono possui uma ambiguidade semântica 

profunda e fundadora, indicando ao mesmo tempo um sentido duplo e oposto, como estar „a 

mercê de‟ e ao mesmo tempo „livre‟, em simultâneas dependência e independência.” 

(VECCHI, 2009, p. 170). Kindzu sente-se forçado a sair de sua terra por causa da guerra, da 

morte de pessoas queridas, como seu pai e o pastor Afonso, e do sumiço de seu irmão Junhito; 

Farida é levada ao navio por forças externas a ela que, desde o seu nascimento, a impulsionam 

ao estado de abandono, como posto pela cultura tradicional de sua aldeia, segundo a qual ser 

gêmea é uma maldição. Mais tarde, a perseguição do colono Romão Pinto reforça tal 

sentimento. Ambas as personagens encontram-se nesse lugar duplo que é o lugar de abandono 

abordado por Vecchi (2009), desamparados e, ao mesmo tempo, livres para seguir por novos 

caminhos.  

A estadia no navio faz com que Kindzu, por sua vez, reflita sobre os mundos em que 

vivem e que se dividem entre as memórias (fundadas nas tradições) e a realidade (a guerra e 

as novas culturas que adentravam o país): 

nós dois estávamos divididos entre dois mundos. 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. Ambos 

queríamos partir. Ela queria sair para um novo mundo, eu queria 

desembarcar numa outra vida. Farida queria sair de África, eu queria 

encontrar um novo continente dentro de África. (TS, p. 92-93) 

  O presente, para estas personagens, é um lugar de incerteza, de dualidades. Somente 

um terceiro espaço híbrido poderia conciliar os dilemas que perpassavam a mente do narrador. 

Nesse sentido, Patrícia Vieira propõe a personagem Muidinga como esse espaço:  

Fruto de uma violação, agressão frequentemente associada com o 

colonialismo, a sua existência representa a fusão entre África e Europa, que 

é a realidade do território. Muidinga, que circula à vontade entre histórias de 

magia e a linguagem escrita, reflete a esperança da união destas duas 
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culturas que a geração de Kindzu e Farida não pode conciliar. (VIEIRA apud 

MORAES, 2009, p. 51) 

O fim da personagem Farida se dá justamente no local onde ela concentrava as suas 

esperanças, ou seja, no farol: “Farida partiu na embarcação de Antoninho. Ele ainda a viu 

chegar ao pequeno ilhéu e entrar no farol (...) De repente, a torre se sacudiu em imensa 

explosão. Labaredas escaparam como sôfregas línguas do edifício. Toda a ilha ficou ardendo.” 

(TS, p. 198). O capítulo que trata da morte de Farida é o último da obra, o mesmo em que 

Kindzu narra a sua própria morte. Os caminhos que Kindzu percorreu foram guiados pela 

narrativa de Farida e, quando ela morre, a sua viagem também chega ao fim. 

 Durante o percurso de Kindzu, além de Farida, há outras personagens que 

incrementam a sua história com novas histórias. Quintino, que conta como se deu o seu 

encontro com Romão Pinto, seu ex-patrão; Dona Virgínia, conhecida pela vizinhança pelas 

histórias que conta às crianças e Tia Euzinha, que “contava os casos do campo” (TS, p. 184).  

Na narrativa principal, Nhamataca fala sobre a sua ligação com o rio e Siqueleto fala 

sobre a sua aldeia. No décimo capítulo, há também um pastorzinho que conta a Tuahir e a 

Muidinga a história do boi41. E o próprio Tuahir que, embora seja, na maior parte do tempo, 

ouvinte de Muidinga, também conta as suas histórias, pois lembra como encontrou o menino 

no campo de refugiados42, como eram os comboios onde ele trabalhava, na época dos 

colonos43 e os seus casos de amor44. 

 Em Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, a principal personagem-

narrativa é o avô Dito Mariano que, através de suas cartas, narra a Marianinho toda a verdade 

sobre a sua família, além do caso do assassinato de Juca Sabão. No entanto, outras figuras 

também aparecem, montando o quebra-cabeças da vida do narrador. A avó Dulcineusa, por 

exemplo, lembra ao neto o dia de sua partida para a cidade: “A Avó lembrava o dia de minha 

partida para a cidade. Recordava tudo desse adeus: os ares da tarde, as cores do céu, o precoce 

despertar da lua.” (RCT, p. 45). O álbum de fotografias, mesmo vazio, fazia a avó visitar todas 

as suas lembranças (vividas e não vividas). Juntamente com Marianinho, ela compartilhava 

histórias inventadas: “Dulcineusa queixa-se que ela nunca aparece em nenhuma foto. Sem 

remorso, empurro mais longe a ilusão. Afinal, a fotografia é sempre uma mentira. Tudo na 

vida está acontecendo por repetida vez.” (RCT, p. 50). A personagem Fulano Malta conta ao 

