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1. Introdução 

 

Ao final das contas, quem imagina é porque não se conforma com o real estado da realidade. 

 (COUTO, apud. SECCO, 2000, p. 267).  

 

Analisaremos, nesta dissertação, o último
1
 romance do escritor moçambicano Mia 

Couto, Antes de nascer o mundo
2
 (2009). Nosso trabalho terá como foco as interdições e, 

sobretudo, as “margens de manobra” (PETIT, 2009), desenvolvidas pelos personagens para 

subverter tais interdições ou qualquer outra situação adversa que seja imposta às suas vidas.  

Nesse sentido também a pesquisadora Ana Cláudia da Silva, no texto “Mia e Sophia: diálogos 

em Jesusalém”, atenta para o fato de que os meninos, clandestinamente, burlarão as 

interdições de Silvestre, embora sem usar o termo “margem de manobra”:  

 

[...] os meninos, contudo, logo aprenderam a cavar para si pequenos espaços de 

liberdade, nos quais, fugindo à vigilância paterna, o filho mais velho, Ntunzi, 

ensinava Mwanito a rezar, a ler, a escrever e, além disso, lhe contava histórias, 

memórias inventadas que povoavam o imaginário do pequeno. Assim, fragmentos 

da vida externa e anterior penetravam no universo local, mas de forma escusa, 

clandestinamente. (SILVA, 2010, p. 73) 

 

Entendemos que esses personagens, ao se verem imersos em um contexto repleto de 

interdições, ou seja, um espaço marcado pela crise, ainda com Petit, criarão linhas de fuga 

para recuperarem, de alguma forma, a sua voz, ou em outras palavras, para se fazerem sujeitos 

produtores de subjetividades. As memórias, as histórias e as viagens serão exemplos de 

margens de manobra e proporcionarão mobilidade e descobertas instigantes para estes atores 

ficcionais que se encontram em espaços adversos. As viagens se podem desenvolver tanto 

física, quanto subjetivamente. Explicamos: as viagens movem os sujeitos da narrativa não só 

fisicamente, mas de outras formas, ao sabor, por exemplo, de suas lembranças ou ainda da 

criatividade que emerge na escrita, nos desenhos ou em qualquer outra ação simbólica. Assim, 

o movimento acontece também nestes locais marcados pela crise, e podem se dar tanto na 

forma concreta, quanto na não-concreta. Pensando nisso, a questão do deslocamento torna-se 

objeto primordial na nossa pesquisa, pois entendemos que este decorre da necessidade que os 

personagens têm de transitar pelos diferentes espaços figurados narrativamente. 

                                                           
1
 Último até a presente data. 

2
 Usaremos a sigla ANM para designar o romance, indicando apenas o número da página quando houver citação. 
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O romance, ao mesmo tempo em que trata de questões específicas do espaço a partir 

do qual o escritor fala – ao abordar a realidade de um povoado que enfrentou guerras, como 

ocorreu em Moçambique, ou ainda quando traz à tona elementos, histórias e provérbios que 

compõem o universo tradicional do local em questão –, remete igualmente a diversos outros 

espaços, pois problematiza também os sujeitos que na contemporaneidade, sobretudo, se 

encontram fragmentados e em busca da sua identidade
3
. Mostraremos, portanto, ao longo da 

dissertação, as diversas margens de manobra encontradas pelos personagens e igualmente 

existentes no próprio processo de constituição da narrativa. 

O romance é narrado por Mwanito, filho mais novo de Dordalma e Silvestre Vitalício. 

Ao final da narrativa, o leitor entende que Dordalma cometera suicídio quando o menino 

ainda era pequeno e o jogo de presença/ausência dessa personagem feminina, irá permear 

fantasmaticamente toda a trama. Será através da escrita de Mwanito, escrita que se dá em um 

tempo no qual o personagem se encontra afastado dos acontecimentos narrados, como 

podemos observar pelo modo como a narrativa se desenvolve, que conheceremos a história de 

sua família. Após a morte da mulher, Silvestre parte para o interior com seus filhos – Ntunzi e 

Mwanito –, o criado Zacaria Kalash e Tio Aproximado. As crianças, então, crescem em 

Jesusalém, espaço criado por Silvestre onde há inúmeras interdições inventadas com a 

finalidade de afastar/apagar as angústias do passado. Será neste contexto aqui brevemente 

explanado que a trama se desenvolverá. 

No primeiro capítulo da dissertação, que recebeu o título “Harmonizando tempos, 

suavizando espaços”, daremos um panorama do enredo e apresentaremos os personagens do 

romance. Além disso, analisaremos os espaços narrativos e a sua contribuição na construção 

simbólica dos sujeitos ficcionais e em suas ações e inter-relações. Para a análise dos espaços e 

dos trânsitos, escolhemos como principal linha teórica a do geógrafo Cássio Eduardo Hissa e 

suas reflexões acerca das fronteiras e limites impostos em determinados territórios.  

Trabalharemos também os conceitos desenvolvidos pela antropóloga Michèle Petit em seu 

livro A arte de ler ou como resistir à adversidade (2009) que se fazem a base da nossa 

pesquisa, a saber: “espaço em crise” e “margem de manobra”. Entendemos que essas margens 

                                                           
3
 A pesquisadora Luana Antunes Costa igualmente percebeu esse amplo alcance na obra O outro pé da sereia. 

Porém, Costa observa esse processo a partir da mestiçagem, como vemos no seguinte fragmento: “Entendemos 

que a recorrência desse tema [da mestiçagem] na obra do autor se dá pela tentativa do escritor de compreender e 

apreender as diferentes faces culturais presentes em seu país e, por isso, seu olhar estende-se para além do chão 

moçambicano, alcançando outros voos em direção às águas do Atlântico, para além do Índico e chegando a 

outros territórios”. (2010, p. 20). 
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de manobras, linhas de fuga ou brechas – que nada mais são do que o rompimento com uma 

situação adversa e a possibilidade da volta do movimento na realidade de sujeitos que 

vivenciam a crise em suas mais variadas formas –, se concretizam de diversas maneiras no 

universo ficcional em que se movem os personagens de ANM.  

Faz-se necessário, porém, ressaltar que tais conceitos – "espaço em crise" e "margem de 

manobra" – foram elaborados por uma antropóloga a partir da observação de um universo 

real, ou seja, de um contexto social determinado relativo a um espaço existente. Por 

entendermos que os personagens de ANM vivenciam crises e, por isso, forjam margens de 

manobra para saírem, ou melhor, para transformarem essas crises em matéria prima essencial 

para a esperança e para a possibilidade do novo; e, ainda, por vermos uma semelhança entre 

os contextos narrados por Petit e aquele representado por Mia Couto, consideramos proveitosa 

a aplicação desses conceitos antropológicos no universo ficcional do romance em questão. 

Os deslocamentos serão uma das possíveis linhas de fuga dos personagens, podendo ser 

representados de duas maneiras: física ou concretamente, ou seja, nas viagens, no trânsito dos 

personagens pelos espaços narrativos e também pelo universo simbólico e subjetivo, como 

referimos. Essa nossa impressão de leitura se confirmou ao termos contato com a obra Mia 

Couto- espaços ficcionais (2008), das pesquisadoras Maria Zilda Cury e Maria Nazareth 

Soares Fonseca. Elas identificam essas duas formas de trânsito, valendo-se dos termos 

“concreto” e “metafórico”. O movimento metafórico, para ambas, compreende os fluxos dos 

pensamentos e das lembranças da personagem Mwadia, ou seja, dos seus movimentos 

mnemônicos. Vamos ao fragmento da obra das autoras: 

 

[...] As viagens da personagem Mwadia Malunga, que empreende um deslocamento 

„concreto‟, de Antigamente para Vila Longe e outros metafóricos: a busca de 

autoconhecimento, a volta impossível à infância, ao passado pessoal, mas também 

ao passado histórico, ao ter acesso ao baú de lembranças onde estão os documentos 

sobre a viagem de D. Gonçalo. (2008, p. 85) 

 

 

Os movimentos concretos, em contrapartida, apontam, como explicitado na citação 

acima, para a viagem propriamente dita. Já Michèle Petit propõe o termo “movimento 

psíquico” (2009, p. 70) para tratar dessa outra forma que o ser humano tem para se locomover 

que abarca outros sentidos, como os simbólicos já aqui mencionados. Utilizaremos, porém, os 

termos simbólico e subjetivo para designar os movimentos de ordem não-concreta, pois 

entendemos que eles melhor correspondem a nossa proposta de leitura. Para analisarmos estes 
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movimentos, pensaremos em processos como a criatividade e a imaginação/memória, já que 

muitas das margens de manobra se dão a partir das vivências que, algumas vezes, 

concretizam-se em processos de criação estéticos. Para pensar tais processos, utilizaremos 

também as reflexões do pesquisador Cássio Hissa, que se debruça sobre a questão da 

criatividade e da imaginação. Por fim, nos interessará pensar o silêncio, signo que permeia 

toda a narrativa, fazendo-se um dos focos de nossa atenção neste capítulo inicial. O silêncio e 

outros elementos que, em uma primeira análise, remetem à ideia de vazio e da 

improdutividade, serão peças-chave na produção de sentidos e, consequentemente, nos 

movimentos (não-concretos ou concretos) desenvolvidos pelos personagens. Trataremos 

desses silêncios e pausas seguindo os postulados de Eni Puccinelli Orlandi e de Alfredo Bosi.  

No segundo capítulo, “Memórias e palavras ditas-escritas: retramando o passado, 

tecendo o futuro”, enfocaremos a palavra (escrita, lida e falada), pois entendemos ser ela uma 

das principais margens de manobra desenvolvidas pelos personagens do romance. Focaremos 

no tópico “Formas de ler e saber”, as narrativas dos personagens e o processo de apreensão da 

leitura pelo narrador Mwanito. No tópico seguinte, “A abertura para a escrita”, pensaremos 

detidamente no processo de escrita de Mwanito e, ainda, no de Marta, apesar de não 

priorizarmos neste capítulo a escrita da personagem feminina. Além de serem exercidas por 

ambos, a escrita e a leitura também farão parte, de forma especial, do universo de Ntunzi, 

irmão mais velho de Mwanito, pois será ele quem aceitará o desafio de introduzir os dois 

procedimentos interditos na vida do irmão. A palavra e suas formas de expressão (oral ou 

grafada) permeiam ainda outros romances de Mia Couto. Os personagens-escritores 

encontrarão, na palavra escrita (e não só nela, como veremos), um meio de liberdade e 

resistência, pois, como nos mostra Michèle Petit, nos contextos em crise, a leitura e a escrita 

estimulam a reconstrução do sujeito, operando na capacidade criadora do mesmo. Roland 

Barthes, por sua vez, orientará nossas reflexões acerca do processo de escritura e o impacto 

dessa ação na vida do indivíduo.  

Torna-se inevitável ainda, quando pensamos no ato de escrever, trazer à tona a 

memória, pois ao escrever ou ler, o indivíduo, de alguma forma, acessará suas lembranças e 

experiências – o que o faz, portanto, deslocar-se simbolicamente e, consequentemente, 

desbravar outros espaços. Mwanito escreverá seu livro em um tempo futuro, em relação ao 

que foi vivido na sua infância, ainda no espaço de Jesusalém. Dessa forma, ele terá que 

acessar essas memórias, seja relendo suas cartas de baralho, seja lembrando-se das histórias 
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narradas por seu irmão ou das sensações que teve em determinados acontecimentos 

importantes que permearam sua vida até o momento da escrita. A nosso ver, Beatriz Sarlo, 

pesquisadora argentina, tece questões significativas para o presente estudo quando defende, 

por exemplo, que o passado ronda o presente e não tem como ser destruído por completo. 

Assim, quando menos se espera, as lembranças emergem e surpreendem (negativa ou 

positivamente) os sujeitos. Também Walter Benjamin e sua tese de que é a memória o motor 

do narrado se farão presentes em nosso texto. 

Por fim, no terceiro capítulo, “Presença-ausência, silêncio-voz: dicotomias do 

feminino”, trabalharemos com as personagens femininas da narrativa, que, embora em menor 

número, são fundamentais na criação da malha romanesca. O que nos chamou a atenção, 

primeiramente, foi que será apenas na segunda parte da narrativa que as mulheres aparecerão 

concretamente, pois são seres interditos no espaço de Jesusalém (o principal da história). 

Marta, primeira figura feminina a irromper na trama, possui grande influência nas histórias da 

família de Silvestre e, assim como Mwanito, terá como hábito registrar em um diário as suas 

lembranças e impressões vividas. Entendemos, então, que, apesar de não estarem presentes na 

maior parte do romance, as mulheres têm um papel significativo dentro do enredo e na própria 

configuração do texto. As epígrafes, por exemplo, que abrem cada parte e cada capítulo desse 

romance de Mia Couto são, quase em sua totalidade, assinadas por mulheres. Assim, elas 

estão, na verdade, aparentemente silenciadas, ou parcialmente, já que "falam" de outras 

formas, seja através das epígrafes, ou ainda nas palavras caladas (porém, escritas!) da 

portuguesa Marta, ou na ausência que se faz presença de Dordalma. Essa dicotomia ou esse 

contraste, de nosso ponto de vista, é uma margem de manobra do próprio texto ficcional. A 

narrativa, através do silêncio imposto às mulheres ficcionalizadas, talvez denuncie o silêncio 

que ronda a vida das próprias moçambicanas, – ou ainda de qualquer outra mulher, 

pertencente a qualquer lugar, – que, partindo do ponto de vista dominante, presentificam em 

seu gênero diferentes experiências dolorosas (além das dos tempos de guerra presente no 

romance em questão). Nossa reflexão, neste momento, evocará nomes como o da 

pesquisadora Anita Moraes que, à luz de muitos teóricos, aborda o conceito de trauma e 

defende que o ato de narrar permite a reconstrução do sujeito que se encontra em um contexto 

de violência. Dessa forma, quando Marta escreve seu diário, ela irá, de alguma maneira, sanar 

as feridas da sua vida e reconstruir-se como sujeito que fala, sente e, portanto, se expressa. Na 

esteira de tais reflexões, trazemos o teórico Márcio Seligmann-Silva que, ao abordar o trauma 



  

15 

 

e o testemunho, enfatiza a ideia, já bastante explorada, de que, narrando o trauma, o sujeito 

tem a possibilidade de sair da situação crítica em que se encontra, abrindo espaço para a 

possibilidade de renascer.  

Para concretizarmos nossa proposta de leitura, optamos por desenvolver uma análise a 

partir dos personagens, de suas histórias e conflitos, entendendo que eles e as situações 

traumáticas a que foram submetidos, de certa forma, representam o ser humano pertencente a 

qualquer lugar do mundo. Faz-se necessário esclarecer ainda que não há como (e não 

pretendemos) deixar de lado o contexto histórico da narrativa, pois percebemos que os 

personagens e os espaços ficcionalizados em ANM invariavelmente metonimizam a 

Moçambique real, lugar de fala do escritor, conforme já indicamos (p.14). 

Após fazermos a apresentação do nosso objeto de pesquisa e apontarmos os caminhos 

escolhidos para a análise, faz-se necessário esmiuçar o motivo que nos levou à opção de 

enfocar este romance, rastreando a construção da subjetividade, principalmente. Em nossa 

trajetória pela obra de Mia Couto levantamos a hipótese de que o autor constrói grande parte 

de suas narrativas a partir dos personagens, como ele mesmo indica no seguinte trecho: “[...] 

Eu não sou tanto um construtor de narrativas, o que me agrada mais é construir personagens... 

depois eu vou inventando histórias para que essa personagem tenha sentido [...]” 

(MARQUÊA, 2005, p. 216). Ou seja, cremos que em sua obra ficcional o foco recaia, 

principalmente, sobre os personagens, seus conflitos internos e questões pessoais. Este 

caminho analítico vem sendo trilhado por outros pesquisadores e estudiosos das literaturas 

africanas de expressão portuguesa, como é o caso da moçambicana Sheila Kahn que, em seu 

artigo “Narrativas, rostos e manifestações do pós-colonialismo moçambicano nos romances 

de João Paulo Borges Coelho”, ressalta, como nós, que nesta caminhada “perpassada pelo 

desejo literário de libertação da subjectividade, surge o gesto urgente de desafiar a narrativa 

do colectivo histórico colocando-a em tensão com um individualismo histórico” (2008, p. 

133). No mesmo texto, a autora aponta trechos de entrevista feita com o ficcionista e 

historiador moçambicano que norteia suas reflexões. O fragmento que destacamos a seguir 

corrobora a proposta desta dissertação, que, além de lançar o leitor para os problemas sociais 

e culturais do universo narrativo, tem como ponto de partida tentar ver como se constroem as 

individualidades dos sujeitos ficcionalizados. João Paulo enfatiza, no referido fragmento, a 

importância da individualidade no processo de construção do que ele chama de modernidade 

africana que está por ser feita: “[...] E ela [a modernidade] passa por uma discussão profunda 
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do papel do indivíduo africano, porque já falamos demasiado do colectivo, do passado, de 

origens. É altura de falarmos de presentes, de condições, e de indivíduos [...]”. (apud KAHN, 

2008, p.133). 

Este posicionamento de João Paulo Borges Coelho dialoga com algumas reflexões de 

seu conterrâneo Mia Couto. Em entrevista a Vera Marquêa, Mia, ao responder a uma pergunta 

sobre sua escrita que se quer ao mesmo tempo “local” e “transcendental”, palavras da própria 

Vera, diz que essa característica “provavelmente é condição de todo escritor” (2005, p. 214). 

E ele acrescenta: 

 

[...] A tentação mais forte e mais imediata hoje em Moçambique é a de erguer aquilo 

que se apresenta como „tradição‟ para dar credibilidade a uma certa identidade. 

Quanto mais perto dessa „tradição‟ e de uma certa „oralidade‟ mais próximos 

estaríamos dessa tal moçambicanidade. Mas isso é uma idéia simplista contra a qual 

vou lutando. É preciso fazer um bocadinho o caminho com duas pernas: tem que ter 

um pé na tradição e outro pé na modernidade. Só assim se chega a um retrato capaz 

de respeitar as dinâmicas e as relações complexas do corpo moçambicano. [...] Ela 

[identidade moçambicana] nasce de entrosamento, de trocas e destrocas. [...]. 

(ibidem. grifo do autor) 

 

Sabemos que o autor por nós escolhido é muito estudado, dentre outros motivos, 

devido à sua vasta produção literária. A pesquisadora Ana Cláudia da Silva, que dedica parte 

da sua tese de doutorado ao levantamento da fortuna crítica do autor, faz considerações 

interessantes acerca da bibliografia teórica existente sobre ele. Ela observa, por exemplo, que 

“a fortuna crítica acadêmica monográfica de Mia Couto no país vem sendo construída a partir 

dos referenciais comuns aos estudos literários em geral, e não mais apenas especificamente a 

partir dos estudos africanos” (SILVA, 2010, p. 68). Esta informação talvez complemente 

nossa leitura que parte de elementos referenciais que transportam o leitor para Moçambique e 

também para diferentes países como Portugal, Brasil, Angola ou qualquer outro – o 

transcendental de que fala Marquêa.  

 As narrativas de Mia Couto apontam para espaços marcados pela guerra, pelo 

colonialismo e pelas consequências desses fatores históricos. Por outro lado, convém notar 

que o escritor também aborda em suas histórias, de maneira crítica e séria e, muitas vezes 

irônica, temas como a mestiçagem cultural; a tradição e o conflito existente entre esta e a 

modernidade gerada pela globalização; a mobilidade das identidades que se personifica, 

muitas vezes, nos personagens errantes de seus contos e romances; as consequências da 

guerra em um plano mais amplo que abarca questões sociais e históricas, etc. Porém, tais 
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temas, por meio dos personagens, ganham contornos pessoais que, por isso mesmo, 

proporcionam um diálogo que abrange não só os viventes do espaço representado, mas os de 

qualquer outro que, de alguma forma, também tenha passado por conflitos.  

Como um bom exemplo desse processo, podemos lembrar a figura de Mwadia 

Malunga, personagem de O outro pé da sereia
4
 que, não satisfeita com o lugar monótono 

onde vive com o marido, viaja em busca do seu lugar de infância, repleto de movimentos e 

descobertas. A personagem também carrega conflitos gerados por sua origem. Quando, por 

exemplo, no último capítulo, sua mãe lhe oferece uma prenda de cada margem de sua história, 

sendo o lenço branco herança da avó materna de seu padrasto – velha dona de escravos –, e a 

pequena caixa de rapé, pertencente à bisavó de seu pai – escrava que morreu no trabalho 

forçado –, percebemos, enfim, que “A viagem não começa quando se percorrem distâncias, 

mas quando se atravessam as nossas fronteiras interiores” (OPS, p. 65). Mais ainda: 

observamos que “A viagem termina quando encerramos as nossas fronteiras interiores. 

Regressamos a nós, não a um lugar”. (ibidem, p. 329). Notamos, nesses fragmentos, a força 

que o indivíduo e as suas questões interiores possuem no contexto narrativo. Mia Couto, ao 

abordar o tema da mestiçagem e a sua importância e ainda focando a subjetividade de 

Mwadia, por exemplo, estará priorizando o indivíduo. Também em relação ao mesmo 

personagem, lembramos que este tem nome de canoa e flutua entre as duas margens do rio da 

sua história, aportando em uma terceira. Vejamos o trecho: 

 

Mwadia sentia que retornava aos labirintos de sua alma enquanto a canoa a conduzia 

pelos meandros do Mussenguezi. Na ida, ela se preocupara em sombrear a Virgem. 

No regresso, ela já ganhara a certeza: ali estava a Santa mulata, dispensando o 

sombreiro, afeiçoada ao sol de África. (ibidem) 

  

Notamos, portanto, no processo criativo deste autor, uma valorização ou um foco no 

sujeito. Deste modo, será só após a apresentação dos sujeitos narrativos que, com Mia e os 

personagens de ANM, analisaremos as especificidades sociais, culturais e históricas que 

compõem o romance. 

Entendemos que a obra aqui estudada, é o texto do autor que leva essa proposta mais 

longe. Luana Antunes, já aqui referida, não nos deixa esquecer que esse traço mais subjetivo 

figura já na primeira obra de Mia Couto, Raízes de Orvalho. Citamos:  

                                                           
4
 Usaremos a sigla OPS para designar o romance. 
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No momento em que se produz em Moçambique uma literatura militante, 

engajada e quase toda ela a serviço da Frelimo, o escritor surpreende a cena literária 

e política de seu país, escrevendo poemas de amor e inscrevendo uma poética da 

subjetividade. [...] No entanto, é bom lembrar que, embora o autor, nesse momento, 

escreva poemas de amor, subjaz, em seu texto poético, a crítica à sociedade em que 

se insere. (2010, p. 18) 

 

 Por acreditar, com a estudiosa, que o romancista aposta na força das subjetividades 

por ele encenadas é que optamos por começar pelos personagens de ANM. Por fim, voltando 

ao texto de Sheila Kahn, sentimos que, como ela, ao ler o romance, 

 

vem à pele da nossa leitura e dos nossos sentidos toda uma arquitectura cujos pilares 

se reforçam por uma procura de subjectividades, de vozes próprias e mesmo de um 

individualismo que não abdica do histórico, pois os contextos sociais, culturais e 

políticos não têm como ser arrancados da diegese. (2008, p. 136) 

 

 

Esses foram os principais motivos pelo qual escolhemos ANM como objeto de análise. 

Além desses fatores, a escolha também ocorre por, até então, ser este o último romance 

publicado por Mia Couto. Acreditamos por tudo isso, que podemos trazer efetivamente uma 

contribuição para os estudos das literaturas africanas de língua portuguesa, mais 

especificamente, para os estudos referentes à literatura moçambicana. 
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2. Harmonizando tempos, suavizando espaços 

 

 
Toda a história do mundo não é mais 

que um livro de imagens reflectindo 

o mais violento e mais cego 

dos desejos humanos: o desejo de esquecer. 

(Herman Hesse) 

 

Conceitos que remetem, em uma primeira análise, à ideia de contradição irão permear 

muitas das obras de Mia Couto, como veremos nesta dissertação. Seus personagens, ora 

viajantes, ora fincados em seus locais de origem, irão transmitir a ideia do filósofo pré-

socrático Heráclito de que será na conjugação destes instantes – aparentemente contrários – 

que a harmonia existirá. O pensador defendia que tudo estava em constante mudança e que é 

“[...] das tendências contrárias [que] provém a mais bela harmonia”. (HERÁCLITO, apud. 

BOSI, 1997, p. 89). Este fluir da realidade, este devir que permeia toda a existência, servirá 

como ponto de partida para este trabalho, já que pretendemos analisar os estados de movência 

de alguns personagens que compõem o, até então, último romance de Mia Couto, Antes de 

nascer o mundo (2009). 

Para tanto, utilizaremos, dentre outros, o conceito de “margem de manobra” 

desenvolvido pela antropóloga francesa Michèle Petit, conforme apontado na “Introdução”. 

Segundo Petit, essas saídas, brechas ou margens de manobra seriam uma espécie de 

“associação entre a abertura de um outro espaço, que rompe com a situação em que se 

encontra [a pessoa, ou, no nosso caso, o personagem em crise], e uma nova oportunidade de 

uma atividade psíquica e de uma palavra, a volta do movimento de um tempo que parecia 

congelado” (2009, p. 75). Ao serem executadas, essas margens de manobra transformam a 

realidade presente, proporcionando, assim, o fluxo e a impermanência referidos acima. 

Entendemos que esse conceito é representado no último romance de Mia Couto e em outros 

textos do escritor, pois muitos de seus personagens, ao se depararem com um contexto em 

crise, acharão, cada qual a sua maneira, formas alternativas de exercerem suas subjetividades, 

superando, assim, essas situações adversas. 

Sobre tal temática, destacamos a viagem como exemplo de margem de manobra. Em 

palestra proferida no Congresso Literatura de Viagem, mais especificamente, na mesa 

denominada “Porque viajamos quando poderíamos ficar parados”, Mia Couto conta a história 

– publicada no livro E se Obama fosse africano e outras interinvenções (2009) – do 

“Incendiador de caminhos”. Uma das funções do escritor, como biólogo, é combater as 
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queimadas junto às populações rurais. Porém, Mia explica que tais queimadas, além de serem 

práticas da agricultura, também fazem parte de hábitos particulares dessas sociedades, hábitos 

esses que, por não terem uma “função lógica” na ótica branco-europeia algumas vezes não são 

levados em consideração pelos cientistas. Devido a essa divergência cultural, a sua tarefa 

tornava-se difícil de ser executada.  

A alcunha “Incendiador de caminhos”, que também dá o título à sua palestra, é 

oferecida aos homens camponeses que praticam a visitação. A visita, que abrange locais mais 

distantes onde parentes e vizinhos moram, e que toma parte do ano, previne conflitos e, nas 

palavras do biólogo-escritor, “[constrói] laços de harmonia que são vitais numa sociedade 

dispersa e sem mecanismos estatais que garantem estabilidade”. (2009b, p. 74). Esses homens 

ateiam fogo no capim por onde passam, pois, assim, ao regressarem, terão referências sobre o 

caminho de volta e não serão ameaçados com a presença de animais perigosos. Será a partir 

dessa história que faz parte da cultura de sua terra que Mia Couto explicará o antigo gosto que 

o ser africano tem pelo ato de “deambular”. O nomadismo, que abrange 240 mil anos na 

história do homem africano, criou dentre tais sujeitos o hábito de só permanecer nos lugares 

enquanto a natureza lhes pudesse oferecer subsídios para a sobrevivência. Assim, quando a 

terra não mais produzisse e os animais não mais andassem por aqueles caminhos, os homens 

partiam. Dessa forma, o escritor aponta para o fato de que, na espécie humana, “Ficar é a 

excepção. Partir é a regra” (ibidem, p. 77). Na visão do autor, outro processo ocorria: “Mesmo 

quando ficava, ele [o homem] estava partindo para lugares que descobria dentro de si mesmo” 

(ibidem). Esta passagem confirma a importância do movimento simbólico na experiência dos 

indivíduos, como veremos em nossa leitura. Mia Couto ressalta ainda que, depois da 

agricultura, esses critérios se inverteram e o ser humano começou a fincar os pés na terra, 

nomeando os lugares. Porém, ainda assim, as viagens aconteciam e concretizavam-se no 

desejo, na imaginação e no sonho. 

A palestra aqui recuperada, ao focar a figura do incendiador que quer abrir caminhos, 

aponta para a vontade/necessidade do ser humano de sair do seu lugar habitual, vontade esta 

que move os sujeitos.  A viagem torna-se, portanto, uma saída, uma margem de manobra, seja 

ela simbólica ou concreta. Assim, ao encontrarem uma possibilidade para suas vidas e 

sustentarem suas subjetividades através de uma margem de manobra, os indivíduos que se 

encontram em situações complexas superam a crise. 
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Façamos um breve passeio por algumas das obras do autor para ilustrar melhor este 

ponto de vista. Em Terra Sonâmbula (1992), por exemplo, identificamos os deslocamentos, 

tanto na sua forma concreta quanto na não-concreta. Pensemos nos personagens Muindinga e 

o velho Tuahir. Abrigados no machimbombo incendiado eles, através dos escritos deixados 

por Kindzu, acharão algum sentido para suas vidas mesmo em meio ao caos da guerra, que, a 

princípio, geraria uma espécie de suspensão do tempo e um estado de vazio. Assim, no 

romance, estes elementos que, geralmente interrompem a dinâmica e o movimento da vida, 

darão lugar a outros movimentos, os subjetivos. No episódio, por exemplo, em que os 

personagens percebem que a estrada, e não o ônibus, está-se movendo, nota-se isso, pois, ao 

invés de se locomoverem através do ônibus, ou seja, de forma concreta pelas paisagens 

destruídas pela guerra, Tuahir e Muindinga vivenciarão o deslocamento da estrada que, por 

sua vez, está intimamente ligado às histórias contadas pelo mais novo à volta da fogueira. 

Será a estrada, elemento que aproxima tempos e espaços, que transmitirá, de forma subjetiva, 

o anseio da mudança e, consequentemente, o sentimento de continuidade indispensável aos 

atores ficcionais. Assim, este movimento juntamente com as narrativas do menino Kindzu, 

contadas/lidas aqui pelo mais novo e não pelo mais velho, irão projetar os personagens para 

um outro espaço onde, de alguma forma, eles estarão “protegidos” das sequelas da  guerra. 

No romance OPS (2006), a personagem Mwadia também experimentará tanto situações 

em que os signos da pausa e do silêncio se farão presentes, quanto momentos em que o 

deslocamento se manifestará. Também neste romance os deslocamentos ocorrerão tanto no 

plano concreto – quando a personagem volta ao seu lugar natal, por exemplo –, quanto no 

não-concreto, movimento este representado pelos sonhos e pelos panos que a personagem 

pendurava na varanda para simular as aves que habitavam suas lembranças dos tempos de 

infância. 

Ao observarmos com atenção os episódios em que tais movimentos são exercidos por  

Mwadia, percebemos o contraste existente entre a inércia em que ela se encontra e a agitação 

posterior causada por eles. Para resgatar sua infância, sempre repleta de movimento, e afastar 

a solidão existente em Antigamente, Mwadia buscava, em suas lembranças, elementos que 

pudessem trazer mobilidade à sua vida presente. A personagem, assim, pendurava lençóis 

brancos para que eles se agitassem ao sabor do vento. Tal como as roupas que ficavam no 

varal de sua casa de infância, “Os lençóis brancos eram, às vezes, garças cegas, outras vezes, 

tontas labaredas de luz” (COUTO, 2006a, p. 32). O pano vermelho também “era um 
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expediente contra a saudade que fazia justiça à sua fama de „inventadeira‟, como lhe 

chamavam na casa de infância. Nessa mesma casa, em Vila Longe, pequenas aves pousavam 

constantemente nos beirais” (ibidem, p. 27). Porém, “O lugar onde agora vivia, [...] não tinha 

céus para pássaros. Nos dias em que ventava, os panos estremeciam e eram duas asas de uma 

ave silenciosa, tão silenciosa como o marido, como os burros, como as pedras da paisagem” 

(ibidem). Os panos representam, dessa forma, a possibilidade de Mwadia, pelo imaginário 

tornado tangível, voltar àquele tempo. Assim, os panos faziam-se a margem de manobra na 

realidade dessa personagem, levando-a de volta à infância. Tal movimento é necessário para 

quebrar os signos do silêncio e do vazio existentes na realidade do seu tempo presente. Em 

Antigamente, não havia ninguém além de seu marido e do burro, ambos silenciosos como a 

paisagem. Zero Madzero não gostava, por exemplo, quando Mwadia, para espantar o silêncio 

que a habitava, começava a cantar. As interdições estão presentes neste romance assim como 

em ANM, como veremos mais adiante. Vamos a mais um fragmento do romance de 2006: 

 

- Posso cantar, marido? 

- Já sabe que não. 

- Cantarei baixinho, você nem vai notar. 

- Nada, aqui não se canta. Você já sabe, por que é que insiste? 

- É que me estava a dar uma vontade tão grande... 

Cantar: não havia o que o pastor mais temesse. O simples riso, nos lábios de 

Mwadia, o assustava. A vida, para ele, era um rio comportado. A felicidade era o 

prenúncio da inundação [...] (ibidem, p. 32-33) 

 

 

Mwadia, após sofrer o silenciamento imposto pelo marido, pratica outro tipo de 

silêncio: o fundante. Assim, ela faz seu silêncio significar de outros modos, praticando a 

“retórica da resistência” (cf: ORLANDI, 2007, p.85). O silêncio de Mwadia transmuta-se, 

dessa forma, em significação nos sonhos e na memória da personagem. Portanto, essa pausa – 

essa ausência da fala – é necessária para que, mais adiante, o movimento surja. Voltamos a 

Orlandi: 

 

Nesse espaço intermediário constituído pelo silêncio, esse sujeito trabalha sua 

relação com o dizível. É o silêncio que torna possível o movimento da subjetividade 

em sua relação (sua distância) com o discurso estabelecido. São outros sentidos que 

ganham existência nesse silêncio. Ou seja, ao silêncio imposto pela censura, ele 

responde com o silêncio dos „outros‟ sentidos que ele constitui em uma outra região. 

(ibidem) 
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Podemos relacionar, portanto, o silêncio fundante ao conceito de margem de manobra 

aqui destacado, já que este silêncio contribuirá diretamente para o exercício das subjetividades 

da personagem. Deste modo, o seu estar em silêncio não será negativo, pois, habitando-o, 

Mwadia desenvolverá outras maneiras de dizer. 

Não esqueçamos, aqui focando a questão dos panos como forma de sustentação da 

memória, que eles também aparecem no conto “Nas águas do tempo”, do livro Estórias 

Abensonhadas (1994). Mia Couto parece querer “reanimar”
5
, em ambos os textos, as 

memórias, sejam elas do povo ou de um indivíduo. Afinal: “[...] qual fase da história foi 

vivida só de instantes presentes, pura e abstrata contemporaneidade sem memória nem 

projeto, sem as sombras ou as luzes do passado, sem as luzes ou as sombras do futuro?” 

(BOSI, 2000, p. 13). Os panos também podem representar a tênue linha existente entre a vida 

e a morte; entre a tradição e a modernidade, já que o avô tenta transmitir para o seu neto a 

importância do papel de se comunicar com os viventes do outro plano. Podemos interpretar, 

ao final da leitura do conto, que o avô atravessa os limites do tempo e transmuta-se para a 

outra margem da vida.  

Esses mesmos panos aparecerão ainda no famoso conto de Guimarães Rosa, “A terceira 

margem do rio”, com o qual o supracitado conto de Mia Couto estabelece claro diálogo. No 

texto do brasileiro, temos a canoa, o pano, temos o pai que navega por entre as margens do rio 

sem retornar à terra firme, vivendo com pouca comida, sem fogo, vivendo com “nem o 

bastável” (ROSA, 2001, p. 82). Aqui também se desenha o terceiro caminho, o terceiro 

afluente.  

Os sonhos, temática recorrente na obra de Mia Couto, assim como os panos, sustentam 

a não-morte tanto da personagem Mwadia, quanto da tradição de se comunicar com o outro 

plano da existência, por exemplo, pois, será primeiramente através do sonho e do desejo que 

os personagens desenvolverão saídas para suas realidades nem sempre agradáveis.  No 

                                                           
5
  Retomamos aqui o conceito de Chesneaux que defende a importância da reanimação do passado, ao invés de 

seu resgate em ambientes onde ocorreu o processo de colonização. Vejamos o que diz o teórico: “Para avaliar 

corretamente o fenômeno de „descolonização‟, é preciso despir o velho homem e fazer abstração da nossa 

habitual perspectiva europocêntrica. É necessário considerar os países da Ásia e da África tendo em vista o 

conjunto do seu passado e não apenas a fração desse passado durante a qual estiveram sob a dependência efetiva 

da Europa. Nos dias de hoje, tais países se reconciliam com seu passado tradicional no plano político, cultural e 

mesmo no plano de sua evolução econômica. É para designar este processo que introduzo o termo, talvez um 

pouco inusitado, „reanimação‟”. (CHESNEAUX, 1975, p. 75). 
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fragmento destacado a seguir, retirado de uma entrevista dele a Celina Martins, o escritor fala 

sobre este assunto:  

 

Se calhar a resposta está nessa condição caótica e de miséria, o sonho torna-se a 

saída, a resposta. Às vezes, procura-se entender que é uma atitude especificamente 

africana, mas julgo que é um aspecto da condição humana em que a coletividade tem 

a urgência de responder através de uma utopia, quando se confronta com situações-

limite. (MARTINS, 2012) 

 

No romance A varanda do frangipani (2007) a situação-limite (ou a crise, falando com 

Petit) dos personagens é gerada pelo contexto de guerra em que se encontra o país e pela 

corrupção do governo, corrupção esta que também atinge a administração do asilo – principal 

espaço da narrativa. Além disso, a crise também se presentifica no fato de que muitos dos 

personagens pertencem a uma cultura que pouco a pouco se vai apagando. Dessa forma, por 

não se identificarem com o contexto no qual estão inseridos, os atores ficcionais sentem 

dificuldade de se expressar. 

O local onde se desenrola toda a trama e onde o corpo do fantasma, ou o xipoco 

Ermelindo , se encontra enterrado “reanima” – citando uma vez mais o termo empregado por 

Chesneaux – elementos do passado, não só por ser um asilo (depósito de cultura e de memória 

que emergem ao sabor das lembranças dos moradores), mas também por ser uma fortaleza 

colonial, marca que remete ao passado histórico, como vemos no trecho destacado: 

 

[...] Naquela pedra deflagraram canhões lusitanos sobre navios holandeses. Nos fins 

do tempo colonial, entendeu construir uma prisão para encerrar os revolucionários 

que combatiam contra os portugueses. Depois da Independência ali se improvisou 

um asilo para velhos. [...] Veio a guerra, abrindo pastos para mortes. Mas os tiros 

ficaram longe do forte. Terminada a guerra, o asilo restava como herança de 

ninguém. Ali se descoloriam os tempos, tudo engomado a silêncios e ausências. 

Nesse destempero, como sombra de serpente, eu me ajeitava a impossível 

antepassado. (COUTO, 2007a, p. 11) 

 

 

Porém, apesar da forte marca que carrega da cultura opressora do colonizador, este 

espaço do passado, juntamente com seus sobreviventes, permanece intocado pela guerra, 

como se fosse um entrelugar onde a tradição encontra brechas para continuar a viver. A 

contação de histórias e de lendas que compunham o imaginário daquele povo será, em nossa 

opinião, a principal margem de manobra exercida pelos personagens deste romance. Salufo 

Tuco, Nhonhoso e a velha Nãozinha são os personagens que mais colocam em prática essas 
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margens de manobra. A figura do halakavuma (ou pangolim), também exerce extrema 

importância na representação do imaginário coletivo do povo moçambicano, já que é ele o 

mensageiro dos ancestrais que fará a ponte entre seu mundo e a terra.  

O elemento árvore está para A varanda do frangipani assim como a estrada está para 

Terra Sonâmbula. Apresentam-se, em um primeiro momento, como símbolos estáticos, 

monolíticos; contudo, no desenrolar das narrativas, desabrocham em um movimento mais do 

que transformador: um movimento que recupera os elementos culturais de Moçambique 

anteriores à colonização, ao mesmo tempo em que incita discussões críticas acerca da 

conturbada época. Será na estrada movente de Terra Sonâmbula que os personagens 

encontrarão suas verdades, suas identidades, através de suas raízes recuperadas. O mesmo 

ocorre em A varanda do frangipani: será embaixo da árvore que os atores ficcionais 

conhecerão a história uns dos outros, seus anseios e seus sonhos. 

Portanto, a partir desses personagens errantes, faz-se necessário, como já foi colocado 

pela pesquisadora Luana Antunes Costa, pensarmos no conceito do “sujeito em trânsito” (cf. 

COSTA, 2010, p. 46), de Stuart Hall, já que os atores ficcionais e o próprio espaço que se 

desenha no plano diegético podem ser relacionados com o Moçambique real. Os sujeitos 

históricos, por terem vivido o processo de colonização e por estarem vivendo o processo de 

descolonização, encontram-se na fronteira entre as culturas locais e as europeias 

transplantadas, tendo de, como os personagens, negociar a todo o momento e propor margens 

de manobra para que possam, assim, expressar as suas individualidades. Hall, no ensaio A 

identidade cultural na pós-modernidade, explica que “A identidade torna-se uma „celebração 

móvel‟: formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos 

representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam” (2005, p. 12-13). Deste 

modo, os sujeitos em trânsito necessitam buscar tais formas para que possam compor suas 

próprias identidades. Esses trânsitos são representados em ANM e podem ser tanto de ordem 

não-concreta, ou seja, concebidos na forma subjetiva e simbólica quanto de ordem concreta, 

física.  