                                                             
41

(TS, p. 176-177) 
42

(TS, p. 51-52) 
43

(TS, p. 137-139) 
44

(TS, p. 123) 
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filho sobre a sua vida de guerrilheiro e a reação de seu avô. As personagens compartilham 

lembranças, espaços e tempos passados que exercem influência direta nos acontecimentos 

presentes. 

 Quando essas personagens terminam de contar as suas histórias, elas desaparecem ou 

morrem. Em Terra Sonâmbula, por exemplo, as personagens Siqueleto e Nhamataca, centrais 

nos capítulos “A lição de Siqueleto” e “O fazedor de rios”, respectivamente, deixam de existir 

assim que suas narrativas apresentam um desfecho. Segundo Ana Mafalda Leite, “no fundo, a 

personagem representa, na obra do escritor moçambicano, fundamentalmente, uma narrativa, 

ou melhor, narrador e narrativa em simultâneo, e logo que deixa de ser necessária a sua 

palavra, pode morrer, desaparecer.” (LEITE, 2012, p. 195). Siqueleto e Nhamataca, ao mesmo 

tempo em que dinamizam o espaço onde estão situadas as personagens Tuahir e Muidinga, 

acrescentam ao texto uma mensagem crítica e de esperança. Essas narrativas encaixadas, 

fornecem-nos “elementos para o entendimento não só da narrativa principal, mas outra 

matéria suplementar de informação formadora, crítica e moralizante.” (LEITE, 2012, p. 192). 

No mesmo romance, a personagem Farida entra na história de Kindzu e, através de sua 

própria história, modifica todos os planos do jovem viajante. Somente depois que todos os 

espaços do seu passado são visitados pelo narrador, e os mistérios são revelados, a 

personagem morre. 

As personagens-narrativa centrais dos dois romances, Kindzu, em Terra Sonâmbula, e 

Dito Mariano, em Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, também morrem após 

contar as suas histórias. Como essas personagens são responsáveis pelas histórias que 

conduzem as obras, sendo as outras narrativas suplementares, quando morrem, os romances 

terminam. Suas histórias também apresentam um valor crítico e moralizante. Esse tipo de 

construção textual reforça a aproximação da oralidade no processo da escrita na produção 

romanesca de Mia Couto. Segundo Matusse,  

(...) as narrativas da tradição oral africana (...) têm uma forte componente 

didático-moralizante. Isto reflete-se na sua estruturação, através do caráter e 

da sequência das suas transformações. Com efeito algumas classificações 

tipológicas destas narrativas têm como critério fundamental o sentido da 

transformação que altera a situação inicial e determina a situação final da 

história. Essa transformação pode ser de melhoramento, quando provoca a 

alteração de uma situação inicial de falta (ou de desequilíbrio) para uma 

situação final de falta coberta, ou, pelo contrário, pode ser de degradação, 

quando provoca a passagem de uma situação de equilíbrio para uma situação 

de falta. (MATUSSE, 1993, p. 118) 
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 O estudioso entende que a história de Kindzu preenche a função didática, comum nas 

narrativas orais, pois Muidinga e Tuahir, vivendo em um período conturbado, com total 

ausência de valores, veem no narrador-personagem dos cadernos um símbolo de humanidade: 

Kindzu, o protagonista da história que ambos [Muidinga e Tuahir] leem, é 

um sonhador, que recusa conformar-se com este clima generalizado, fazendo 

a sua conduta reger-se pelos valores do amor, da ternura, da solidariedade e 

da justiça. O seu exemplo vai criar no miúdo e renascer no velho esses 

valores. A falta que ambos sentem das histórias, ao cair da noite, é, afinal, a 

falta desse sonho de humanidade que Kindzu persegue. (MATUSSE, 1993, 

p. 132) 

 Nas cartas da personagem Dito Mariano ocorre a mesma situação. Em um mundo 

marcado pela ganância e desesperança, as palavras do mais-velho surgem como um 

ensinamento para resgatar os valores que podem salvar a terra e a família. Ana Mafalda Leite 

compreende que um dos processos de enunciação narrativa da prática romanesca de Mia 