No capítulo “A imaginação”, do livro A mobilidade das fronteiras (2006), do geógrafo 

Cássio Eduardo Hissa, lemos que “A imaginação é [...] uma faculdade de representação, de 

construção, de combinação de imagens; é sempre leitura e, como tal, é leitura que cria, 

recombina e interpreta” (2006, p. 116). Tal definição caracteriza a função de margem de 

manobra que destacamos. Essa propriedade que abarca a criação, ou seja, o deslocamento  
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simbólico que engendra a ressignificação de sentidos, juntamente com o deslocamento físico, 

concreto, proporciona a mobilidade das identidades e subjetividades a que se refere Hall, já 

que, nestes trânsitos, estão incluídas – mais do que diferentes espaços geográficos –, diversas 

formas de ser, pensar e estar no mundo.  Hissa, citando Stort, no mesmo capítulo, continua:  

 

É de fato à criatividade que a imaginação se associa, sendo um dos pré-requisitos 

indispensáveis à construção de novas respostas ou de novos arranjos interpretativos 

sobre o mundo. A função criadora da imaginação „permite ultrapassar o dado, o 

agora, o imediato, originando o que não era visível e nem existente, mas em que se 

reconhecesse [...] o que deveria ser revelado‟ (STORT apud HISSA, p. 118) 

 

 

Esta dissertação, portanto, procura enxergar, dentre outras coisas, a potência criadora de 

signos como o silêncio, o vazio e a imobilidade que, na maioria das vezes, em um tempo 

marcado pela pressa, pelo intenso fluxo de informações e por valores fincados na égide da 

globalização e do consumismo, podem parecer menores ou sem importância, posto que 

transmitem, em uma primeira análise, o vácuo e a ausência. Vislumbramos a potência desses 

signos na construção e no amadurecimento dos atores ficcionais, que, invariavelmente, 

representam os indivíduos moçambicanos do tempo presente e, ainda, outros de qualquer 

lugar. Através desses personagens de Mia Couto vislumbramos uma outra possibilidade para 

a filosofia ocidental,  possibilidade esta que se potencializa no “sedutor vazio que nos 

indetermina” (SODRÉ, 1988, p. 117).  

 

2.1 A força dos espaços em Antes de nascer o mundo 

 

O enredo de ANM gira em torno de um núcleo familiar composto apenas por homens. 

Silvestre Vitalício, o chefe, após perder sua esposa, Dordalma, decide partir da cidade com 

seus dois filhos, Mwanito e Ntunzi, para um local ermo do interior. Este espaço, denominado 

por Silvestre de Jesusalém, segundo o seu próprio mito de fundação, abrigava os últimos 

sobreviventes da terra. Além dos meninos, ele leva Zacaria Kalash, seu criado, e a jumenta 

Jezibela, personagem que, durante a primeira parte do romance, será a única representante do 

gênero feminino do lugar. Tio Aproximado, que se encontra na fronteira – literalmente, já que 

faz a ponte entre o mundo inventado onde reside a família e o “Lado-de-lá”, nome que 

designa o entorno de Jesusalém, ou seja, o mundo real – comporá, com os demais 

personagens, o núcleo da narrativa.  
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O romance é formado por três partes: “LIVRO UM – A HUMANIDADE”, no qual o 

narrador apresenta Jesusalém e, de forma minuciosa, cada personagem; “LIVRO DOIS – A 

VISITA”, parte destinada à história da portuguesa Marta, única mulher que transita por 

Jesusalém e o impacto causado por ela no espaço inventado. E, por fim, “LIVRO TRÊS – 

REVELAÇÕES E REGRESSOS”, momento da narrativa em que o narrador Mwanito explica 

o nascimento do seu livro. Nesta última parte, os leitores tomam contato com os desfechos de 

alguns dos mistérios apresentados ao longo do contado, além de se tornarem cúmplices da 

viagem que leva os personagens de volta para a cidade. 

Os espaços e, consequentemente, os deslocamentos são, como já exposto, elementos 

relevantes, pois marcarão transformações na trama, além de exercerem papel fundamental no 

modo de ser e nas ações dos personagens. O já citado geógrafo Cássio Hissa dá ênfase à ideia 

de que o espaço (ou território, utilizando o termo por ele empregado) torna-se um elemento 

fundamental na construção do mundo. Leiamos o que diz: “[...] as sociedades constroem o seu 

mundo e a sua cultura através do território e não exatamente sobre o território [...] Assim, o 

território não é apenas um dado circunstancial. Ele é vital e parte integrante da dinâmica das 

coletividades.” (2006, p. 40)
6
. Dessa forma, Jesusalém, assim como o espaço urbano (Lado-

de-lá), mais do que ser o território onde essa família viverá parte de sua história, será também 

responsável por modelar, de alguma forma, a dinâmica dessa pequena sociedade. Esses 

espaços serão importantes, portanto, na configuração dos personagens.  

Enquanto, por exemplo, para Silvestre, Jesusalém se apresenta como um lugar onde ele 

pode afugentar o passado doloroso, tornando-se, dessa forma, um “espaço de resistência” 

(PETIT, 2009), para seus filhos, este mesmo lugar abrigará a “crise”, já que não é um local 

plenamente favorável para as vivências e experiências da infância. Do ponto de vista do pai, a 

nova realidade de Jesusalém, que era fruto de sua criação, tornava-se necessária. Esse lugar de 

pausa e espera, ambas características do exílio, concretiza-se como uma possibilidade de 

solução, em meio ao caos em que se encontra a sua vida. Aliás, Jesusalém, como Antigamente 

em OPS (2006), é esse espaço de exílio, como analisado por Luana Antunes
7
 e seu vazio e 

                                                           
6
 Hissa distingue, com Raffestin, “espaço” de “território”. Citamos o que nos diz Raffestin, a partir de Hissa: “O 

espaço é a „prisão original‟, o território é a prisão que os homens constroem para si” (2006, p. 37). O espaço, 

dessa forma, é o que a natureza oferece, enquanto o território seria o espaço já modificado pelo homem. Em 

nossa abordagem essa distinção não se fará relevante. 

7
 Luana Costa escreve sobre Antigamente: “[...] o lugarejo, duplamente, está presente, mas também ausente no 

romance, a ponto de arriscarmos a adjetivá-lo, com o texto, de „miragem‟. [...] também Antigamente é invocado 
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suas ruínas fazem-se, no entanto, necessários para que determinados personagens de ambas as 

obras possam superar algum momento de dificuldade em suas histórias de vida. De alguma 

forma, após a morte de sua mulher e em meio à guerra, esse local aparentemente sem 

significado, assim como o silêncio, transpirava significações e era a única saída na perspectiva 

de Silvestre, pois era o seu espaço de liberdade. Era necessário que o personagem se libertasse 

das angústias e tristezas do passado para continuar vivendo. Jesusalém, como veremos, será 

um reduto de mentiras, enquanto a cidade trará à tona as verdades sobre o passado. Em 

contrapartida, para o pequeno Mwanito
8
 e para seu irmão, Jesusalém não significava senão a 

ausência de sua infância, de sua mãe e de suas memórias. Seus espaços de liberdade e de 

conquista da alteridade serão outros: a escrita, o desenho, o rio e, por fim, os sonhos. Os 

personagens infantis, através desses engenhos, (re)significam o seu espaço e, 

consequentemente, as suas vidas, transformando o aprisionamento em uma forma possível de 

exercício da liberdade.  

Jesusalém, como espaço de liberdade e fuga, concretiza-se no momento em que a 

família se desloca da cidade para o interior. No início do romance, Mwanito conta, em 

flashback, a realidade da vida no lugarejo inventado por seu pai, além de narrar o momento e 

o significado dessa partida. O menino relembra a ida da família para o interior e descreve a 

surpresa das pessoas ao constatarem que faziam o caminho inverso dos demais:  

 

Na verdade, não nasci em Jesusalém. Sou, digamos, emigrante de um lugar 

sem nome, sem geografia, sem história. [...] Nessa odisséia cruzámos com milhares 

de pessoas que seguiam em rumo inverso: fugindo do campo para a cidade, 

escapando da guerra rural para se abrigarem na miséria urbana. As pessoas 

estranhavam: por que motivo a nossa família se embrenhava no interior, onde a 

nação estava ardendo? (p. 19) 

 

 

Notamos neste fragmento uma referência à guerra civil moçambicana. Enquanto todos 

partiam para a cidade fugindo da guerra que começava no interior, alguns membros da família 

de Mwanito fugiam de outras guerras: das guerras contra as ausências e o tempo, contra o 

passado que não voltaria mais. O personagem narrador conta que vivera oito anos em 

                                                                                                                                                                                     
como um lugar „fora do mundo‟, desprovido de qualquer sombra de beleza, diríamos mesmo, como um lugar de 

exílio [...]” (2010, p. 86). 

8
 Vale lembrar que Mwanito só interpretará Jesusalém dessa forma quando este espaço não for mais a morada de 

sua família. Será distante da infância vivida em Jesusalém que ele entenderá melhor os acontecimentos que 

rondaram aquele tempo, fato este que propiciará a escritura do seu livro. 
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Jesusalém. O espaço em crise de Silvestre era a cidade e a casa onde viviam, pois esses 

lugares abrigavam as lembranças de Dordalma. Nesses oito anos, Mwanito acreditava, no 

auge da sua infância e inocência, que seu pai falava a verdade: eles eram os últimos 

sobreviventes do mundo. Seu irmão mais velho, porém, dizia que um dia ele saberia toda a 

verdade. Ntunzi explicava: “– É o contrário, Mwanito. Não foi o mundo que faleceu. Nós é 

que morremos. [...] – [...] nós não saímos do mundo, fomos expatriados como um espinho que 

é expulso pelo corpo”. (p. 26).  

Percebemos, nessa passagem, a amargura que Ntunzi sente por ter sido arrancado de seu 

lugar, de suas referências. Mwanito também sofria com essa realidade, afinal, era difícil 

acreditar que seu pai estava escondendo dele a sua real história. Mas o impacto do vazio de 

Jesusalém é diferente em cada um desses personagens. O irmão mais novo buscará respostas 

para a situação em que vivem, enquanto Ntunzi, cansado de tentar voltar ao Lado-de-lá, criará 

as suas próprias histórias e forjará respostas para os mistérios que os levaram para Jesusalém. 

Vemos o sofrimento de Mwanito no fragmento em que relata seu sentimento após ouvir do 

irmão que, na verdade, eles é que estão mortos: “Doeram-me as palavras dele como se a vida 

estivesse espetada no meu corpo e, para crescer, eu tivesse que desencravar essa farpa”. (p. 

26). Ao longo do romance, acompanhamos esse processo de compreensão, amadurecimento e 

auto-reconhecimento pelo qual eles e outros personagens passam a tornar-se sujeitos. 

No decorrer da história, os leitores tomarão conhecimento dos motivos que levam 

Silvestre para Jesusalém: Dordalma, mãe dos meninos, sofrera sucessivos estupros. Em 

função disso, foi desprezada pelo marido, como se fosse ela a culpada por tal violência. A 

mãe dos meninos, então, se pendura no cimo de uma casuarina, buscando a melhor saída que 

poderia encontrar. Será depois desse episódio que Silvestre criará Jesusalém. Essa nova 

realidade será a sua linha de fuga. Nas palavras do narrador-personagem Mwanito, seu pai 

acreditava que “aquela era a terra onde Jesus haveria de se descrucificar”. (p. 11). Vitalício 

necessitava – como os meninos fazem com as interdições impostas pelo pai– transgredir a sua 

memória e os seus sentimentos, e Jesusalém aparecia para ele como a saída ideal para isso. 

Silvestre e Tio Aproximado, logo após a morte de Dordalma, conversam sobre os motivos da 

partida:  

 

– Viúvo é só um outro nome que se dá a um morto. Eu vou escolher um cemitério, o 

meu, pessoal, onde me irei enterrando. 

– Não fale assim. Quer ir viver onde? 

– Não sei, já não há lugar nenhum.  
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A cidade desmoronara, o Tempo implodira, o futuro ficara soterrado. O meio-irmão 

de Dordalma ainda o chamou à razão: quem sai do seu lugar, nunca a si mesmo 

regressa. 

– Você não tem filhos, cunhado. Não sabe o que é entregar um filho a este mundo 

podre. 

– Mas não lhe resta nenhuma esperança, mano Silvestre? 

– Esperança? O que perdi foi a confiança. 

Quem perde esperança foge. Quem perde confiança esconde-se. E ele queria as duas 

coisas: fugir e esconder-se. [...] (p. 74-75) 

 

 

Seu desespero o leva a esse espaço vazio de lembranças. Nas palavras de Mwanito, em 

Jesusalém: “[...] a guerra tornara tudo vazio, sem sombra de humanidade. Até os animais eram 

escassos. Abundava apenas o bravio mato onde, desde havia muito, nenhuma estrada se 

desenhava”. (p. 20). A estrada, símbolo que representa a possibilidade do novo, aqui retratará 

o contrário: aquele lugar não cabia no futuro
9
. Para Vitalício, as estradas eram tristes, pois 

guardavam a espera: “– Esperas. É isso que a estrada traz. E são as esperas que fazem 

envelhecer”. (p. 35). O menino narra ainda, no primeiro capítulo em que fala de si próprio, 

que Silvestre acreditava ser ele, Mwanito, o responsável por “tomar conta dessa insanável 

ausência [de Dordalma]” e “pastorear demônios que lhe abocanhavam o sono” (p. 16). 

Imerso em um misto de culpa, tristeza e amargura, Vitalício esperava que Deus viesse 

se desculpar pelos sofrimentos da família. Tais sofrimentos, porém, não foram causados 

apenas pelo suicídio de Dordalma. Silvestre esbravejava porque era uma vergonha para um 

homem o fato de sua mulher cometer suicídio: “Suicídio de mulher casada é o vexame maior 

para qualquer marido. Não era ele o legítimo proprietário da vida dela”? (p. 246). Entretanto, 

apesar de a narrativa começar com o relato de um tempo onde Dordalma não mais vivia – e 

ainda sendo a mulher elemento interdito em Jesusalém – será ela uma das personagens mais 

fortes do romance. A sua ausência se tornará presença em diversos momentos, como 

observamos no seguinte fragmento: “De novo, era Dona Dordalma, nossa ausente mãe, a 

causa de todas as estranhezas. Em lugar de se esfumar no antigamente, ela se imiscuía nas 

frestas do silêncio [...] E não havia como dar enterro àquele fantasma. A sua misteriosa morte 

[...] não a roubara do mundo”. (p. 31). 

                                                           
9
 Como mencionamos, a estrada também será um elemento significativo em Terra Sonâmbula. Mia Couto abre o 

seu primeiro livro com a seguinte frase: “Naquele lugar, a guerra tinha morto a estrada” (2007b, p. 9). O capítulo 

inicial do livro, “Estrada morta”, sinaliza para esse tempo pelo qual Moçambique passa: o tempo da guerra que, 

além de mortes e traumas, traz também o adiamento do futuro, traço este muito presente neste seu último 

romance. Porém, em ambos os livros, os personagens irão, através de brechas e margens de manobra, vislumbrar 

o futuro, abrigo dos sonhos. 
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Da mesma forma que Jesusalém, o espaço urbano, primeira morada da família, também 

interferirá nas ações e nos desejos dos personagens. Para Vitalício, aquele se tornara um lugar 

insuportável para se viver, daí a fuga para o interior. Em contrapartida, este espaço repleto de 

ação se torna objeto de desejo dos meninos, já que comportava o ânimo da/para a vida. Esse 

desejo provinha principalmente de Ntunzi, pois ele conhecia de fato este espaço, enquanto o 

contato de Mwanito com a cidade decorrerá apenas das lembranças e histórias de seu irmão e 

os demais personagens, como vemos na seguinte reflexão feita pelo próprio narrador sobre o 

irmão: “Ntunzi sofria porque se lembrava, tinha termos de comparação. Para mim, aquela 

reclusão era menos penosa: eu nunca tinha saboreado outras vivências”. (p. 54). O desejo de 

sair de Jesusalém irá permitir que as duas crianças inventem – antes do retorno concreto ao 

espaço urbano – diversas formas de alcançar o movimento ansiado
10

. Essas outras formas, ou 

essas margens de manobra auxiliarão o trânsito dos atores ficcionais pelos “espaços em crise” 

– aqui usando novamente a expressão de Petit – do romance e serão desempenhadas de acordo 

com as particularidades de cada um deles. Por incomodarem, tais “espaços em crise” geram a 

transformação e, assim, também a liberdade e a resistência, o que leva, no caso dos meninos, à 

busca de outras formas de exercer suas subjetividades, sempre tentando vencer as imposições 

paternas.  

Ntunzi, por exemplo, gastava a maior parte de seu tempo tentando pensar em um modo 

de escapar de Jesusalém. Além disso, ele também se preocupava em alertar o irmão sobre o 

que se escondia na história narrada pelo pai, recorrendo à experiência que tivera antes da ida 

para Jesusalém. Em sua escrita, Mwanito descreve seu irmão mais velho da seguinte maneira:  

 

Meu irmão Ntunzi vivia num só sonho: escapar de Jesusalém. Ele conhecera 

o mundo, vivera na cidade, lembrava-se da nossa mãe. Tudo isso eu invejava nele. 

Vezes sem conta lhe pedia que me desse notícias desse universo que eu desconhecia 

e, de cada vez, ele se demorava em detalhes, cores e iluminação. Os seus olhos 

brilhavam, crescidos de sonhos. Ntunzi era o meu cinema. (p. 53) 

 

 

A alegria que alimentava as histórias contadas por Ntunzi vinha da saudade do tempo 

em que a família vivera na cidade. Nesse tempo, segundo as lembranças do menino mais 

velho, havia lugar para histórias, sonhos e sua mãe estava ali, ao alcance de um abraço. Fora o 

                                                           
10

 As crianças, nas palavras do próprio Mia Couto, têm a capacidade de exercer a infância mesmo quando 

imersas em situações adversas. O autor diz em entrevista: “[...] não acredito que haja alguma [criança] que, por 

muito dura que seja a sua vida, não invente um lugar de infância. As crianças têm essa capacidade mais forte do 

que nós pensamos, de construir a infância e de vivê-la”. (COUTO, 2012, p. 24). 
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próprio Silvestre, ainda na cidade, quem o incentivara a contar histórias. Naquele tempo, o pai 

dos meninos acreditava e ensinava aos filhos que “uma boa história era uma arma mais 

poderosa que fuzil ou navalha” (p. 53-54). Será através das lembranças de Ntunzi que 

Mwanito conhecerá as mulheres e, mais do que elas, o mundo, o Lado-de-lá. Porém, adiante 

na narrativa, o menino mais velho revela ao irmão que suas lembranças eram puro fingimento. 

Na verdade, ele também não lembrava do rosto de Dordalma. Dessa forma, suas verdades se 

vão fazendo versões. Será após a revelação de que, efetivamente, ele encenava suas 

lembranças que Ntunzi mudará de comportamento: “Sem o falso alimento das lembranças, ele 

azedou, cheio de fel” (p. 59). A partir dessa revelação, o menino, “cheio de fel”, iniciará um 

ritual: diariamente fazia sua velha mala e, cuidadosamente, estudava o mapa que seu tio, de 

forma clandestina, lhe havia dado.  

O desejo de sair de Jesusalém era tanto que Ntunzi tenta, por algumas vezes, fugir, 

como referido acima. Em uma de suas tentativas, ele chega até a porteira que demarcava o fim 

de Jesusalém e o início do Lado-de-lá. Contudo, o rapaz não conseguiu avançar, como vemos 

na cena descrita por Mwanito:  

 

Mas aconteceu o seguinte: em lugar do almejado passo em frente, meu irmão 

se vergou como que atingido por um invisível golpe que lhe tivesse quebrado os 

joelhos. Caiu sobre as suas próprias mãos e ali se deixou ficar, em postura de bicho. 

Rastejava, em círculos, fungando entre as poeiras.  

De pronto, saltei a cerca para acudir. E me deu dó: amarrado ao chão, Ntunzi 

se resumia a duas lágrimas. [...]  

Tentei erguê-lo. Era um peso de pedras. Ainda caminhámos assim, ombro no 

ombro, arrastando-nos como se houvesse um rio e evoluíssemos contra a corrente. 

[...] Derrotado, Ntunzi ladainhava:  

- Eu sei o que isto é... Isto é feitiço... 