Couto passa pelo tratamento da personagem:  

ao usar a personagem num processo de hibridação formal, que conjuga a 

tipificação da herança oral com a complexificação simbólica, o autor recriou 

personagens-narrativa, reformulando estratégias de tratamento dos seres e da 

enunciação narratológica, conjugando narradores, narrativas e personagens 

numa única polivalência. (LEITE, 2012, p. 195-196) 

 As personagens-narrativa movimentam, pois, o mundo das palavras (oral/escrita) e o 

espaço da ação, já que, a partir das histórias contadas, as personagens ouvintes viajam por 

diferentes lugares, muitas vezes alterando o seu destino inicial. O ato de contar histórias é o 

que lhes permite viver. Nas palavras de Todorov: “se todas as personagens não cessam de 

contar histórias, é que esse ato recebeu uma suprema consagração: contar é igual a viver.” 

(TODOROV, 2006, p. 126). Por isso, quando não têm mais o que dizer, elas deixam de existir. 

As personagens-narrativa confirmam a ideia de que, nas obras de Mia Couto, a palavra é o 

motivo da existência de todos os seres e de todas as coisas. 
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4. Considerações Finais 

“Ao lado de uma língua que nos faça ser 

humanidade, deve existir uma outra que nos eleve 

à condição de divindade.” (COUTO, 2011, p. 24)  

Mia Couto é um artesão das palavras. Assim como o brasileiro Guimarães Rosa, fonte 

de sua inspiração45, o autor moçambicano investe nas possibilidades de recriação da língua na 

construção dos seus textos. Sem se prender a normas rígidas, mescla oralidade e escrita, 

aposta em neologismos e cria um português único. Muitas vezes, a palavra é o elemento 

central de seus textos, como por exemplo na crônica “Escrevências desinventosas”, em que 

reclama da proibição de inventar palavras, e no conto “A menina sem palavra”, em que um 

pai, preocupado com a falta de fala de sua filha, utiliza a imaginação para fazê-la falar.  

Além disso, Mia Couto busca trazer para o seu texto o que considera o poder divino 

das palavras tal como postulam nas culturas africanas. Para ele, não é importante pensar a 

palavra transmissora, mas uma palavra que cria, transforma e liga o homem aos seus 

antepassados. Assim, por exemplo, afirma que o 

(...) homem futuro deveria ser, sim, uma espécie de nação bilíngue. Falando 

um idioma arrumado, capaz de lidar com o quotidiano visível. Mas 

dominando também uma outra língua que dê conta daquilo que é da ordem 

do invisível e do onírico.  

O que advogo é um homem plural, munido de um idioma plural. Ao lado de 

uma língua que nos faça ser mundo, deve coexistir uma outra que nos faça 

sair do mundo. De um lado, um idioma que nos crie raiz e lugar. Do outro, 

um idioma que nos faça ser asa e viagem. (COUTO, 2011, p. 24) 

 As palavras, nos textos coutianos, confirmam a ideia mencionada de “nação bilíngue”. 

Cabe lembrar a identidade do escritor: moçambicano e filho de pais portugueses, caminhando 

entre o mundo europeu e o mundo africano. O encontro entre esses mundos se concretiza em 

suas obras. Segundo Inocência Mata, ele se utiliza de “polarizações complementares (nunca 

excludentes): tradição/modernidade, oratura/escritura, voz/letra, velho/novo, campo/cidade, 

região/país, local/global, nacional/universal, natureza/cultura, mesmo/outro” (MATA, 2008, p. 

9). As obras coutianas apresentam a ideia de homem plural tanto na língua quanto em relação 

ao mundo à sua volta. 

                                                             
45

Mia Couto destaca o impacto de João Guimarães Rosa em sua escrita no ensaio “Encontros e encantos – 

Guimarães Rosa”, publicado na obra E se Obama fosse africano?. 
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 A partir de concepções africanas acerca da palavra, tendo em conta proposições de 

Hampaté Bâ e Henri Junod, buscamos compreender a interação espaço/palavra nas obras 

Terra Sonâmbula e Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra em que Mia Couto 

percorre momentos históricos de Moçambique para construir o seu espaço ficcional, sem 

deixar de lado os aspectos culturais. As suas narrativas desenvolvem-se, muitas vezes, como 

as narrativas das tradições orais, permitindo ao leitor, mesmo estrangeiro, sentir (e conhecer) 

algo do universo africano ficcionalizado. O espaço sonâmbulo, na obra de 1992, muda as suas 

paisagens pelo poder das palavras escritas nos cadernos de Kindzu, lidas em voz alta por 