Era feitiço, sim. Mas não lançado por meu pai. Era o pior dos maus-olhados: 

aquele que lançamos sobre nós próprios. (p. 63-64) 

 

  

Por serem frustradas, essas fugas fazem com que Ntunzi adoeça e envelheça 

gradativamente. Nas palavras de seu irmão, o rapaz “estava em greve de existir” (p. 65), não 

tendo, sequer, força para planejar nova fuga. Ele estava cansado, mas o seu cansaço provinha 

do exercício de “não viver” (ibidem). 

O esquecimento de Ntunzi, ou seja, o fato de não conseguir lembrar a imagem da mãe 

mesmo tendo convivido com ela e também o episódio da sua frustrada fuga, apontam, talvez, 

para uma questão: as interdições de Silvestre, na verdade, o atingiam quase da mesma 

maneira como atingiam seu irmão mais novo. A proibição era tão grave e os castigos para 
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quem a transgredisse eram tão custosos que Ntunzi bloqueou as lembranças da mãe. Nas 

palavras de Mwanito, “os mortos não morrem quando deixam de viver, mas quando os 

votamos ao esquecimento” (p. 59). Deste modo, talvez seja neste momento, quando Ntunzi 

assume que se esqueceu da fisionomia da mãe que ela, de fato, morrerá para ele. 

Consequentemente, será a partir daí que o rapaz se irá modificar. 

De forma diferente, Mwanito irá exercer sua subjetividade, priorizando os movimentos 

não-concretos, como o sonho, o devaneio e a imaginação. Ou seja: mesmo quando a realidade 

se apresenta de forma nada dinâmica, vazia e sem perspectiva aparente, o sujeito poderá achar 

um caminho para exercer a sua subjetividade e liberar os seus desejos. Essas formas outras de 

relacionar-se com o mundo diferem dos movimentos concretos, caracterizados pela ordem 

física, na qual o sujeito desloca-se fisicamente de um lugar para o outro. É o caso das 

tentativas de fuga de Ntunzi, ou ainda, da viagem de Silvestre para Jesusalém. Importante 

ressaltarmos, porém, que Ntunzi traduzirá seus anseios também através de movimentos 

simbólicos. Mas, em sua maioria, estes movimentos estão diretamente ligados ao desejo de 

sair do espaço que ele percebera como prisão. Assim como Ntunzi, a curiosidade também irá 

motivar Mwanito a participar das fugas do irmão. Logo, Mwanito também exercerá margens 

de manobra de ordem concreta. O que pretendemos destacar é que a intensidade de ambos os 

processos de deslocamento dá-se de diferentes formas em cada ator ficcional. 

No capítulo intitulado a “A despedida”, já ao final da narrativa, a família regressa à vida 

na cidade devido à saúde debilitada de Silvestre Vitalício que, após ser picado por uma cobra, 

oscila entre o mundo real e o imaginário. Vejamos, através das palavras de Mwanito, a 

significativa cena que marca a saída de Jesusalém: 

 

Eu me despedia de mim mesmo. A minha infância ficava do lado de lá. Ao 

iniciar esta viagem eu deixara de ser criança. Mwanito ficara em Jesusalém, e eu 

carecia de um novo nome, um novo baptismo.  

E foi então que me assaltou a visão: sem que houvesse nenhum outro vento 

senão a brisa produzida pelo nosso velho camião, as árvores em volta se 

desprendiam do chão e começavam a esvoaçar como inábeis garças verdes.  

De pé, enfrentei a estrada como se ela, ao passar por baixo do carro, me fosse 

cortando ao meio, separando a alegria da tristeza.  

No final do segundo dia de viagem, adormecido no balanço do camião, nem 

dava mais conta do caminho. Os safanões de Ntunzi me despertaram em alvoroço. 

Cruzávamos uma primeira vila. Foi então que vi, maravilhado, as ruas cobertas de 

gente. E foi uma embriaguez de tudo. [...] Minha mãe, Dordalma: eu a via em cada 

corpo, cada rosto, cada gargalhada.  

Chegáramos sem que percebesse que terminara o mundo rural. Não havia 

fronteira clara. Apenas uma transição de intensidade, um caos que se adensou. (p. 

217-219) 
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Esse momento proporciona movimento aos personagens, movimento este que se 

configura concretamente. Na altura então de seus onze anos, Mwanito redescobre o mundo 

ocultado por seu pai. A escola será uma importante conquista no espaço da cidade, como 

abordaremos no próximo capítulo. A descoberta da verdade sobre sua existência, mesmo 

difícil, também será de grande importância para o menino. Será na cidade, também, que ele 

descobrirá o amor. Após deixar Tio Aproximado, Noci, uma das poucas personagens 

femininas do livro, desperta o seu desejo: “E de novo, como da primeira vez em Jesusalém, a 

presença de uma mulher fez dissolver o chão. Nesse abismo, nos lançámos, eu e ela”. (p. 260-

261). Ntunzi também se contentará na cidade. Afinal, este regresso sempre fora o seu maior 

desejo. 

Todavia, deve-se ressaltar que Mwanito, em um primeiro momento, não se sentirá, 

como os outros, à vontade naquele espaço, já que não possui vínculo afetivo com a cidade 

porque a partida para Jesusalém acontece quando ele tem apenas três anos, conforme nos 

mostra a citação abaixo:  

 

Para mim soava estranho. Todos, naquele grupo, estavam de regresso. Eu 

não. A casa onde eu nascera nunca fora minha. O único lar que eu tivera foram as 

ruínas de Jesusalém. A meu lado, Zacaria pareceu escutar os meus silenciosos 

receios: 

– Vai ver que ainda se lembra do lugar onde nasceu.  

Ao contemplar a fachada confirmei que nada ali ressoava em mim. O mesmo 

parecia acontecer com Silvestre Vitalício.  

Confesso: por mais que eu fizesse esforço continuava estranhando a casa 

onde havia nascido. Nenhum quarto, nenhum objecto me trouxe lembranças dos 

meus primeiros três anos de vida. (p. 220-221) 

 

 

Mwanito, nesse novo espaço, assim como Ntunzi em Jesusalém, envelhecerá a olhos 

vistos, o que é constatado pelo o próprio Silvestre no trecho a seguir:  

 

– Meu filho, me sinto tão culpado. Você está tão velho. Está tão velho como 

eu. 

Ergui-me e fui ao espelho. Eu era um menino, corpo ainda por desabrochar. 

Contudo, meu pai estava certo: o cansaço me pesava. A velhice me chegara sem 

mérito. Com os meus onze anos, eu estava murcho, consumido pelos delírios 

paternos. Sim, meu pai tinha razão. Quem nunca foi criança não precisa do tempo 

para envelhecer. (p. 225) 

 

 

Além da perda da infância outro fator irá gerar o envelhecimento do menino mais novo. 

Silvestre migrara para um universo de loucura e desistência: “Vitalício se exilara dentro de si. 
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Jesusalém o afastara do mundo. A cidade o roubara de si próprio”. (p. 231). Assim, em muitos 

momentos, nas palavras do próprio Mwanito: “não fui mais do que pai de meu pai” (p. 237). 

Cinco anos depois da chegada da família à cidade, o universo narrativo se sustenta na 

reminiscência da guerra. Ntunzi partira com Zacaria, seu verdadeiro pai, e, após cinco anos 

afastado, retorna como sargento. Tio Aproximado “desvanecia” e assemelhava-se a Pilatos: 

“Lembra o meu camião, durante a guerra? Pois o aparelho de Estado é o meu camião de 

hoje” (p. 258). Assim, Mia Couto aponta as transformações de Moçambique, invadido pelos 

horrores e ambições da guerra e do pós-guerra que, inevitavelmente, se irão refletir nos 

indivíduos ficcionalizados no romance e que são metonímias dos sujeitos da história 

moçambicana. 

Podemos associar a crise de que falamos acima a diversos fatores. Pensemos, por 

exemplo, nos limites impostos aos meninos. O fato de não poderem ultrapassar a demarcação 

existente entre Jesusalém e o Lado-de-lá será um dos motivos que gerará a crise na vida 

desses personagens, como vimos. O pai, para impedir o trânsito tanto de Jesusalém para a 

cidade, quanto da cidade para Jesusalém, ordenava, dentre outras tarefas inusitadas, que todos 

varressem os atalhos. Mas, como relata Mwanito, esse era “um varrer às avessas”, pois “[...] 

em vez de limpar os caminhos, espalhávamos sobre eles poeiras, galhos, pedras, sementes. O 

que fazíamos, na realidade? Matávamos, nos nascentes atalhos, a intenção de crescerem e se 

tornarem estradas. E assim anulávamos o embrião de um qualquer destino”. (p. 35). 

A delimitação do espaço, portanto, cerceia a liberdade dos meninos e, mais do que isso, 

anula a possibilidade da existência de qualquer futuro. Através do poder de Silvestre, poder 

este que era “vitalício” e que se baseava na necessidade de manter a ordem forjada por ele 

para espantar o passado, Mwanito e Ntunzi passarão parte de suas infâncias em um universo 

que exige, a todo momento, um grande esforço para viver. Recorrendo outra vez a Hissa, 

lembramos que: “[...] Uma reflexão sobre limites e fronteiras é, também, uma reflexão sobre o 

poder.” (2006, p. 35).  

Para continuar a pensar com o geógrafo, cremos ser útil contrapor o limite a fronteira. 

Esse último termo que, aparentemente, significa o mesmo que o primeiro, nos remete, a outras 

paragens. Enquanto o limite “está voltado para dentro” (HISSA, 2006, p. 34), a fronteira “está 

voltada para fora como se pretendesse a expansão daquilo que lhe deu origem. O limite 

estimula a idéia sobre a distância e a separação, enquanto a fronteira movimenta a reflexão 

sobre o contato e a integração” (ibidem). Jesusalém é demarcada, ou seja, há limites que 
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impedem, como mencionamos, o trânsito livre. Porém, serão esses limites que incitarão 

Ntunzi e Mwanito a quererem ultrapassar as fronteiras. Surge, em consequência, a 

necessidade de utilizarem margens de manobra para realizar tal desejo. Esta constatação faz 

sentido quando encaramos a fronteira como algo que integra, ao invés de dividir. Para Hissa,  

 

A fronteira é transição, espaço vago; é „terra de ninguém‟, também pronta para ser 

invadida e ocupada. [...] É limite e margem, sendo ainda faixa de contatos e de 

conflitos. A fronteira é, também por isso, um convite à ultrapassagem, é zona de 

litígio e de interpenetração de geografias. A fronteira é uma reflexão sobre o infinito, 

sobre o que não responde ao limite, sobre o que não cabe no território demarcado 

[...] A fronteira é a mobilidade no tempo, é a fluidez do tempo e a provisoriedade da 

marca humana. (ibidem. p. 177-178), 

 

 

enquanto o limite seria algo mais concreto, algo que marca, de forma precisa, a divisão de um 

espaço para outro (cf. ibidem. p. 35).  

Com relação à crise, a antropóloga Michèle Petit ressalta que, “hoje, é possível dizer 

que o mundo inteiro é um „espaço em crise‟” (2009, p. 20). Nas suas palavras,  

 

Uma crise se estabelece de fato quando transformações de caráter brutal [...], ou 

ainda uma violência permanente e generalizada, tornam extensamente inoperantes os 

modos de regulamentação, sociais e psíquicos, que até então estavam sendo 

praticados. (ibidem, p. 20-21) 

 

Tais crises, continuando com Petit, “vividas como rupturas, ainda mais quando são 

acompanhadas da separação dos próximos, da perda da casa ou das paisagens familiares, [...] 

confinam [os viventes] em um tempo imediato – sem projetos, sem futuro –, em um espaço 

sem linha de fuga”. (ibidem, p.21).  

Silvestre Vitalício cria um “espaço em crise” para seus filhos, pois, além de tirá-los de 

sua casa, de sua cidade e inventar uma nova história para separá-los das referências e dos 

laços com o passado, privando-os, portanto, das “paisagens familiares”, como destaca Petit, 

ainda lhes impõe interdições, fator que também contribui para o reforço da crise. Em 

Jesusalém, dentre outras coisas, não se podia cantar, rezar, ler nem escrever: “Em Jesusalém 

não entrava livro, nem caderno, nem nada que fosse parente da escrita” (p. 41). Era proibido 

expressar-se, questionar, ser crítico, porque tais atitudes poderiam comprometer a história 

criada por Silvestre. Assim, também as lembranças ficavam impedidas de virem à tona 

naquele espaço. Mwanito, mais tarde, entenderá o motivo das mentiras e interdições do pai. 

Em suas palavras, “Todas as histórias que o pai inventava sobre os motivos de abandonar o 
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mundo, todas aquelas fantasiosas versões tinham um único propósito: empoeirar-nos o juízo, 

afastando-nos das memórias do passado” (p. 23). As lembranças deviam ser esquecidas para 

que aquela realidade forjada, aquela fuga, continuasse a se sustentar:  

 
– Mas, pai, o senhor não tem memória da minha mãe? 

– Nem dela, nem da casa, nem de nada. Já não me lembro de nada.  

E ele se ergueu, rangente, para esquentar o café. Os passos eram de 

embondeiro que vai arrancando as próprias raízes. (p. 18) 

 

 

Nesse fragmento, notamos o peso do passado. A vontade de Silvestre era mesmo 

arrancar as suas raízes, esquecer a morte de sua mulher e, talvez mais do que isso, esquecer 

que Dordalma já não mais gostaria de viver ao seu lado. No dia em que sofreu os estupros, ela 

estava indo encontrar-se com Zacaria, verdadeiro pai de Ntunzi, e com quem ela queria viver.  

Uma importante atitude que Vitalício toma, para concretizar esse esquecimento, é 

“desbatizar” os habitantes da nova cidade. Com exceção de Mwanito, todos os outros 

passarão por esse processo: Orlando Macara vira Tio Aproximado; Olindo Ventura será 

Ntunzi; Ernestinho Sobra terá o nome de Zacaria Kalash e, por fim, Mateus Ventura transitará 

para Silvestre Vitalício. Mwanito, por ainda estar nascendo, nas palavras do próprio Silvestre, 

não passará por esse re-batismo. Nesse quadro, Silvestre será o personagem que mais ilustrará 

a epígrafe de abertura de ANM a qual recuperamos para abrir este capítulo: “Toda a história 

do mundo não é mais que um livro de imagens reflectindo o mais violento e mais cego dos 

desejos humanos: o desejo de esquecer” (HESSE, apud COUTO, 2009, p. 5). Para este 

personagem, tal epígrafe, cujo mote é o esquecimento, se torna a sua margem de manobra por 

excelência, exercida no plano simbólico, sobretudo. 

Porém, como dissemos, as crianças acharão brechas e transgredirão as ordens do pai. 

Este, e também sua falecida esposa, antes da criação de Jesusalém, ainda no espaço urbano, 

vivenciam outras crises, e, assim como ocorre com os filhos, ambos terão de buscar 

saídas/brechas para superar suas angústias e limitações. Dordalma encontra, na morte, a saída 

possível para os bloqueios da sua vida e Silvestre encontrará, na invenção de um novo espaço, 

a margem de manobra principal para continuar vivendo. 

No plano real, ou seja, em Moçambique a crise é vivenciada através das guerras. A 

guerra de libertação durou de 1961 até 1974. Somente em 25 de junho de 1975, após a 

Revolução dos Cravos, em abril de 1974, a independência é alcançada. Essa época pós-

independência é marcada pela euforia da liberdade conquistada, mas, também, pelos horrores 
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causados pela guerra civil que se estende de 1976 a 1992. Tal conflito se deu entre a 

FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique), partido único que assume o poder após a 

independência, e seus opositores da RENAMO (Resistência Nacional Moçambicana), 

segundo maior partido político do país até hoje. As crises vividas pelos sujeitos reais, da 

mesma forma das vivenciadas ficcionalmente pelos personagens, demonstram, como bem 

observa Petit, a existência de “feridas antigas [que] abalam o sentimento de continuidade de 

si” (2009, p. 21). Em contrapartida, elas também “podem [...] estimular a criatividade e a 

inventividade, contribuindo para que outros equilíbrios sejam forjados” (idem). Por 

pertencerem a um espaço formado tanto pela cultura autóctone, quanto pela cultura do 

colonizador, ou seja, uma cultura branco-europeia, os sujeitos moçambicanos sempre 

permaneceram em uma espécie de fronteira. Por estarem cindidos, muitas vezes torna-se 

difícil a identificação apenas com um desses “locais” de cultura. Através do texto ficcional 

analisado também se vislumbra a busca da identidade nos espaços marcados pelo conflito, 

tanto no plano histórico quanto no ficcional. 

 

2.2 Vazio, silêncio e deslocamento: elementos fundantes dos movimentos dos sujeitos 

 

Através dos primeiros relatos de Mwanito, conhece-se Jesusalém, seu lugar de infância, 

espaço onde a curiosidade, a criatividade e as demais artes da meninice deveriam ser de fácil 

acesso. Porém, ao contrário, tal espaço é marcado pela ausência, o silêncio e a imobilidade, 

elementos que dificultavam tais artes pueris. Mas, como vimos, nesse “espaço em crise”, 

novos sentidos surgirão, embora o processo de transformação não ocorra de forma simples e 

imediata. Pelo contrário: ao longo do romance, vemos as angústias e dificuldades dos 

personagens para encontrar uma maneira de se inscreverem no mundo. Mwanito, por 

exemplo, tem dificuldades para sonhar, pois lhe faltam as referências do passado. A “nova 

Arca de Noé”, caminhão aparentemente inútil, que havia levado a família até Jesusalém, na 

concepção de Mwanito, poderia ter sido seu brinquedo e seu “refúgio de sonhar” (p. 24). 

Aquela máquina, assim como ocorre com o personagem de Terra Sonâmbula, Muindinga, 

que, junto com seu companheiro de viagem, o velho Tuahir, encontra um machimbombo 

incendiado que os abriga dos perigos da guerra, tornando-se o lugar da contação de história, 

poderia ter levado Mwanito para outros lugares. Porém, apesar de o veículo ser um espaço 
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onde o menino se sentia bem, ele encontra dificuldade de sonhar ali, como mostra o trecho 

abaixo: 

 

 Sentado no volante da falecida máquina, eu podia ter inventado viagens infinitas, 

vencido distâncias e cercos. Como faria outra qualquer criança, poderia ter dado a 

volta ao planeta, até que o universo inteiro me obedecesse. Mais isso nunca sucedeu: 

o meu sonho não aprendera a viajar. Quem viveu pregado a um só chão não sabe 

sonhar com outros lugares. (p. 24) 

 

A dificuldade de sonhar em lugar tão propício aos sonhos existe porque Mwanito não 

possuía referências para sequer poder fazê-lo, pois seu pai, ao lhe roubar o mundo, o deixou 

vazio de lembranças. Já no rio, espaço interdito, ele descobre como abrigar os seus devaneios, 

e, por isso, será lá que iniciará um movimento que lhe possibilitará chegar ao entendimento de 

si como sujeito. Seu irmão lhe ensinara a enxergar debaixo d‟água – antes, Mwanito apenas 

olhava o rio e ficava a espantar nostalgias, mas seu irmão, sabiamente lhe ensina que lá no 

fundo “[...] enxergam-se coisas impossíveis de imaginar” (p. 25). Mwanito compreende aos 

poucos que, “o rio era uma estrada aberta, um sulco rasgado sem interdição. Estava ali a saída 

e nós não fôramos capazes de ver” (p. 27).  

A passagem acima recuperada torna-se significativa, porque aqui entendemos que o rio 

pode atuar mesmo como estrada, já que, geograficamente falando, ele irá, sim, levar a outros 

caminhos, pois corta diversos espaços e ultrapassa fronteiras. Também podemos interpretar a 

estrada como sendo ponte para viagens simbólicas. Tais viagens se caracterizam pelo fato de 

que, mesmo não se operando concretamente, pois não se dá o movimento físico do sujeito, ela 

irá permitir o movimento simbólico do mesmo, como já referimos. Dessa forma, o sentido 

ressurgirá no espaço de Jesusalém. Será no rio sem nome que o menino irá apurar a arte de 

afinar silêncios, mesmo sem o conhecimento de seu pai que, é bom lembrar, no último 

capítulo da primeira parte do livro, em conversa com o filho, dá um nome ao rio. Vamos ao 

romance:  

- Escolha você, meu filho, um nome para esse rio. 

- Não sei, pai. Um nome é uma coisa muito grande para mim. 

- Então, escolho eu: vai chamar-se Rio Kokwana. 

- Acho bonito. O que quer dizer? 

- Quer dizer avô. 

Estremeci: meu pai fraquejava face à interdição de evocar os antepassados? E 

tal era a delicadeza desse momento que eu nada disse, com receio que ele recuasse 

na sua intenção”. (p. 108-109) 

 

 Será no rio que ele se sentirá protegido, como se estivesse vivendo o pleno abraço de 

mãe, daí o fato de ser esta “a coisa mais viva e verdadeira que acontecia em Jesusalém” (p. 
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25).  Deste modo, como a escrita, o rio se projeta como a possibilidade de se mover para 

outros espaços, o que acaba por suprir a necessidade de o menino fugir do lugar que o 

aprisiona.  Por isso, o rio, como outros espaços ou ações presentes no romance, se tornará, 

para Mwanito e Ntunzi, um espaço de resistência e de liberdade. Ao transgredirem as 

interdições estabelecidas por Silvestre, os meninos também estarão resistindo e, 

consequentemente, se libertando.  

Mwanito, detentor da palavra, era o filho preferido do pai. Dentre as poucas atividades 

que praticavam juntos, a principal era “afinar silêncios”. O menino conta que seu pai havia 

descoberto essa sua vocação: “[...] Escrevo bem, silêncios, no plural. Sim, porque não há um 

único silêncio. E todo o silêncio é música em estado de gravidez” (p. 13). Para seu pai, 

Mwanito estava ali ao seu lado para afastar ausências e esse silêncio, bem apurado em sua 

varanda, latejava de significações. O rapaz define seu estado: “Quando me viam, parado e 

recatado, no meu invisível recanto, eu não estava pasmado. Estava desempenhado, de alma e 

corpo ocupados: tecia os delicados fios com que se fabrica a quietude. Eu era um afinador de 

silêncios”. (p. 13-14. Grifos nossos). Essa aparente falta de movimento, essa quietude e essa 

pausa produzem sentidos que se movem, como tão bem analisado por Eni Orlandi, que 

citamos: 

 

[...] assim como o sentido é errático, o sujeito é itinerante: ele perpassa e é 

perpassado pela diferença; habita e é habitado por muitos discursos, muitas 

formações discursivas.  O que o mantém em sua „identidade‟, não são [...] os 

elementos diversos de seus conteúdos, de suas experiências diferentes de sentidos, 

nem sua configuração: é o seu estar no silêncio. Porque antes de ser palavra o 

sentido já foi silêncio. (2007, p. 154) 

 

 

Desta forma, encontrando o movimento, ou seja, deslocando-se concreta ou simbolicamente, 

o sujeito encontra também a sua identidade.  

Já o personagem Ntunzi tinha por hábito fazer desenhos de mulher. Esses desenhos 

eram uma tentativa de representar Dordalma. No final do romance, o já sargento retorna a 

Jesusalém. Nesse regresso, resgata a mala com os desenhos que fez de sua mãe: “Todos 

diferentes, mas sempre os mesmos olhos enormes de quem está no mundo como numa janela: 

à espera de uma outra vida” (p. 274). Além disso, como dito anteriormente, ele criara o hábito 

clandestino de fazer a mala e olhar um mapa, até o momento em que Silvestre descobre e 

destrói o mapa. A partir deste episódio, o rapaz resolve confeccionar o seu próprio mapa. São 

esses alguns dos movimentos subjetivos – ou seja, um tipo de margem de manobra – 
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escolhidos por Ntunzi, como já foi referido. Voltando a Cássio Hissa, lembramos o fato de 

que o geógrafo indica serem “Os mapas [...] conjuntos de informações referentes a uma 

determinada área, organizados a partir de símbolos” (2006, p. 30). Dessa forma, o autor ainda 

considera que 

  

[...] o mapa pode também ser compreendido como um sistema de representações. 

Ele, por si só, já é uma leitura, uma síntese, uma introdução à interpretação, 

realizadas por quem o elabora. O mapa não é uma reprodução do terreno. Nem 

mesmo as fotografias o são.  [...] elas mobilizam a percepção do observador que, 

assim, encontra vida a partir dos olhos e da visão. [...]  

O mapa, assim, é compreendido como um texto-imagem-representação, 

referente à espacialidade das coisas. (ibidem) 

 

 

No romance, o mapa, por representar a “vida a partir dos olhos e da visão”, pertence ao 

grupo das interdições, pois, naquele lugar, a viagem não achava espaço para acontecer, como 

observa o próprio Ntunzi: “Neste mundo existem os vivos e os mortos. E existimos nós, os 

que não temos viagem”. (p. 54). O mapa, mesmo não concretizando objetivamente a viagem, 

é uma forma de espantar a monotonia da vida de Ntunzi, já que, através dele, se dá o 

deslocamento não-concreto e o rapaz consegue, de alguma maneira, superar e resistir ao peso 

daquela realidade. Portanto, o mapa será, assim como as tentativas de fuga e os desenhos de 

rostos de mulheres, uma das brechas por ele encontrada para superar seus conflitos e, ainda, 

suportar a ausência da mãe e a monotonia do lugar.  

As “formas do silêncio” existentes no discurso e no ambiente dos personagens do 

romance se fazem um elemento bastante representativo tanto no espaço da cidade quanto no 

cenário de Jesusalém. Vejamos outro fragmento do livro de Orlandi, peça chave em nosso 

estudo e sua interessante análise sobre tais formas: 

 

O silêncio é [...] a „respiração‟ (o fôlego) da significação; um lugar de recuo 

necessário para que se possa significar, para que o sentido faça sentido. Reduto do 

possível, do múltiplo, o silêncio abre espaço para o que não é „um‟, para o que 

permite o movimento do sujeito.  

(2007, p. 13) 

 

 

Tal movimento (de sentidos e do sujeito), em nossa abordagem, se fará também uma margem 

de manobra, que proporcionará a esses personagens o deslocamento necessário para que suas 

existências façam sentido. 
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Tanto nos momentos de inércia quanto nos de movimento, os seres/corpos estão 

submetidos a uma alternância de estados. Ou seja, se houver algo que os impulsione ou os 

paralise, o corpo poderá mudar de condição: da qualidade de ser inerte, transmuta-se em ser 

movente. E o contrário é também verdadeiro: em estado de “movência” eles podem, se lhes 

faltar força, estagnar. O corpo em repouso necessita de algo que o impulsione para que possa 

movimentar-se novamente. No caso do texto literário, essa analogia também pode ser 

aplicada. Alfredo Bosi, em seu artigo “Frase: música e silêncio” (1997, p. 63-107), no qual 

aborda a importância tanto do silêncio quanto do som na construção da música, nos lembra 

que os instantes de pausa, ou seja, as paradas, estão intimamente ligadas ao movimento, pois 

“[...] Uma vírgula, um ponto-e-vírgula, um „e‟, um branco de fim de verso, são índices de um 

pensamento que toma fôlego para potenciar o que já disse e chamar o que vai dizer” (ibidem, 

p. 100-101). O que o crítico afirma para a poesia, pensamos ser válido também para a 

narrativa neste romance. 

Pretendemos demonstrar, por isso mesmo, a importância do percurso dos personagens 

que, ora se encontram em ação – ou seja, produzindo significados e subjetividades através de 

determinadas margens de manobra –, ora em repouso – momento em que os silêncios, que 

servem de fôlego para a criação de pontos de fuga, tornam-se, também, margens de manobra. 

Mais uma vez resgatamos a ideia da força da pausa, ou repouso, citando Bosi: “A pausa é 

terrivelmente dialética”. (ibidem. p. 101), pois ela sempre trará a marca da espera, seja ela 

convertida em sim, não, ou talvez, segundo ele. E, justamente por não sabermos o que vem 

depois da pausa é que não podemos enquadrá-la na negatividade. A pausa, e, portanto, o 

silêncio, em diversas situações, serão necessários para que o sujeito tome “fôlego”, para que 

ele pondere, com calma, o melhor caminho a seguir. 

Muniz Sodré, no capítulo “Diferença e Arkhé”, de seu livro A verdade seduzida (1983), 

atenta para a importância desses vazios, brechas e silêncios. Para tanto, o teórico recorre à 

concepção da antimatéria, teoria da Física contemporânea, como vemos no seguinte 

fragmento: “partícula e antipartícula aniquilam-se, criam o vazio, ao se encontrarem. Mas o 

vazio desse encontro implica sempre em energia” (1988, p. 111). Assim, estes vazios serão 

potências.  

Afinal, há que se inventar para superar a crise. Por isso, a importância da escrita, na vida 

de Mwanito, e dos desenhos, na de Ntunzi. Por isso, também, a importância de Jesusalém – a 

cidade inventada – para Silvestre. O personagem, ao desabafar com seus filhos, diz que não 
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deveria ter sido levado de volta para a cidade grande, pois a fronteira existente não era a da 

distância e, sim, a do medo e da culpa. Silvestre revela ainda: “A culpa me fez fugir de mim, 

desabitado de memórias. O medo me fez viver recatado e pequeno. Era isso Jesusalém: não 

um lugar mas a espera de um Deus que ainda estivesse por nascer” (p. 276).  

Na verdade, Silvestre saía de um vazio e ia para outro, pois sempre estava fugindo da 

realidade que se apresentava de forma trágica. Fugia da culpa que sentia por ter desprezado 

Dordalma quando a “árvore imóvel” (nome dado ao capítulo narrado por Marta onde ela 

explica para Mwanito a morte de sua mãe e a loucura de Silvestre) aparecera para ela como a 

única saída. O relato de Marta em uma carta e as lembranças de Ntunzi ao longo da narrativa 

esclarecem que, no enterro da mãe, Mwanito se tornará o filho mais próximo de Silvestre, 

pois com suas mãozinhas em concha ele tapou os ouvidos do homem. Diz Marta em sua carta: 

“A concha das tuas mãos afastou Silvestre para um silêncio perfeito. Talvez tenha sido nesse 

silêncio que ele anteviu Jesusalém, esse lugar para além de todos os lugares” (p. 247). Será 

Mwanito, desde pequeno, portanto, o personagem que melhor entende a possibilidade de 

transformar as dores e as dificuldades em força motora, em superação. 

Para Silvestre, o vazio e o silêncio mantinham-no longe das angústias e do medo da 

realidade. A guerra, o estupro e a morte de sua mulher, a situação desesperadora de se ver 

sozinho com dois filhos pequenos para criar em um mundo em que a vida era negada a cada 

piscar de olhos, tudo isso encoraja Silvestre a inventar seu próprio lugar. Ele necessitava, 

como indica Italo Calvino ao abordar o conceito de “Leveza”, “voar para outro espaço” 

(2000, p. 19). Marta, em sua carta a Mwanito, fala que Jesusalém “Era mentira, sim. Porém, 

se temos que viver na mentira, que seja na nossa própria mentira. Afinal, o velho Silvestre não 

mentia assim tanto na sua visão apocalíptica. Porque ele tinha razão: o mundo termina quando 

já não somos capazes de o amar.” (p. 241). 

Como diz Marta, esse outro “nada” era dele, logo, virava tudo. Ao chegar ao destino 

escolhido, encontra o que necessita: um lugar imóvel, vazio, propício para a arte de “afinar 

silêncios”. Os movimentos e a necessidade de mudança latente nas crianças, a vontade de 

conhecer o Lado-de-lá, a descoberta das letras e a chegada de uma mulher na cidade 

inventada impulsionarão aquelas vidas para novos rumos. 

Mia Couto surpreende através da sua narrativa, pois concretiza algo que Petit ressalta 

em seu livro quando trata da importância da metáfora – seja ela transmitida através de 

qualquer arte: “[...] sem deslocamento, como ser surpreendido, interpelado? É o inesperado 
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que confere de novo movimento à história do leitor, impedindo-o de se congelar, de se 

transformar em destino escrito de antemão, imutável, que pode apenas ser sofrido” (2009, p. 

204. Grifos nossos). Por isso, em Antes de nascer o mundo Mia Couto “faz falar o que não 

tem palavra” (CALVINO, 2000, p. 138), recriando ficcionalmente seu espaço e sua gente. 

Para tal, mobiliza a sua escrita, também para ele poderosa margem de manobra, como 

procuraremos analisar no próximo capítulo. 
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3. Memórias e palavras ditas-escritas: retramando o passado, tecendo o futuro 

 

Alguém diz:  

“Aqui antigamente houve roseiras” –  

Então as horas 

Afastam-se estrangeiras, 

Como se o tempo fosse feito de demoras. 

 

 (Sophia de Mello Breyner Andresen) 

 

 

Iniciaremos este capítulo, no qual abordaremos mais detidamente o papel da escrita e da 

leitura na realidade de alguns personagens de ANM , trazendo à tona uma questão recorrente 

nos estudos literários: o discurso ficcional pode interferir no mundo real? Michèle Petit, a cuja 

obra estamos recorrendo, tece algumas reflexões acerca deste tema. Em entrevista concedida 

ao caderno “Prosa e Verso”, do Jornal O Globo (PETIT, 2010) a antropóloga relata que uma 

das propostas de sua pesquisa é desvendar o potencial de transformação que a leitura tem no 

que ela chama de “espaços em crise”. Exemplifica isto tomando como exemplos Colômbia, 

Argentina, Brasil e outros pontos da América Latina, a partir dos quais ela como que aposta 

no fato de que “a leitura ajuda a resistir às adversidades, mesmo nos contextos mais terríveis” 

(idem). 

Petit inicia a obra A arte de ler ou como resistir à adversidade (2009), citando 

Montesquieu, Primo Lévi e outros pensadores que viram na leitura um caminho para a 

superação de suas crises, que tanto podem ser de ordem coletiva como individual, pois, afinal, 

como afirma, “cada um de nós é um „espaço em crise‟” (2009, p. 33). Esses pensadores 

(assim como muitos outros personagens anônimos da História) descobriram e divulgaram a 

potência das palavras nesses contextos marcados pela crise, como a antropóloga comprova, ao 

resgatar o exemplo de Primo Lévi, que contava histórias que lera aos amigos no campo de 

concentração. É nosso objetivo, neste ponto do trabalho, analisar tanto as crises individuais 

quanto as coletivas, tal como se representam no romance ANM. 

Através dos depoimentos dos pensadores que emergem na voz da antropóloga francesa, 

pode-se observar que a fruição do texto possibilita a reconstrução do sujeito, além de 

contribuir para atividades simbólicas que podem suscitar outras enriquecedoras descobertas. 

Ainda na introdução do supracitado livro, mais do que uma “distração” ou processo 
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terapêutico, essas experiências de leitura, segundo os próprios mediadores
11

 que participaram 

da pesquisa de Petit, tornam-se uma via de acesso a bens como a cultura, educação e a 

consciência política. Entramos, assim, no contexto mais amplo, que abarca a coletividade 

social. Vejamos o fragmento que segue: 

 

Para os que vivem na América Latina, muitas das „crises‟ são conseqüência de uma 

exploração econômica selvagem, de processos de segregação prolongados, de uma 

dominação social feroz, ou de uma territorialização da pobreza. Quando uma pessoa 

ou uma população foi gravemente atacada em sua existência, em seu corpo, sua 

dignidade, ou espoliada em seus direitos essenciais, a „reparação‟ deveria ser 

jurídica ou política. Para eles parece fundamental que cada um disponha de uma 

atividade que lhe permita assegurar, de maneira digna, a sua subsistência e a dos 

seus próximos; e que tenha voz no capítulo do futuro comum. Nenhum daqueles 

cujo trabalho acompanhei o encara como um bálsamo ou assistência [...]. (2009, p. 

28) 

 

 

Portanto, quando se trata de uma crise que provém de processos políticos, ou seja, 

processos que envolvem economia, domínio e poder, tais como a colonização e o 

imperialismo, por exemplo, a resposta deverá seguir a mesma cadeia. Ou seja: será 

principalmente através de ações políticas, educacionais e culturais que tais sociedades 

subjugadas poderão, de fato, (re)apropriar-se da sua voz, através, por exemplo, da literatura. 

E, será pelo meio da literatura (objeto que aqui nos interessa mais detidamente) que o sujeito 

se tornará “capaz de explorar a experiência humana, atribuindo-lhe sentido e valor poéticos” 

(ibidem, p. 29). Petit continua: “Particularmente, ela [a arte] permite restabelecer, entre uma 

experiência corporal e as representações de coisas ou de palavras, „laços que estavam quase 

apagados, ou mesmo perdidos‟”. (ibidem, p. 213).  

O refletir o papel da cultura e da arte nos leva a pensar também em Amílcar Cabral, que 

sempre procurou reforçar o caráter político de ambas. Lembremos ser Amílcar, no texto “O 

papel da cultura na luta pela independência”, quem irá defender que  

 

[...] sendo o domínio imperialista a negação do processo histórico da sociedade 

dominada, é necessariamente a negação do processo cultural. Também – e porque 

uma sociedade que se liberta verdadeiramente do jugo estrangeiro, retoma os 

caminhos ascendentes da sua própria cultura – a luta de libertação é, antes de mais, 

um acto de cultura” (2008, p. 228, grifos do autor) 

 

 

                                                           
11

 Os mediadores de leitura são os responsáveis por desenvolver as atividades nos grupos de leitura observados 

por Petit. 
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Este fragmento dialoga diretamente com o trecho retirado do livro de Petit, já que aqui 

igualmente há a associação entre cultura e política. Cabral continua: 

 

[...] A cultura não é, pois, nem poderá ser, uma arma ou um método de mobilização 

de grupo contra o domínio estrangeiro. Ela é bem mais do que isso. Com efeito, é no 

conhecimento concreto da realidade local, em especial da realidade cultural, que se 

fundamenta a escolha, a estruturação e o desenvolvimento dos métodos mais 

adequados para a luta. (ibidem, p. 228-229, grifos nossos) 

 

Atribuir sentido e valor poético à experiência humana, voltando a Petit, soa, talvez, 

como algo individual e subjetivo demais nos contextos da colonização e do imperialismo. 

Porém, será também através dessas experiências culturais – que se podem manifestar em 

níveis individuais ou coletivos – que novos caminhos poderão emergir em espaços marcados 

por algum tipo de violência, como percebeu, há muito tempo, Cabral. Esses pressupostos de 

Petit e Cabral, portanto, estão intimamente associados ao que chamamos de margem de 

manobra, já que sugerem um novo olhar ou, ainda, a possibilidade do surgimento de novas 

respostas para as demandas dos já desgastados sistemas vigentes. Italo Calvino, em seu artigo 

“Leveza”, do livro Seis propostas para o próximo milênio (1988), ratifica essa ideia no 

seguinte fragmento:  

 

Cada vez que o reino do humano me parece condenado ao peso, digo para 

mim mesmo que à maneira de Perseu eu devia voar para outro espaço. Não se trata 

absolutamente de fuga para o sonho ou o irracional. Quero dizer que preciso mudar 

de ponto de observação, que preciso considerar o mundo sob uma outra ótica, outra 

lógica, outros meios de conhecimento e controle. As imagens de leveza que busco 

não devem, em contato com a realidade presente e futura, dissolver-se como 

sonhos... (2000, p. 19) 

 

 

Dessa forma, o peso destes sistemas, vistos por um outro ângulo, ganham contornos mais 

leves, nas palavras do escritor. Entendemos, assim, que pequenos movimentos individuais 

poderão atingir contextos coletivos, pois a política se faz justamente por meio dessas 

pequenas ações pontuais. 

Podemos dizer que os grupos de leitura citados por Petit – formados por ex-

guerrilheiros colombianos, crianças, adultos e adolescentes pobres e com pouca escolaridade, 

vítimas de catástrofes naturais, etc. – desenvolvem diferentes maneiras de expressão de suas 

subjetividades e singularidades. Dessa forma, recuperam o que foi perdido durante a crise em 

que se encontram seja através do texto escrito, da palavra falada, ou ainda através de 
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processos mais íntimos. Em relação a estes últimos, referimo-nos ao que Petit considera, à luz 

de Michel Ledoux: “a arte (quer ela assuma uma forma pictórica, musical ou literária) suscita 

em nós cadeias associativas que „vão reunir nossos „eus‟ parciais e sucessivos em uma 

unidade recomposta [...]‟”(2009, p.213). No trecho a seguir, Petit enfatiza ainda a existência 

de uma necessidade subjetiva que ultrapassa o ato em si de ler e escrever: 

 

[...] Mais do que a decodificação dos textos, mais do que a exegese erudita, o 

essencial da leitura era, ao que parecia, esse trabalho de pensar, de devaneio. Esses 

momentos em que se levantam os olhos do livro e onde se esboça uma poética 

discreta, onde surgem associações inesperadas. (ibidem, p.24) 

 

Os sujeitos pertencentes aos espaços marcados pela adversidade, ou seja, os “espaços 

em crise”, por meio da leitura e/ou da escrita poderão tomar outros caminhos, antes 

impensáveis, ou liberar outros desejos que ultrapassam o medo e o caos no qual estão 

inseridos. Assim, eles recompõem a unidade que foi perdida devido às crises por que 

passaram, fato este que possibilita a (re)organização deles no mundo. Mas a antropóloga 

alerta que esse processo não se dá imediatamente, como comprova o trecho de entrevista 

abaixo recuperado: 

 

[...] a literatura não vai reparar as violências ou as desigualdades do mundo, mas 

[...] ela oferece um apoio notável para colocar o pensamento em ação, para 

provocar o auto-questionamento, suscitar um desejo, uma busca por outra coisa. 