Muidinga. A história, que, muitas vezes, não se fecha com clareza, é o centro de tudo, daí o 

escritor afirmar sobre os contadores da oralidade que eles, em seu país: 

(...) têm de proceder a um ritual quando terminam a narração. Têm de 

“fechar” a história. “Fechar” a história é um ritual em que o narrador fala 

com a própria história. Pensa-se que as histórias são retiradas de uma caixa 

deixada por Guambe e Dzavane, o primeiro homem e a primeira mulher. No 

final, o narrador volta-se para a história – como se a história fosse uma 

personagem – e diz: 

─ Volta para casa de Guambe e Dzavane. 

É assim que a história volta a ser encerrada nesse baú primordial. 

O que acontece quando não se “fecha” a história? A multidão que assiste fica 

doente, contaminada por uma enfermidade que se chama a doença de sonhar. 

(COUTO, 2011, p. 118-119) 

 Os espaços são movidos, pois, pelos sonhos, e os sonhos acontecem por causa das 

histórias e de suas palavras. É a crença dos habitantes de Matimati em ação: “Se dizia daquela 

terra que era sonâmbula. Porque enquanto os homens dormiam, a terra se movia espaços e 

tempos afora.” (TS, p. 5). O autor põe em diálogo o mundo visível e o mundo invisível: a 

guerra de pós-independência, histórica e ficcional, no mundo visível; e os mortos, frutos dessa 

mesma guerra, caminhando pelos espaços dos vivos. Em Um rio chamado tempo, uma casa 

chamada terra, há um mais-velho “clinicamente morto” ditando cartas que são escritas pelas 

mãos de seu neto para salvar a família, cada vez mais desunida, e a ilha, vítima da exploração 

capitalista. 

 A nossa pesquisa centrou-se, em primeiro lugar, nos aspectos do mundo visível, no 

diálogo do autor com a história do seu país. No capítulo dois “Um espaço em movimento: a 

construção dos espaços nas narrativas de Mia Couto”, investigamos as similaridades entre os 

espaços ficcionais das obras com a realidade social e econômica de Moçambique. 

Observamos o desapontamento de grande parte da população com os rumos políticos tomados 

pelo governo da Frelimo e as diversas dificuldades socioeconômicas que o povo 
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moçambicano enfrentou e ainda enfrenta. Para tanto, foi importante a leitura de Peter Fry 

(2001) e José Luís de Oliveira Cabaço (2007). Mia Couto se empenha em denunciar a grave 

situação do mundo tangível das personagens: em Terra Sonâmbula, mostrando a devastação 

causada pela guerra, o caos dos campos de refugiados, a miséria; em Um rio chamado tempo, 

uma casa chamada terra, descreve, por sua vez, o crescimento desordenado de Luar-do-

Chão46, as falcatruas políticas e a exploração da terra.  

No subcapítulo 2.3 denominado “Os espaços „sem fronteiras‟: o Oceano Índico, em 

Terra Sonâmbula, e „Nyumba-Kaya‟ em Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra”, 

abordamos a pluralidade cultural moçambicana através das personagens que habitam e 

configuram os espaços. O autor investe na criação de espaços híbridos, como o Oceano Índico 

e a casa, Nyumba-Kaya, estabelecendo um paralelo entre o “como estamos vivendo” e o 

“como poderíamos viver”, isto é, ele apresenta os sentimentos envolvidos nas relações entre 

as personagens de diferentes culturas e etnias (como os indianos e os portugueses), os 

preconceitos praticados e sofridos e os lugares sociais dessas personagens; mas, ao mesmo 

tempo, estabelece ficcionalmente amizades só na aparência improváveis que substituem as 

hostilidades pelo diálogo, pela interação pacífica.  

Observamos que o anseio pela convivência harmônica é transferido para espaços 

simbólicos: o Oceano Índico, lugar histórico na relação Índia/África, rota antiga de 

comerciantes de várias partes do mundo e lembrado também na poesia moçambicana47, surge 

como espaço de comunhão entre os de dentro e os de fora, nativos e estrangeiros; a casa 

Nyumba-Kaya é o lugar de interação entre os que nela vivem e os moçambicanos do Norte e 

do Sul do país. Kwame Appiah, no prefácio da obra Na casa de meu pai, afirma:  