[...] a leitura compartilhada aparece como um meio de mobilizar as pessoas, de 

driblar a repressão à palavra e produzir experiências estéticas transformadoras. 

 (2010, grifos nossos) 

 

Tal mobilização que ocorre no ato de ler (e também de escrever, como veremos no texto 

literário analisado) pode ser considerada como uma forma de resistência, pelo menos naquele 

momento e naquele espaço. Essa resistência que liberta – pois nela o indivíduo sustenta as 

suas convicções – configura, portanto, uma potente margem de manobra na existência desses 

sujeitos, já que, como mencionamos, ela permite que eles realizem também os seus desejos – 

peça-chave para a superação – que continuam a subsistir mesmo nos contextos marcados pela 

crise. Através dos relatos trabalhados por Petit, percebe-se que a literatura propicia no sujeito 

um momento de redescoberta e reapropriação de si mesmo. A literatura, portanto, preenche o 

vazio existente nos ambientes em crise. Analisaremos, no presente capítulo, justamente a 

potência das palavras no contexto do romance ANM, sejam elas escritas ou, ainda, contadas 
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oralmente. Será a partir delas que alguns personagens produzirão as “associações 

inesperadas” de que fala Petit na citação destacada acima. 

Como bem observam Maria Nazareth Soares Fonseca e Maria Zilda Cury no livro Mia 

Couto: espaços ficcionais (2008), a tematização da escrita é recorrente na obra do escritor 

moçambicano. As pesquisadoras ressaltam ainda que a escrita, em muitos romances de Mia, 

passa por um processo de simbiose com os elementos da natureza. Água, terra e fogo 

assimilam-se às letras desenhadas nelas imprimindo a cor e o tom do espaço a partir do qual 

falam os escritores-personagens. Em Terra Sonâmbula, as letras escritas ganham contato com 

a terra: “De sua mão tombam os cadernos. Movidos 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”. (COUTO, 2007b, p. 204). Em ANM, notamos também tal processo quando 

Mwanito enterra os seus manuscritos. As cartinhas de baralho nas quais o menino tece sua 

infância, têm como esconderijo o quintal da casa onde eram enterradas por ele 

cuidadosamente, como artefato precioso. Não podemos esquecer também que será na terra 

que o menino grafará suas primeiras letras. 

Fonseca e Cury nos trazem outros exemplos nos quais Mia Couto funde a escrita aos 

elementos da natureza. Em Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra (2003), por 

exemplo, a escrita tomará contato tanto com a terra, quanto com a água, conforme tão bem 

lembram Fonseca e Cury (2008, p. 32). Também em Vinte e Zinco, água e terra encontrarão as 

palavras, segundo as pesquisadoras de cuja obra retiramos a seguinte passagem deste romance 

coutiano:  

 

[...] – Seu pai foi quem preferiu assim. Agora, me olhe bem: prometa que vai ler. 

Marcelino prometeu em falso. Ele nunca cumpriu. A carta foi deixada junto da 

janela. Mais tarde, quando Dona Graça ousou espreitar, já a chuva tinha ensopado o 

papel e as letras se tinham esborratado, ilegíveis. Aqueles papéis haveriam depois de 

ser enterrados junto com o corpo de Custódio. A letra do português, de aguado 

contorno, estava condenada a apodrecer no fervente chão de África. (COUTO, apud 

FONSECA e CURY, 2008, p. 33) 

 

 

Há ainda outros casos que confirmam a presença da escrita/leitura e a relação das 

palavras com elementos da natureza na obra ficcional do moçambicano. Remetemos, para 

uma análise mais completa, à obra supracitada. Por agora, queremos recuperar o fato de que 
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as ensaístas ressaltam também que a escrita encena, nas obras de Mia Couto, quase sempre, a 

articulação existente entre elementos ligados à tradição e à modernidade. Vejamos: 

 

 

A escrita, nesse caso [em Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra], [...] 

tece as ligações entre as diferentes gerações, entre os universos de tradição e da 

modernidade, da morte e da vida. Marianinho recebe o mesmo nome do avô/pai 

Mariano, indicando ser ele o continuador da tradição familiar. (2008, p.32) 

 

 

Essa ligação que ocorre entre elementos da tradição e da modernidade, como as próprias 

pesquisadoras ressaltam, também está diretamente associada à contação de história e à escrita. 

(cf. CURY e FONSECA, 2008, p. 32). Sobre este tema, outra voz teórica se faz fundamental. 

Terezinha Taborda Moreira, em sua obra seminal O vão da voz – a metamorfose do narrador 

na ficção moçambicana (2005), a partir do conceito de “narrador performático”, salienta que  

“[...] A performance oral das narrativas afirma-se assim como fundação de uma outra forma 

textual que assegura, pela letra oraliturizada, os valores associados com a arkhé 

moçambicana” (2005, p. 234, grifo da autora). Assim, este modo de contar, segundo Moreira, 

funda “um tecido textual que garante a construção e a inscrição de uma identidade coletiva” 

(ibidem, p. 237).  

O próprio Mia Couto declara em entrevista: “[...] o idioma estabelece o meu território 

preferencial de mestiçagem, o lugar de reinvenção de mim. [...] Necessito tecer um tecido 

africano, mas só o sei fazer usando panos e linhas européias”. (apud SECCO, 2000, p. 264). 

Dessa forma, integrando os mecanismos herdados do colonizador aos elementos da tradição 

de sua terra, Mia possibilita o encontro de culturas, ao mesmo tempo em que busca uma 

maneira própria de escrever (e se inscrever) (n)o mundo.   

É importante ressaltarmos, porém, que nossa dissertação não tem como objetivo 

principal abordar detidamente tais mecanismos culturais destacados acima, apesar de 

entendermos a relevância dos mesmos no processo de criação da cultura literária 

moçambicana e, principalmente, da obra coutiana. Nosso intuito é, antes, abordar mais 

atentamente a escrita/leitura e as outras margens de manobra desenvolvidas pelos personagens 

de ANM em um contexto mais individual. Como mencionamos, através desses processos de 

produção de subjetividades – atividades individuais - o sujeito poderá, de forma mais ampla, 

representar ou atingir um espaço coletivo, social e, portanto, político. Nosso principal objetivo 

será abordar tais mecanismos desenvolvidos pelos personagens por um viés individual, já que 
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pretendemos pensar no modo que cada ator ficcional encontrará para sair de suas crises. 

Entendemos que a partir dessa estrutura, poderemos abarcar pontos mais específicos da 

sociedade moçambicana, ou seja, pontos que compõem o coletivo.  

Entendemos que esses mecanismos irão proporcionar a formação desses sujeitos como 

indivíduos que, em um contexto mais amplo, comporão o mosaico das culturas africanas, 

mais especificamente, da moçambicana, já que os atores ficcionais representam, de alguma 

forma, este espaço e suas especificidades. 

 

3.1 Formas de ler e saber 

  

Será, sobretudo, através dos exercícios de subjetividade, ou seja, das margens de 

manobra de caráter não-concreto, que Mwanito e os outros personagens povoarão os espaços 

de Jesusalém. A vida do menino, neste espaço, girava em torno de poucas tarefas. Silvestre 

havia imposto inúmeras interdições aos seus filhos e, por isso, suas ocupações ficavam 

reduzidas. Afinar silêncios com seu pai na varanda da casa era uma das principais atividades 

do narrador, daí a primeira parte do “LIVRO UM – A HUMANIDADE” chamar-se “Eu, 

Mwanito, o afinador de silêncios” (p. 11-28).  

A quietude daquela varanda proporcionava a paz de que tanto precisava Silvestre. Mais 

do que isso: esses silêncios ajudavam a rasurar o passado doloroso. Em contrapartida, a 

contação de histórias do irmão, Ntunzi, sobre o Lado-de-lá e sobre o mais interdito dos seres – 

as mulheres – era um dos poucos eventos que levava movimento à monótona cidade 

inventada. As visitas de Tio Aproximado, cujo principal objetivo era abastecer Jesusalém com 

mantimentos, também rompiam com a calmaria do lugar, como percebemos neste fragmento: 

“Para nós, os miúdos, a chegada de Aproximado era razão de festa maior, uma sacudidela na 

nossa árida monotonia” (p. 12).  

Como explicamos no capítulo anterior, as crianças acharão brechas e burlarão algumas 

das interdições de Silvestre. Ntunzi, por exemplo, irá contar histórias para Mwanito, conforme 

já visto. As memórias inventadas pelo irmão mais velho servirão de margem de manobra tanto 

para o futuro narrador, que através das vivências de seu irmão conseguia recompor, de alguma 

forma, a história de sua família, quanto para o próprio Ntunzi, que irá preencher o desejo de 

ter vivenciado, de fato, aquelas experiências. Tio Aproximado também desenvolverá a função 

de contador de histórias, o que corrobora o sentido do papel desse personagem em alguns 
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episódios do contado, que é o de trazer movimento àquele espaço, como esclarece a passagem 

a seguir: 

 

Sem nos falar do mundo, Aproximado acabava nos contando histórias e essas 

histórias, sem que ele soubesse, nos traziam não apenas um mas muitos mundos. 

Para o tio, haver alguém que lhe prestava atenção era a gratidão devolvida. 

- Sempre me admirei que alguém me escutasse. (p. 72) 

 

 

Notamos que esse movimento se dá porque, de um lado, realmente não aconteciam 

muitos eventos em Jesusalém e, de outro, porque Tio Aproximado proporcionará aos miúdos 

elementos (no caso, as histórias) geradores do que estamos chamando de movimentos não-

concretos, de caráter subjetivo, ou seja: movimentos que proporcionam a descoberta de “não 

apenas um mas muitos mundos”, como relata Mwanito no fragmento destacado. Zacaria 

Kalash, apesar de se esquivar das perguntas que os meninos faziam sobre o passado, também 

participa desse processo ao narrar suas caçadas: “[...] O que ele queria era contar histórias de 

caça, falar sem conversar, escutar-se a si mesmo para deixar de ouvir os seus fantasmas” (p. 

85). Assim, através dessas diferentes vozes, dessas lembranças que se transformam em 

margens de manobra, os meninos tecerão, de certa forma, suas memórias, suas impressões 

sobre o mundo, suas singularidades. Por sua vez, o contador Zacaria também se “beneficiará” 

com tais narrações, pois dado o silêncio de Jesusalém, ele, ao contar suas histórias, ou melhor, 

ao ser ouvido pelos meninos, escutará sua própria voz, há muito silenciada.  

Além de contar histórias, Ntunzi ensinará o irmão a ler, ainda em Jesusalém. Segundo 

Michèle Petit, “ler tem a ver com a liberdade de ir e vir, com a possibilidade de entrar à 

vontade em outro mundo e dele sair” (2009, p. 92). Estendemos a observação de Petit a outras 

formas de ler. Em nosso ponto de vista, também Ntunzi “lerá” os mapas, ao imaginar para 

onde seus caminhos levarão. Afinal, recuperando a citação de Cássio Hissa, já feita, 

entendemos que: “[...] o mapa pode também ser compreendido como um sistema de 

representações. Ele, por si só, já é uma leitura, uma síntese, uma introdução à interpretação, 

realizadas por quem o elabora” (2006, p. 30). Seguindo esse caminho, consideramos que 

também as histórias narradas tornam-se uma espécie de leitura. Não àquela a que estamos 

habituados, pois, mais do que ler as letras, o leitor/ouvinte das palavras ditas poderá ler o 

mundo a sua volta. Esta ideia é desenvolvida por Paulo Freire. O pedagogo acredita que a 

leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra em si (cf. 2006, p. 15). Este processo é 

chamado por ele de leitura da “palavramundo”. 
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Como já mencionamos, a obra de Mia aponta para diferentes matrizes culturais. Por 

isso, trazemos a voz de Hampâté Bâ, pertencente à cultura africana, para somar a ideias como 

as de Petit, que ressalta a força motora do ato de ler.  O malinês, em seu texto “A tradição 

viva”, relacionará a palavra falada (não a escrita) a uma espécie de força que gera o 

movimento. Segundo o pensador, antigamente, na história sobre a Gênese africana, Maa, o 

homem, herdou potencialidades que ficaram silenciadas dentro dele, “[...] em estado de 

repouso até o instante em que a fala [veio] colocá-las em movimento. [...] A fala é, portanto, 

considerada como a materialização, ou a exteriorização, das vibrações das forças” (2010, p. 

185). Dessa forma, segundo o filósofo, na mesma obra e página, a fala é força porque 

estabelece uma espécie de vaivém que gera movimento, ação e vida. Essa cosmovisão das 

culturas negro-africanas se relaciona com o fragmento de Petit destacado acima. No romance 

estudado, tanto a palavra escrita/lida, quanto a falada propiciará o movimento de que fala 

Hampâté Bâ, possibilitando que os sujeitos ficcionais expressem suas subjetividades. Este 

será um importante passo no processo de construção de suas identidades. Assim, nesse 

ambiente de troca de vivências, tendo a palavra como elo, os espaços, antes em crise, 

transmutam-se em “espaços de liberdade” e, às vezes, de “resistência” (PETIT, 2009). 

Fica claro que o personagem-narrador, Mwanito, ansiava por conhecer outros mundos, 

já que o seu pai o privara de sair de Jesusalém. Mais do que isso, Silvestre o impedia de sair 

do tempo presente, pois as lembranças também eram interditas. Por esse motivo, a leitura (da 

palavra grafada) e a escrita eram proibidas, porque mais do que lembrar, era proibido registrar 

as memórias ou eternizar os acontecimentos, tanto passados (lembrados), quanto os vividos 

no presente. Porém, após ser surpreendido por Zacaria, quando tentava decifrar no paiol – 

como era chamado o quarto do militar – as letrinhas das caixas de munição que por ali 

estavam antes da chegada dos cinco habitantes, o menino lhe pede que ele o ensine a ler. Mas, 

fiel ao pai dos garotos, Zacaria nega. Será Ntunzi, diante da vontade de seu irmão mais novo, 

que aceitará o desafio e se arriscará a assumir o papel de professor.  

Curiosamente, como repara Mwanito, a guerra o havia privado de muitas coisas, mas, 

ao menos, lhe proporcionara o aprendizado da leitura: “A guerra roubou-nos memórias e 

esperanças. Mas, estranhamente, foi a guerra que me ensinou a ler as palavras. Explico: as 

primeiras letras eu as decifrei nos rótulos que vinham colados nas caixas de material bélico”. 

(p. 40). Além da guerra à qual se refere o personagem, ou seja, a guerra civil moçambicana, 

também se desenhavam outras guerras no contexto de Jesusalém. O exílio da família, na 
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verdade, carregava sentidos mais íntimos, como referimos. Estas outras guerras, de cunho 

subjetivo, igualmente impelem Mwanito para as palavras grafadas, já que elas se anunciam 

como uma interessante margem de manobra para transpor as interdições de Jesusalém. 

Mwanito, depois de aprender a ler, percebeu que entoava as palavras, como se faz ao 

cantarolar cantigas. Assim, seu desobedecer era duplo, já que a música também era elemento 

proibido naquele espaço: “Não lia, cantava, redobrando a desobediência”. (p. 41). O pai dos 

meninos não queria que o filho menor aprendesse os segredos das letras, pois isso poderia 

levá-lo a questionar as verdades inventadas por ele. Estes questionamentos colocariam sua 

história a perder e, mais do que isso, caso Mwanito descobrisse a verdade, ele, Silvestre, teria 

de voltar à realidade e, consequentemente, retornaria também às lembranças e às dores de seu 

passado. Assim, as interdições de Silvestre giravam em torno de ações que pudessem, de 

alguma forma, levar os meninos para fora de Jesusalém. E o fora significava tanto o espaço 

físico, quanto o espaço dos sonhos, das lembranças. Ou seja: naquele espaço, por ordem do 

pai, era proibido deslocar-se, tanto concreta, quanto simbolicamente. Deste modo, nada que 

alimentasse o pensamento, a crítica e o devaneio poderia figurar no contexto inventado por 

Silvestre, da mesma forma que elementos concretos que comprovassem a existência de vida 

no Lado-de-lá – como o dinheiro – não deveriam ser disponibilizados aos meninos. 

Os antepassados, por exemplo, também eram elementos interditos em Jesusalém, pois 

remetiam à memória dos outros tempos que Silvestre tanto negava. Na cena do rebatismo, na 

qual o antigo Mateus Ventura escolhe novos nomes para os últimos sobreviventes da terra – 

exceto para Mwanito que, por ainda estar nascendo, continua com o mesmo nome – Tio 

Aproximado insistirá para que, pelo menos, os meninos sejam protegidos com os nomes dos 

antepassados da família, como manda a tradição, mas Silvestre nega: “– Se não há passado, 

não há antepassados”. (p. 39). Como Ntunzi, que vivera antes na cidade, o menino mais 

novo, se soubesse o que havia do Lado-de-lá, poderia também querer fugir. No capítulo que 

escreve sobre seu pai, Mwanito entende que, através das interdições, Silvestre aprofundava 

ainda mais a distância existente entre os filhos e o mundo real – e, de fato, era mesmo esta a 

intenção do pai.  

 Veremos no próximo tópico que o processo de escritura fica, em um primeiro momento, 

mais latente na vida do personagem Mwanito do que o processo de leitura (da palavra 

grafada). Isso ocorre porque o seu conhecimento, suas “leituras” de mundo, eram formadas 

pela voz de seu irmão, principalmente, e também de Zacaria e de Tio Aproximado, já que não 



  

55 

 

havia livros em Jesusalém. Será, portanto, através da contação de história que Mwanito 

formará seu senso crítico e sua bagagem cultural. É, através de Ntunzi, principalmente, que 

Mwanito descobre a vida existente do outro lado da fronteira. Será por meio de suas 

memórias inventadas, muitas vezes, que Ntunzi aproximará o irmão da vida existente além da 

fronteira.  

Será apenas no capítulo “Os papéis da mulher” que o narrador-personagem virá a se 

apoderar, na prática, da leitura da palavra escrita, encontrando, clandestinamente, as cartas de 

Marta. Esta será uma personagem bastante significativa no romance. Ela também utiliza o 

processo de escrita para se livrar do peso de sua vida, que, ao contrário da de Mwanito, estava 

carregada de memórias. Sua história, repleta de vazios e angústias, ia sendo registrada em seu 

diário, lido pelo menino, a mando de seu pai, que ficara extremamente abalado com a chegada 

daquela nova habitante. Vamos à cena em que o narrador-personagem descreve o seu 

sentimento ao encontrar os papéis da mulher: “Mais tarde, a meio da manhã, os bens da 

portuguesa ganhavam luz em minhas trémulas mãos. Durante horas, percorri, olhos e dedos, 

os papéis de Marta. Cada folha foi uma asa em que ganhei mais tontura que altura”. (p. 129).  

Nota-se nesta passagem a associação da palavra lida ao campo semântico que remete aos 

céus, às alturas, elementos que, assim como a estrada, como veremos adiante, podem ser 

associados à ideia de liberdade.  

Também os sonhos chegarão com a personagem Marta. Mwanito, a partir desse 

episódio, mais do que sonhar, passará a “sofrer de sonhos” (p. 126). A mulher, símbolo 

interdito, movimenta Jesusalém. Ao escrever a história, o antigo menino, já adulto, abre o 

capítulo “A aparição”, em que narra justamente o momento de chegada da intrusa, como era 

chamada por Silvestre, com as seguintes palavras: “Não chegamos realmente a viver durante a 

maior parte de nossa vida. Desperdiçamo-nos numa espraiada letargia a que, para nosso 

próprio engano e consolo, chamamos existência. No resto, vamos vagalumeando, acesos por 

breves intermitências”. (p. 115). A presença de Marta e suas lembranças de um mundo 

existente para além daquelas fronteiras invisíveis e a apropriação da leitura e da escrita 

mobilizam, mais do que a cidade inventada, o jovem Mwanito. Dessa maneira, o encontro 

com a palavra lida/ouvida/escrita, alia-se à presença da mulher e possibilita “a volta do 

movimento de um tempo que parecia congelado” (PETIT, 2009, p. 75). 
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3.2. A abertura para a escrita 

 

Depois de aprender a ler, era preciso aprender a escrever, já que o hábito de ler instiga, 

em muitos casos, o desejo de escrever. Barthes, no livro O rumor da língua (2004), explica 

em seu ensaio “Escrever a leitura” que o texto-leitura, proveniente do ato de ler levantando a 

cabeça, é tão essencial quanto o texto escrito pelo escritor. Esse texto-leitura é tecido a partir 

das reflexões do leitor que imprime certa postura ao texto, tornando-o, portanto, vivo (cf. 