(...) a expressão “na casa de meu pai...” deve ser completada por “há muitas 

moradas”, quanto a compreensão bíblica de que, quando Cristo proferiu 

essas palavras na Última Ceia, ele pretendia dizer que há espaço bastante 

para todos no paraíso – na casa de seu Pai. Até meu pai, que amava Gana 

tanto quanto qualquer um, teria resistido à assemelhação de Gana ao paraíso 

(...) Mas ele não negaria – ninguém que conheça esses lugares poderia negar 

– que há espaço de sobra na África, em Gana, até mesmo em Achanti, para 

todos os tipos e situações de homens e mulheres” (APPIAH, 1997, p. 11-12) 

                                                             
46

“Até há pouco a vila tinha apenas uma rua. Chamavam-lhe, por ironia, a Rua do Meio. Agora, outros caminhos 

de areia solta se abriram, num emaranhado.” (RCT, p. 27) 
47

Podemos citar, por exemplo, versos do poema “Poema da Infância Distante”, de Noémia de Sousa: “(...) por 

isso eu CREIO que um dia / o sol voltará a brilhar, calmo, sobre o Índico.”, e versos do poema “A ilha dos 

poetas”, de Nelson Saúte: “Na proa da memória a evocação das velas / sonolentas na imaginária romaria (...) / A 

odisséia celebra o nome da pátria / na errância das naus pelo Índico. / Os homens a terra e o tempo: / suas vozes 

descubro na História” (SAÚTE, 1992, p. 39). 
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 Nyumba-Kaya representa essa grande casa africana, coletiva, onde todos são irmãos, 

Como podemos observar no diálogo entre Dona Munda e o médico português Sidónio, em 

Venenos de Deus, remédios do Diabo: 

─ Quem são esses misteriosos mensageiros que trazem as cartas de 

Deolinda? Quem são eles que ninguém os vê? 

─ O senhor quer saber muito, Doutor. São familiares. O senhor sabe, aqui, 

em África, todos são familiares. (VDRD, 2008, p. 47) 

Ainda no universo do visível, identificamos, na leitura, a natureza como principal 

espaço de ação. Percebemos, então, diferenças entre o modo ocidental, eurocêntrico, de ver a 

natureza e o africano. Percebemos que os ocidentais/europeus tendem a separar a sociedade 

da natureza, ao contrário dos africanos que enxergam o homem como uma extensão dela, em 

interação permanente. A maior parte das histórias coutianas se passa no ambiente rural, em 

que as personagens lidam diretamente com elementos naturais como plantas, rios, mares e 

animais. Por outro lado, é esse mesmo cenário que possibilita a interação com o mundo 

invisível. A natureza responde às atitudes humanas, provocando alterações significativas no 

espaço. As personagens principais dos romances trabalhados, Muidinga e Marianinho, aos 

poucos, aprendem a caminhar entre o mundo visível e o invisível e representam o “homem 

plural” conforme as palavras do autor citadas neste trabalho. 

 Nesse sentido, no terceiro capítulo, abrimos as portas para o mundo invisível que 

compõe o espaço ficcional coutiano, onde há a presença de mortos, espíritos, anões 

misteriosos, profecias. Nesse espaço, a palavra é o elemento essencial, é o que conecta o 

homem ao seu passado, à sua história, mas também é o que lhe permite sonhar com o futuro. 

Além das profecias propriamente ditas, realizadas pelos ngangas, Mia Couto investe em atos 

proféticos, como a escrita na árvore, no episódio de Siqueleto, confirmando a permanência de 

sua aldeia, o nome do rio “Mãe-água”, no capítulo de Nhamataca, e até mesmo, a atitude de 

Nyembeti, personagem que fala sem usar palavras, do deitar-se numa cova com Marianinho, 

simbolizando a posse da terra pela personagem principal. O falar/escrever no mundo visível 

move o mundo invisível. 

 No subcapítulo 3.1. “O convívio entre vivos e mortos: o visível e o invisível nas obras 

coutianas” destacamos a palavra como principal instrumento de conexão entre vivos e mortos 

e a ligação direta entre caos e ordem no mundo visível em interação com os acontecimentos 

do mundo invisível. O autor estabelece situações de caos nas narrativas que só podem ser 

resolvidas quando as personagens entendem que é necessário consertar algo na relação entre 

os espaços visíveis e invisíveis. No subcapítulo 3.2 “A palavra que resiste: os espaços da 
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esperança”, procuramos demonstrar como a palavra é essencial na criação de um futuro 

melhor, pois a partir de sua força criadora, concretiza-se o que se espera. 

 A palavra cria, constrói, altera, transforma, faz e desfaz. Os espaços passam a existir a 

partir do que é dito. Por isso, é imprescindível, na relação espaço/palavra, aquele que 

fala/escreve. O portador da palavra existe enquanto fala, pois segundo Mia Couto, “as línguas 

fazem-nos ser” (COUTO, 2011, p. 13). Nesse sentido, no último subcapítulo do trabalho, “Os 

espaços criados pelas „personagens-narrativa‟”, destacamos aquelas que contam histórias, pois 

elas abrem um universo novo no contado, ao abrirem espaços antes desconhecidos, 

caminharem pelas vias da imaginação e levarem os leitores/ouvintes a interagirem com esses 

espaços. Vimos assim que as narrativas se encaixam de tal forma que só podem fazer sentido 

se estiverem juntas. Os novos mundos que se abrem funcionam como continuação dos 

anteriores. A palavra costura os fios das histórias montando o todo que é o romance. 

A escrita de Mia Couto não é desligada de sua visão de mundo. O autor, que se 

considera um “ser de fronteira”48, traz para os seus textos aspectos das culturas que enformam 

a sua identidade. Nesse sentido, não podemos esquecer sua formação como biólogo, algo que, 

sem dúvida, enriquece a sua escrita. Nas suas palavras: “a ciência e a arte são como margens 

de um mesmo rio.” (COUTO, 2011, p. 60). Elementos analisados pela ciência, como as 

mudanças climáticas, as vegetações, os rios, os mares, e até mesmo as doenças49, são 

transportados para a obra literária, demonstrando que a ciência estuda a vida e a literatura 

enxerga a beleza da vida. As duas matérias caminham lado a lado nas obras do escritor. Mia 

Couto pelo que propõe o “casamento entre beleza e verdade.” (COUTO, 2011, p. 60).  

A construção espacial das obras aqui analisadas dialoga, como vimos, com a história e 

a cultura plural de Moçambique. A terra, sofrida e, ao mesmo tempo, esperançosa, é o 

elemento de destaque nos dois romances. Ela precisa ser salva, liberta, transformada. Nela 

habitam os homens, vivos e mortos. A sintonia possível entre espaço (terra/natureza) e homem 

(vivo e/ou morto) reside no poder quase divino que a palavra neles investe. Os 

acontecimentos, que podem estabilizar ou desestabilizar a ordem entre os espaços tangíveis e 

intangíveis, estão diretamente relacionados à força da palavra. A abertura e o fechamento das 

narrativas remetem à relação terra-palavra-terra. Ambas as obras iniciam com uma viagem e 

                                                             
48

Em entrevista, citada neste trabalho, Mia Couto afirmou se considerar um “ser de fronteira” por ser um escritor 

africano, branco e de língua portuguesa. (COUTO apud SECCO, 2002, p. 264). 
49

Em Terra Sonâmbula, a personagem Muidinga fica doente após comer uma mandioca azeda: “Esta doença se 

chama mantakassa. Você comeu mandioca azeda, dessas amargas que fermentam venenos, dessas que chamamos 

de maquela.” (TS, p. 53). 
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anunciam uma terra que será visitada. Logo em seguida, surgem os escritos que mudam os 

rumos dessas viagens e criam os conflitos do enredo, e, no desfecho das obras, a palavra 

funde-se à terra.  

 Mia Couto recupera as tradições moçambicanas sem esquecer das transformações 

históricas. O escritor estabelece, portanto, espaços de troca, nos quais coexistem história (de 

Moçambique, como um todo, e de cada habitante/personagem, em particular) e cultura. É 

necessário compreender que existe um novo momento histórico e também existe uma tradição 

que não pode ser apagada. As personagens, que estão nos séculos XX e XXI, devem aprender 

a viver nessa “nação bilíngue”50, onde o invisível é tão real quanto o visível, onde o sonho 

coexiste com a realidade. Como teoriza Walter Benjamin, “o sonho participa do histórico. (...) 

Por ele, o indivíduo se comunica com seu próprio passado, que se cruza em mais de um ponto 

com a tradição coletiva, conseguindo salvar, do fundo dos tempos, momentos arcaicos 

significativos (...) e, portanto, relevantes para o presente.” (BENJAMIN apud SECCO, 2013, 

p.49). Nessa vivência entre passado e presente, a palavra (oral e escrita) ganha a incumbência, 

na ficção de Mia Couto, de resguardar e revitalizar os elementos constituintes do 

multifacetado universo africano, em sua versão moçambicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
50

(COUTO, 2011, p. 24) 
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