BARTHES, 2004, p. 29). “Abrir o texto”, expressão usada por Barthes, torna-se, deste modo, 

fator inevitável aos leitores atentos. Ler, para o teórico, “é fazer o nosso corpo trabalhar [...] 

ao apelo dos signos do texto, de todas as linguagens que o atravessam e que formam como 

que a profundeza achamalotada das frases” (ibidem). Nesse sentido, Maria Nazareth Soares 

Fonseca, já por nós citada, seguindo algumas considerações de Milan Kundera em seu artigo 

“Literatura e „arquivos da memória‟: negociação e dispersão de sentidos”, pondera que  

 

A frieza da escrita não consegue abafar as vozes que se podem ouvir quando 

o olho se distende em ouvido, e a palavra do outro – daquele que decodifica as 

letras, imaginando que pode alcançar os sons da fala viva que nelas se mantêm – 

encena mundos possíveis. As palavras [...] dizem mais do que sugerem, posto que 

podem participar da encenação de diferentes relatos. (2010, p. 79) 

 

 

É também desta sinestesia de sentidos que mescla olhos, boca e ouvidos que surge a 

necessidade do corpo trabalhar, de que fala Barthes. E “as palavras que dizem mais do que 

sugerem” e encenam “diferentes relatos” convergem para o ato de “escrever a leitura” que os 

receptores praticam. Esse desejo de “abrir-se” para a escrita, ou ainda, nas palavras de 

Barthes, de “abrir o texto” surge, talvez, da necessidade que o sujeito tem de fazer emergir sua 

própria subjetividade. Após desenvolver o pensamento crítico pela leitura – no caso de 

Mwanito, através principalmente das histórias narradas –, o sujeito necessita expressar-se. A 

partir dessa expressão – que se pode concretizar na escrita ou ainda em outra forma artística, 

como mencionamos – o sujeito irá, de fato, se apropriar do que foi experimentado através da 

leitura ou da narração e, mais do que isso, irá incorporar, nas suas ações, essas experiências, 

expandindo-as quase sempre. Ntunzi sabia da importância dessas descobertas, pois já as 

conhecia. Por isso aceita o desafio de, clandestinamente, ensinar Mwanito a enxergar para 

além das fronteiras de Jesusalém. Será também o irmão mais velho quem ensinará Mwanito a 
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enxergar por debaixo das águas do rio Kokwana, como visto no capítulo anterior. Lembremos 

da cena:  

 

Segui-o contra a corrente e fomos sulcando a ondulação até chegarmos à 

zona onde o rio se meandra, arrependido, e o leito se atapeta de calhaus rolados. 

Nesse remanso, as águas ganhavam surpreendente limpidez. O Ntunzi largou a 

minha mão e instruiu-me: eu deveria imitá-lo. Então, mergulhou para depois, todo 

submerso, abrir os olhos e, assim, contemplar a luz reverberando na superfície. Foi o 

que fiz: do ventre do rio, contemplei os rebrilhos do sol. E aquele fulgor me 

encandeou, numa cegueira envolvente e doce. Se houvesse abraço de mãe teria que 

ter sido assim, nesse desmaio de sentidos. (p. 27-28) 

 

 

Assim, quando Mwanito perguntava se Ntunzi não tinha medo de ser descoberto por 

Silvestre em pleno ato clandestino, este respondia: “– Você deve ter medo é de não saber. 

Depois da leitura, vou ensinar-lhe a escrever”. (p. 41).  

No lugarejo inventado, os meninos trocavam experiência e se uniam através das letras 

gravadas na areia com um graveto. Inevitável a associação dessa vivência de Mwanito à 

experiência de Paulo Freire, contada em seu livro A importância do ato de ler: “Fui 

alfabetizado no chão do quintal da minha casa, à sombra das mangueiras, com palavras do 

meu mundo e não do mundo maior dos meus pais. O chão foi o meu quadro- negro; gravetos, 

o meu giz”. (2006, p.15). Por meio dessa descoberta, Mwanito descreve que, “[...] 

deslumbrado, sentia que o mundo renascia como a savana depois das chuvas. [...] a escrita era 

uma ponte entre tempos passados e futuros, tempos que, em mim, nunca chegaram a existir”. 

(p. 41-42). O escrever, como percebemos neste fragmento, auxilia a construção de sua 

identidade, de sua história. Será, portanto, uma brecha potente encontrada por ele no espaço 

de Jesusalém, pois, mesmo que não tenha participado ativamente das histórias contadas por 

seu irmão, mesmo não se lembrando da sua casa de infância ou de sua mãe, o menino 

consegue, escrevendo, apropriar-se da sua identidade, da sua história (ou de parte dela), 

saindo, assim, do estado latente de vazio e silêncio que até então predominava em sua 

realidade. Mais do que revisitar o passado, a escrita e todos os processos que ela envolve – a 

imaginação, a criação, ou seja, movimentos simbólicos – desperta Mwanito para a 

possibilidade de alcançar o futuro, tempo que, até então, era incapaz de florescer naquele 

espaço, como ele relata, em virtude da postura paterna: 

 

 Apesar do distanciamento físico, [...] sempre se cumpriu pai materno, 

antepassado presente. Eu estranhava tal esmero. Porque esse zelo era a negação de 
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tudo o que ele apregoava. Aquela dedicação só ganhava sentido se houvesse, em 

algum indescortinado lugar, um tempo cheio de futuro. (p. 21) 

 

 

 Nas cartinhas de baralho que seu irmão lhe havia dado, Mwanito registrava a 

“palavramundo”, pensando uma vez mais com Paulo Freire (2006, p. 15). Este era o único 

papel disponível, pois, como vimos, seu pai tinha proibido qualquer instrumento que 

possibilitasse a existência da escrita e da leitura em Jesusalém. O lápis fora roubado de Tio 

Aproximado por Ntunzi, que aconselhou: “– Esconda bem. Esta é a sua arma”. (p. 42). Com 

a arma-pena na mão, a criança tecia a vida que lhe fora tirada por Silvestre. As “esperanças”, 

os “queixumes” e as “confissões” eram depositados nas cinquenta e duas cartinhas do baralho. 

Era dessa maneira que Mwanito, o menino que nos apresenta os mistérios de Jesusalém, 

registrava sua infância, “perdendo-se sempre” (p. 43). Ntunzi explica ao irmão mais novo, 

surpreso com seu novo caderno: “[...] o pai nunca irá desconfiar. Já fazemos batota no jogo. 

Agora, faremos batota na vida”. (p. 42).   

O “fazer batota na vida” é, pois, explicitamente uma margem de manobra, já que 

concretiza a busca de um meio de driblar o proibido. Mais do que isso, a expressão do 

personagem, ao relacionar o ato de escrever com o fazer batota na vida, e antes com o jogo, 

estabelece um diálogo direto entre a vida real e a vida inventada, ou seja, a realidade 

ficcionalizada. Podemos ao final da leitura do romance, através desse e de outros fragmentos 

em que há a relação entre os pares memória/verdade e ficção/mentira, pensar que tudo o que 

foi narrado por Mwanito como lembranças do tempo em que viveram em Jesusalém, pode ser 

um misto de ficção e verdade
12

. O próprio Mwanito joga/brinca com esses pares na seguinte 

passagem: “[...] Silvestre Vitalício rezava. E ainda hoje me arrepio quando regresso a esse 

momento. Porque não sei se invento ou se com verdade lembro a sua súplica: „Meu Deus, 

guarda meus filhos como não soubeste guardar a mim. [...]‟” (p. 108, grifos nossos). 

Adiante na história o menino precisará de outro espaço para depositar suas recordações, 

pois as cartas já não eram suficientes. Ntunzi, então, o entregará “um molho de papéis 

coloridos” (p. 111) para que ele possa continuar exercitando a escrita. Eram notas de dinheiro, 

como explica Ntunzi perante a interrogação de Mwanito que nunca havia visto tal papel que 

confirmava, segundo o próprio narrador-personagem, a presença de um mundo do Lado-de-lá 

                                                           
12

 Sabe-se que, mesmo quando os fatos narrados são verídicos, ou seja, mesmo em um relato testemunhal, as 

palavras ganham novos contornos ao serem convertidas em texto. Dessa forma, só pelo ato de recordar ou 

rememorar um momento da vida, o sujeito, inevitavelmente, ficcionalizará tais lembranças, como veremos com 

Sarlo.  
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das fronteiras de Jesusalém: “[...] Aquele dinheiro era a mais secreta posse de meu velho. A 

sua presença constituía prova fatal da sua longa mentira. Afinal, o Lado-de-Lá estava vivo e 

governava as almas de Jesusalém”. (p. 112).  

 Retomando o jogo no qual o escritor Mwanito se vê envolvido, jogo este que abarca a 

ficção e a realidade, recordamos que inventar ou acrescentar informações aos fatos faz parte 

do processo narrativo. Beatriz Sarlo, em seu livro Tempo passado – Cultura da memória e 

guinada subjetiva (2007), citando Paul Ricouer, destaca: “O presente da enunciação é o 

„tempo de base do discurso‟, porque é presente o momento de se começar a narrar e esse 

momento fica inscrito na narração” (2007, p.49). Sarlo complementa: “E, como observa 

Halbwachs, o passado se distorce para introduzir-se coerência” (ibidem, p. 49). Este jogo 

também pode ser identificado na cena final do romance quando Ntunzi pergunta ao irmão se o 

que lê sobre Silvestre nas páginas escritas por Mwanito é verdade e o narrador-personagem 

assim responde: “– Nestas páginas tudo é a nossa vida. E viver, mano Ntunzi, quando é de 

verdade?” (p. 276). Assim, como ocorre em outros romances de Mia Couto, o próprio 

narrador deixará o desfecho da narrativa em aberto. 

Com efeito, a reinvenção da memória – seja no nível individual ou coletivo – parece ser 

um exercício importante nos espaços imperializados que, por terem suas histórias apagadas na 

colonização, procuram reescrever suas lembranças. Dessa forma, as passagens do romance de 

Mia Couto recuperadas acima nos remetem ao livro O vendedor de passados (2004), do 

escritor angolano José Eduardo Agualusa. O enredo, já anunciado no título da obra, gira em 

torno das histórias de Félix Ventura, que tem como ofício criar passados ilustres para seus 

clientes. A memória, portanto, torna-se sua principal matéria-prima, pois é de seu comércio 

que o protagonista vive. Já no fim do romance, o narrador, a partir de uma metáfora, descreve 

o que é a memória, do seu ponto de vista. Vamos ao fragmento: 

 

 A memória é uma paisagem contemplada de um comboio em movimento. 

Vemos crescer por sobre as acácias a luz da madrugada, as aves debicando a manhã, 

como a um fruto. Vemos, além, um rio sereno e o arvoredo que o abraça. Vemos o 

gado pastando lento, um casal que corre de mãos dadas, meninos dançando futebol, 

a bola brilhando ao sol (um outro sol). Vemos os lagos plácidos onde nadam os 

patos, os rios de águas pesadas onde os elefantes matam a sede. São coisas que 

ocorrem diante dos nossos olhos, sabemos que são reais, mas estão longe, não as 

podemos tocar. Algumas estão já tão longe, e o comboio avança tão veloz, que não 

temos a certeza de que realmente aconteceram. Talvez as tenhamos sonhado. Já me 

falha a memória, dizemos, e foi apenas o céu que escureceu. (2004, p. 153) 
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 A imagem dos fatos passados, assim como as imagens que vemos da janela de um trem, 

por já estarem distantes – no tempo, no caso da memória e no espaço, no caso das paisagens 

vistas do trem – perdem a precisão. Porém, ressalta o narrador, estas imagens são reais. Dessa 

forma, mesmo não tendo certeza de que realmente aconteceram, quem relembra acredita 

nessas imagens turvas. Mwanito, indo além, associa a vida, inclusive o tempo presente, à 

imprecisão quando faz, talvez, o questionamento fundamental para a narrativa, já atrás citado: 

“E viver, mano Ntunzi, quando é de verdade?” (p. 276). 

 Para se sentir completo e livre, Mwanito precisava ainda praticar outros movimentos de 

ordem não-concreta, sonhando e lembrando, como seu irmão: “Eu já aprendera a vislumbrar 

as líquidas luzes do rio, já sabia viajar por letrinhas como se cada uma fosse uma estrada 

infinita. Mas ainda me faltava sonhar e lembrar”. (p.43). O geógrafo, já neste texto muitas 

vezes citado, Carlos Hissa, aborda esta questão no capítulo “A liberdade” do livro A 

mobilidade das fronteiras. Diz o autor: “A liberdade é mais do que qualquer possibilidade 

conceitual. Experimenta-se a liberdade nos sonhos e nas coisas simples. Ela também está na 

lembrança [...]” (2006, p. 139). Assim, na perspectiva do teórico e também na visão do 

personagem Mwanito o sonho e a lembrança levam à liberdade, pois movimentam, estimulam 

o universo imaginário, ou seja: deslocam, de acordo com o que foi trabalhado no capítulo 

anterior. Sonhar e lembrar irão complementar essa liberdade que Mwanito sente ao escrever. 

Por essa razão, no fragmento literário destacado acima, o personagem associa a escrita ao seu 

desejo de sonhar e lembrar, pois será através desses três movimentos que uma liberdade maior 

será alcançada. O personagem vai além quando vincula a escrita à estrada, elemento que 

inspira a viagem, movimento mais significativo para a realização do movimento de liberdade 

do sujeito. 

 Dessa forma, a vontade de lembrar de Mwanito, reprimida por Silvestre Vitalício, se 

contrapõe à necessidade de esquecer deste último. Enquanto o menino quer recuperar sua 

história pregressa para se constituir como sujeito e se localizar no mundo, Silvestre precisa 

esquecer as tristezas e perdas do passado para continuar vivendo. Por isso, como 

mencionamos, a criação de Jesusalém será a principal margem de manobra do pai dessa 

família. Por isso também, o sonho e a escrita serão as principais brechas de Mwanito, pois 

será nesses momentos que suas lembranças, travestidas de invenções, irão emergir. Será 

através da escrita que ele irá compor a história de sua família, reinventando memórias. Ao 

final do romance, percebe-se que o que está sendo lido são justamente as recordações do 



  

61 

 

antigo menino. Mesmo sem deixar claro se todos os acontecimentos narrados ali são reais, 

mesmo tecendo seu passado com fios de invenção, Mwanito, no final de sua viagem, irá 

reconstituir a sua história. Através da palavra escrita, assim como Marta, a todo momento, ele 

buscará respostas, lembranças, fragmentos de sua história, almejando chegar até as 

lembranças proibidas do seu passado, resquícios que comprovem a existência de sua mãe, 

enquanto Marta busca respostas para a traição do marido, além de fragmentos e informações 

que lhe tragam os momentos finais da vida de Marcelo. Na verdade, todos os personagens irão 

procurar alguma coisa, alguma resposta ao longo da narrativa. E Jesusalém será o espaço onde 

as lacunas desses personagens serão preenchidas, de alguma maneira. 

 Ainda sobre o tema da memória, das lembranças e do passado, Beatriz Sarlo afirma que  

 

[...] Só a patologia psicológica, intelectual ou moral é capaz de reprimi-lo [o 

passado]; mas ele continua ali, longe e perto, espreitando o presente como a 

lembrança que irrompe no momento em que menos se espera ou como a nuvem 

insidiosa que ronda o fato do qual não se quer ou não se pode lembrar. (2007, p. 9) 

 

 

Os personagens de ANM, portanto, serão visitados pelo passado, desejando ou não. Afinal, 

como Sarlo destaca: “Propor-se não lembrar é como se propor não perceber um cheiro, porque 

a lembrança, assim como o cheiro, acomete, até mesmo quando não é convocada”. (ibidem, p. 

10). Zacaria Kalash, verdadeiro pai de Ntunzi, como ficamos sabendo ao final do romance, 

por exemplo, travará essa luta entre memória e esquecimento. O militar jurava não se lembrar 

das guerras de que participou, porém, quando menos esperava, era surpreendido por essas 

experiências vividas. Vamos ao romance:  

 

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

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

descampado, tresloucado, aos berros: 

 – Filhos das putas, filhos das putas! [...] 

 – Ele fica assim por causa do estrondo do trovão. – explicava Silvestre. Era 

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

um ruído: era o reabrir de feridas antigas. As balas esquecemos, as guerras não. (p. 

88) 

 

 

 Também Silvestre, quando chovia, lembrará fatos que preferia esquecer, como vemos 

no seguinte trecho:  

 Nesses dias de tempestade, o velho não autorizava que ninguém saísse do 

quarto. Convocava-me para ficar a seu lado, e eu tentava, em vão, engordar 

silêncios. Nunca fui capaz de o sossegar. No rumor das folhagens, Silvestre escutava 
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motores, comboios, cidades em movimento. Tudo o que tanto queria esquecer lhe 

era trazido pelo assobiar das rajadas entre os ramos. (p. 30) 

 

 

 A história que lemos será sobre essa luta que se dá entre a vontade que uns têm de 

lembrar e a que outros têm de esquecer. Silvestre se exilará em Jesusalém para expulsar, ao 

máximo, a lembranças de Dordalma e de tudo que ela representa para ele. O outrora Mateus 

Ventura, ao sair da cidade e exilar toda sua família em Jesusalém, também pretende escapar 

dos horrores da guerra. Para ele, o mundo não valia mais a pena. Será o Tio Aproximado 

quem mostrará para os seus sobrinhos o desmesurado amor que Silvestre sente por eles. 

Mwanito, pela escrita do romance que acontece em um tempo em que ele está distante dos 

fatos narrados, entende e desabafa: “Em toda a sua vida, teve [Silvestre] um único 

desempenho: ser pai. E todo o bom pai enfrenta a mesma tentação: guardar para si os filhos, 

fora do mundo, longe do tempo” (p. 75). 

 Os silêncios afinados na varanda servirão para rasurar essas lembranças, para protegê-

los do tempo, como o próprio Silvestre explica ao filho. O fato de Ntunzi ser desprezado pelo 

pai também carregará a vontade de esquecer, já que, ao final da narrativa, entende-se que 

Ntunzi é filho de Zacaria e não de Silvestre. Enfim, a quietude e a monotonia de Jesusalém 

corroborarão para a necessidade que o pai tem de esquecer, porém, como vimos, ele não tem 

como driblar inteiramente o passado. Apenas pode proibir que falem sobre ele para assim 

tentar apagá-lo. Voltando a Sarlo, lembramos estas suas palavras: “só de modo aproximativo 

ou figurado ele [o passado] é eliminado, a não ser que se eliminem todos os sujeitos que o 

carregam [...]” (2007, p. 10).  

 Em contrapartida, os filhos de Silvestre farão inúmeros exercícios para lembrar suas 

vidas na cidade, com sua mãe, como já algumas vezes aqui apontado. Ntunzi forjará, por 

algum tempo, a sua própria memória, narrando fantasias para Mwanito e exercitando suas 

lembranças ao desenhar rostos de mulheres, rostos estes que representam Dordalma. Por sua 

vez, Mwanito irá agarrar-se, com todas as suas forças, às lembranças forjadas por seu irmão e 

criará, através delas e do que elas suscitarão, agenciamentos subjetivos para a sua vida. Será o 

mais novo também quem perceberá o impacto que a figura de Dordalma causa em seu pai e 

ainda irá narrar a história daquelas vidas, contando os tempos vividos dentro e fora de 

Jesusalém, tempos em que sempre sonhava com o futuro.  

 Hayden White, historiador, em seu texto “Trópicos do discurso” (1994) diz que a escrita 

da História é como a criação das narrativas pessoais, que transitam entre a imaginação e a 
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verdade, ou seja, mais do que averiguar a verdade dos fatos narrados, a questão gira em torno 

da interpretação e do estabelecimento de fatos, como se dá no processo terapêutico. Afirma 

White:  

 

O problema do terapeuta não é exibir diante de um paciente os „fatos reais‟ da 

questão, a „verdade‟ em oposição à „fantasia‟ que o obceca. [...] O problema é levar 

o paciente a „retramar‟ toda a história da sua vida, de maneira a mudar o sentido para 

ele daqueles acontecimentos e a sua significação para a economia de todo o 

conjunto de acontecimentos que compõem a sua vida. (1994, p. 104, grifos do autor)  

 

 O gesto de lembrar e também historicizar, como mostra White, não significa resgatar um 

passado, mas o recriá-lo, superá-lo, pois será através dessa superação que os acontecimentos 

vividos serão (re)significados. Silvestre parece “pular” esta etapa, mas seus filhos desejam, a 

todo custo, “retramar” as suas histórias.  

Assim, mesmo não lembrando seu passado, Mwanito desenvolverá, como tanto deseja, 

outra faculdade: a imaginação.  Lembramos, com o geógrafo Hissa, que a imaginação, por ser 

uma faculdade de representação, será sempre leitura e, por isso, trará com ela a capacidade da 

criação. (cf. HISSA, 2006, p. 116). Sobre esta questão, Terezinha Taborda, em sua já citada 

obra, escreve que “[...] Inventar, interferir, desescrever para escrever significa assumir a 

necessidade de colocar outra coisa no lugar daquilo que está ameaçado, a fim de assegurar a 

sua permanência” (2005, p. 230-231). A criação de Mwanito que, posteriormente resultará em 

seu livro, assegura, de alguma forma, a sua história que, por muitos anos esteve mais do que 

ameaçada, seguindo as palavras de Moreira, rasurada. 

Através das imagens provenientes das lembranças de Ntunzi, Mwanito desenvolverá 

movimentos simbólicos que possibilitarão, como Hayden sugere, a retramagem de seu 

passado. Sua imaginação exercerá um papel essencial já que será a partir dela, também, que 

seu livro será escrito. Será a partir das histórias que conhece através de diferentes vozes que o 

antigo menino iniciará o passeio pelos caminhos da criação. Mesmo antes de virar palavra, 

Mwanito estará preparando, através da imaginação, a sua escrita futura e, ainda, o sonho que 

chegam com Marta, como referimos, e o devaneio, suas aspirações maiores.  

Como dissemos no capítulo anterior, a família resolve voltar para a cidade devido à 

saúde fragilizada de Silvestre, que oscilava entre o mundo real e o imaginário depois de ser 

picado por uma cobra. Tio Aproximado e os demais personagens, então, optam por 

regressarem ao Lado-de-lá, pois, na cidade, Silvestre poderia ser melhor assistido. O tio 
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também vê nesta oportunidade o momento propício para dar um fim às invenções do cunhado. 

Será neste contexto da cidade que Mwanito aprofundará seu contato com os livros e sua 

curiosidade só irá aumentar. O capítulo “O livro” conta a trajetória do menino nesse novo 

mundo das palavras. Ele narra a emoção do seu primeiro dia de aula, já na cidade: 

 

[...] Não mais esquecerei o meu primeiro dia de aulas, o estranho sentimento de ver 

tantos meninos sentados numa mesma sala. Mais estranho ainda: era um livro que 

nos unia horas a fio, tecendo infâncias num mundo envelhecido. Durante anos eu 

me concebera como o único menino do universo. E durante uma vida essa solitária 

criança esteve interdita de olhar um livro. Por isso, desde a primeira lição, enquanto 

tabuada e abecedário fluíam na sala, eu acariciava os cadernos e me recordava do 

meu baralho de cartas.  (p.253-254) 

 

Fica claro nessa passagem que a leitura, os cadernos, as aulas, os livros, elementos que 

estão a serviço desse ato de “tecer infâncias num mundo envelhecido” – ato este que Mwanito 

conhece muito bem, desde sua estada em Jesusalém – ajudarão, sim, a resistir às adversidades. 

O mundo – e os sujeitos que nele vivem – envelhecido pela guerra, por suas devastadoras 

consequências e por tudo o mais que compõe o palco da árdua realidade diegética, espelho da 

realidade de Moçambique, terá na escola e no universo da literatura uma saída possível, uma 

brecha potente que deve ser ampliada pelos viventes desse(s) espaços(s). 

Será neste mesmo capítulo que o personagem falará sobre o surgimento do seu livro. 

Sentados em volta de Ntunzi, que acabara de regressar dos compromissos militares, como nas 

rodas de contação de histórias, pai e filhos removem distâncias, quebram silêncios e 

preenchem vazios. O irmão mais velho conta que, em sua viagem de volta, passou por 

Jesusalém. Nesse seu regresso, que mais do que ao espaço de Jesusalém, remonta ao tempo 

passado, resgatou a mala com os desenhos que fez de sua mãe. Também as cartinhas de 

baralho foram recuperadas. Porém, além dos desenhos e das cartas, as lembranças dos 

meninos também foram resgatadas nessa viagem ao passado. Naquele momento, o passado, 

afinal, poderia ser acessado. Diferente do que ocorre em Jesusalém, os meninos poderiam ir e 

voltar no tempo, assim como o eu-lírico do poema de abertura deste capítulo, da portuguesa 

Sophia de Mello B. Andresen que, devido a um comentário que remete ao “antigamente”, 

suspende o tempo “como se [ele] fosse feito de demoras”.   

Mais do que isso, é interessante observar que, agora, serão os meninos quem ditarão “as 

ordens”. Serão eles, independente do que pensa Silvestre, que escolherão o que lembrar e o 

que esquecer. Mwanito fará isso através de seu livro, afinal “não seria essa a função do 
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romance [ou aqui, da narrativa, de forma geral][...] insistir na urgência de retomar as 

lembranças e tecer com elas um manto de revivências, [para] superar a inevitabilidade do 

esquecer?” (FONSECA, 2010, p. 79). Assim, Ntunzi, além de participar ativamente da escrita 

do irmão, inclusive pelo fato de que foi ele quem o ensinou a ler e escrever, quando recupera 

objetos que compuseram a história da família em Jesusalém, desempenhará, concretamente, o 

papel de apanhar o passado de volta. E, essas ações culminarão na roda de contação de 

histórias de que falamos acima.  Retomemos, pois, a cena em que Mwanito narra o que sente 

quando seu irmão lê as cartinhas de baralho: “E foram momentos espessos de um rio 

escoando. [...] Eu sabia que ele inventava quase tudo, mas havia muito que ambos 

desconhecíamos a fronteira entre lembrança e mentira” (p. 274). 

 Será, portanto, através da memória, “musa da narração”, como aprendemos com Walter 

Benjamin (cf. 1985, p.210), que uma vez mais as fronteiras existentes entre ficção e realidade 

serão dissolvidas. Os meninos, juntamente com Silvestre (que, mesmo perdido na loucura, 

compõe e participa dessa cena final), falarão do passado, mas agora este passado tinha como 

palco Jesusalém e não mais a cidade: o tão interdito e almejado Lado-de-Lá. Será nesse 

momento que a história dessa família começa a se encaminhar para um desfecho.  

Mas cabe ainda, na cena, uma confissão: Mwanito revela ao irmão que sofre da mesma 

doença de seu pai. Às vezes, sua visão desaparecia e ele apenas enxergava letras.  

 

Pela primeira vez confessei o que havia muito me apertava no peito: eu 

herdara a loucura de meu pai. Por longos períodos era atacado de uma cegueira 

selectiva. O deserto se transferia para dentro de mim, convertendo a vizinhança num 

povoado de ausências.  

Fui à gaveta da cozinha e retirei a pasta da escola que escancarei ante o olhar 

atônito de meu irmão.  

Tudo aquilo eu redigira nos momentos de escurecimento. Atacado por 

cegueiras deixava de ver o mundo. Só via letras, tudo o resto eram sombras.  

- Deixo de ser cego apenas quando escrevo. (p. 275) 

 

Assim, quando Mwanito mergulha na memória e resgata-a na escrita, o presente 

desaparece, o deixando cego. Essas páginas compunham o livro. Era a história que ele 

recordava de Jesusalém. Recorremos, uma vez mais, a Sarlo, quando ela diz que “Reconstituir 

o passado de um sujeito ou reconstituir o próprio passado, através de testemunhos de forte 

inflexão autobiográfica, implica que o sujeito que narra (porque narra) se aproxime de uma 

verdade que, até o próprio momento da narração, ele não conhecia totalmente ou só conhecia 
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em fragmentos escamoteados” (2007, p.56). Percebemos que será isso que ocorrerá com o 

narrado por Mwanito. 

As palavras rabiscadas nas folhas que eram guardadas na gaveta representam – como 

representavam no espaço de Jesusalém – uma margem de manobra, uma linha de fuga na 

realidade do menino. Afinal, “a lembrança como processo subjetivo abre uma exploração 

necessária ao sujeito que lembra” (ibidem, p. 56). Será na cidade que Silvestre, desprovido de 

força e razão para viver, ficará mais debilitado e alheio ao mundo. Mwanito será o único 

responsável por garantir ao pai as necessidades e os cuidados básicos, já que Zacaria e Ntunzi 

partem para cumprir missão no quartel e Tio Aproximado, nas palavras do próprio narrador, 

se mostrava cada vez mais autoritário, querendo ver os parentes pelas costas, fora de sua casa, 

fora de sua vida.  

Além disso, vale lembrar, como mencionamos no capítulo anterior, que Mwanito tem 

dificuldades para se encontrar na sua nova morada, pois ele não havia tido tempo, em sua 

infância, para desenvolver laços afetivos com aquele espaço. Então, será pela escrita, uma vez 

mais, que o menino suportará os pesos de sua vida. Será a cegueira (que é seletiva!) 

convertida em palavras que o impedirá de enxergar pesadamente o mundo caduco que o 

rodeia, para que possa, dessa forma, continuar vivendo. Será também através da ternura de 

Noci, como aponta docemente o personagem-narrador, no final da obra, que ele descobrirá 

um caminho que o levará ao “infinito” (p. 277), espaço-tempo onde, consoante com o seu 

sonho, Dordalma não terá encontrado a última árvore. Vamos à última cena: 

 

De súbito, me golpeou uma imensa saudade de Noci. Talvez vá ter com ela 

mais cedo do que pensava. A ternura daquela mulher me confirmava que meu pai 

estava errado: o mundo não morreu. Afinal, o mundo nunca chegou a nascer. Quem 

sabe eu aprenda, no afinado silêncio dos braços de Noci, a encontrar minha mãe 

caminhando por um infinito descampado antes de chegar à última árvore. (p. 277) 
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4. Presença-ausência, silêncio-voz: dicotomias do feminino em Antes de nascer o mundo 

 

Viu? Sempre acabamos por desembocar nelas, as malfiguradas mulheres.  

(Personagem Dito Mariano) 

 

Eu sinto-me melhor quando grito.  

(Paula Tavares) 

 

 

Vemos refletida na fala do personagem Dito Mariano, de Um rio chamado tempo, uma 

casa chamada terra (2002), que abre este capítulo, a situação de marginalidade das mulheres 

que, em muitos casos, é representada na literatura. Observamos nas obras de Mia Couto, um 

esforço por conferir voz e espaço aos personagens do gênero feminino. Serão, muitas vezes, 

as “malfiguradas mulheres”, como ressalta o supracitado personagem, que resolverão 

importantes questões relacionadas aos enredos. Também em ANM ganham destaque as figuras 

femininas e, por isso, trabalharemos, neste último capítulo, com as suas margens de manobra 

e os efeitos destas no universo dos demais atores ficcionais envolvidos no tecido romanesco.  

Refletiremos também sobre a organização discursiva do texto ficcional que traz epígrafes – 

recurso recorrente na obra de Mia Couto – assinadas, em sua maioria, por mulheres, como 

analisaremos adiante.  Para começar, convocaremos as imagens de mulher que sustentam a 

narrativa, invocando as margens de manobra que elas realizam para passar do silêncio ao 

grito. 

 

4.1 O feminino: seus silêncios e manobras  

 

Em relação às mulheres de ANM, pensamos que Dordalma, figura que sustenta 

importantes passagens da trama, atua, principalmente, no passado mais antigo dos 

personagens. Parte deste tempo foi vivido ainda na cidade, em momento que antecede a morte 

desta personagem. Outro segmento deste passado decorre em Jesusalém. Marta terá 

importância na vivência de Mwanito, ainda naquele espaço inventado, mas já em um segundo 

tempo do enredo, como demonstra a estrutura do livro escrito pelo antigo menino. Por fim, 

Noci, terceira mulher a adentrar a narrativa, aponta, como mencionamos no final do capítulo 

anterior, para a possibilidade da existência de um futuro, segundo as próprias palavras do 

narrador. 

Se, no “LIVRO UM” do romance, a presença da mulher é fantasmática, já que 

Dordalma está morta e pertence à esfera memorialística, (no caso de Silvestre, algo que deve 
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ser interdito e, para os meninos, algo que deve ser revisitado) no “LIVRO DOIS”, a mulher se 

corporifica na figura de Marta, como referido. Neste âmbito, a sua cena de abertura será de 

grande importância para o romance, pois nela será narrada a chegada desta personagem. No 

capítulo cujo título é “A aparição”, e desobedecendo uma vez mais às ordens de seu pai, 

Mwanito entrará na casa grande, espaço interditado por Silvestre desde que a família chegara 

em Jesusalém
13

. Tal episódio transporta o leitor para outras proibições, já que o menino 

penetra na casa em uma manhã em que a ventania fazia com que “As copas das grandes 

árvores [varressem] o chão enquanto pesados ramos se desprendiam para se estatelarem com 

fragor” (p. 115-116). Todos sabiam que “Nada perturbava mais Silvestre Vitalício que as 

árvores se retorcendo, as ramagens ondeando como estéreas serpentes”. (p. 116). Esse 

momento da narrativa será, portanto, paradigmático, pois, quando desobedece ao pai e entra 

na casa grande em uma manhã de ventania, Mwanito, mesmo sem ter conhecimento, apontará 

para o surgimento da mais rigorosa de todas as interdições: a presença feminina, daí Marta 

fazer-se a grande referência amorosa de Mwanito, como ele próprio constata no capítulo de 

abertura do “LIVRO DOIS”: “[...] ela fazia o chão evaporar. Passaram-se anos, tive amores e 

paixões por mulheres e, sempre que as amei, o mundo voltou a fugir-me dos pés. Aquele 

primeiro encontro marcou em mim, fundo, o misterioso poder das mulheres” (p. 125).  

Não podemos esquecer que o narrador dedica ainda a primeira frase do romance a esse 

ser que, por muito tempo, foi interdito em sua vida: “A primeira vez que vi uma mulher tinha 

onze anos e me surpreendi subitamente tão desarmado que desabei em lágrimas” (p. 11), o 

que comprova a força de Marta no narrado. Na verdade Mwanito conhecera Dordalma, porém 

a portuguesa será a primeira mulher que sua memória registrará e, por isso, torna-se o 

arquétipo feminino do rapaz. Será também após a chegada desta personagem que as verdades 

desmistificadoras das histórias criadas por Silvestre aparecerão de forma mais clara, apesar de 

o processo se constituir de maneira gradativa. A sua presença, por si só, abala as invenções de 

Vitalício, já que ela confirma a existência de vida do Lado-de-Lá da fronteira, como narrará o 

menino um dia:  

                                                           
13

  Ao longo da narrativa, como vimos, os irmãos irão desenvolver margens de manobra para superar as 

interdições de Silvestre. O ato de sair em dia de ventania e entrar na casa grande configurará um exemplo de 

infração às regras impostas pelo pai. Porém, Mwanito, no momento de sua escrita, constata a dificuldade que 

teve ao viver a sua infância: “[...] como é que, em tantos anos de infância, nunca tive curiosidade de explorar este 

lugar interdito? A razão é que eu nunca tinha exercido a minha própria infância, meu pai me envelhecera desde 

nascença”. (p. 123). Essa “infância envelhecida” será convocada em outros momentos do romance. 
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Uma única pessoa – ainda por cima uma mulher – desmoronava a inteira 

nação de Jesusalém. Em escassos momentos, tombava em estilhaços a laboriosa 

construção de Silvestre Vitalício. Afinal, havia, lá fora, um mundo vivo e um 

enviado desse mundo se instalara no coração de seu reino (p. 127-128) 

 

 

 Além disso, esta mulher dará inúmeras informações sobre o passado da família. Assim, 

com a sua chegada na trama, como recorda Mwanito, “a terra e os céus estremeciam em 

Jesusalém” (p. 126).  Mas a personagem, além de desestabilizar Jesusalém, também fará com 

que os componentes da família “recuperem”, de certa forma, os rumos de suas vidas, já na 

cidade. Por ser alguém de fora, a portuguesa conseguirá interferir, com suas observações, nos 

pensamentos dos homens de Jesusalém, mesmo que isso se dê de forma gradativa. Será depois 

de sua aparição que a família retornará ao espaço urbano. Na cena, já por nós recuperada, 

Marta e Silvestre – que, como sabemos, é contra sua estada em seu território – em momento 

de cumplicidade, farão a travessia de mãos dadas, como observa Mwanito: “Quando espreitei 

para o banco da frente me surpreendi: meu pai seguia de mão dada com a portuguesa. Os dois 

se partilhavam, numa conversa de mudas nostalgias. Não tive coragem de interromper aquele 

diálogo de silêncios. [...]” (p. 218). Será ela quem mostrará a Silvestre a importância do luto, 

ao aconselhá-lo: “Não se pode esquecer tudo tanto tempo. Não existe viagem assim tão 

longa...” (p. 160). Na percepção dela, Silvestre e os meninos não podiam apagar Dordalma de 

suas vidas para sempre. Em algum momento, a tristeza deveria vir à tona, como uma espécie 

de catarse. Assim, vivendo o luto, eles poderiam seguir adiante. 

Voltemos, por ora, à cena na qual Mwanito conta como se deu o encontro com a 

portuguesa. Ao vê-la caída no chão da casa grande, ele a confunde com um homem morto. 

Depois da excitante e, ao mesmo tempo, confusa descoberta, o menino informa à família 

sobre o intruso. Será Silvestre quem dará as ordens, dizendo-lhes: “- [...] enterrem o corpo, 

mas não debaixo de nenhuma árvore”. E continua: “- Vão adiantando serviço, se o vento 

amainar eu junto-me a vocês” (p. 118). Entretanto, Mwanito e Ntunzi, quando começaram a 

cavar a sepultura do desconhecido, perceberam que o vento espalhava a areia que tinham 

retirado com a pá. Assim, não havia jeito de enterrar o morto. Há, aí, um ponto importante: o 

vento, que teimava em não deixar abrir-se a cova para o suposto morto, também compusera a 

cena do enterro de Dordalma. Esse fato justifica o temor de Silvestre em relação ao vento, ou 

melhor, ao vento a golpear as árvores, daí a proibição de que todos saíssem de casa em dias de 

ventania. Será Ntunzi quem irá verbalizar a “coincidência” existente entre os dois eventos: 
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- Eu sei em que você está a pensar, Zaca. Também sinto o mesmo. 

E virando-se para mim, disse: 

- Foi isto que aconteceu no funeral da mãe. 

- É o mesmo feitiço – rematou Zacaria. 

E me falaram, então, do que havia sucedido no dia em que minha mãe fora 

a enterrar. „Enterrar‟ é apenas um modo de dizer. Afinal, nunca há terra suficiente 

para enterrar uma mãe. 

- Não quero coveiro. 

Foi este o mando de Silvestre, gritando para ser ouvido por cima da 

ventania. [...] Mas a cova começada não foi nunca terminada. [...] a poeira, soprada 

em fúria pelo vento, logo preenchia aquela cavidade. Foi preciso que os coveiros 

profissionais terminassem o serviço de abrir e fechar a sepultura. 

Agora, oito anos mais tarde, a terra voltava a rejeitar abrir o seu ventre para 

receber um corpo. (p. 121) 

 

Percebemos, neste capítulo, a presença de dois elementos significativos que envolvem a 

morte de Dordalma: a árvore e o vento. Dordalma cometera suicídio e o local escolhido por 

ela para consumar este ato foi a casuarina de seu quintal. O vento aparecerá posteriormente, 

no dia de seu enterro, como Mwanito descobrirá na cena narrada acima.  

Importante lembrar que, em outro momento do romance, já por nós citado, Silvestre se 

aproxima, por seus atos e características, da imagem de uma árvore, mais especificamente, de 

um embondeiro
14

. Destacamos ainda uma outra passagem na qual o próprio personagem diz 

ser uma árvore. Ao censurar os filhos por terem ajudado Marta a subir em uma delas, ele diz: 

 

- [...] Vocês já esqueceram que eu...que sou uma árvore?  

- Pai, o senhor não está a falar sério... 

- Essa mulher subia era contra mim, pisava-me com os pés dela, o peso todo 

dela assentava nos meus ombros... 

(p. 156) 

 

 

Pensamos que, ao aproximar a figura de Silvestre à de uma árvore, o enredo sugere que 

este homem se enxerga como algoz de Dordalma. A partir daí, pode-se relativizar também a 

própria ideia do suicídio como algo de responsabilidade puramente do indivíduo que o 

comete. Esta relativização, por exemplo, é uma forma de questionar a “culpa” da mulher em 

relação aos estupros, e assim o enredo também dá voz ao silêncio feminino e, 

especificamente, a Dordalma, pois, ao cometer suicídio, ela passará por cima do machismo 

que proclama o homem como dono do corpo feminino. Assim, a atitude de escolher não mais 

viver ao lado de Silvestre representa a expressão de uma vontade, de um desejo que será 

concretizado. Esta ação será o seu grito, falando com a angolana Paula Tavares, citada na 
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 Ver página 28 desta dissertação. 
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epígrafe deste capítulo, grito que ecoa por todo o enredo como um som de fundo que subverte 

o silêncio. Será Dordalma, com sua ausência-presença e seu silêncio-voz, a responsável por 

praticamente todas as ações do enredo. Será essa mulher, portanto, a fundadora real de 

Jesusalém, já que será depois de sua morte que Silvestre edificará este espaço inventando. 

Há outro fator que nos chamou a atenção: no romance, como mostra o fragmento 

destacado anteriormente, a terra não abre seu “ventre” para receber corpos de pessoas do 

gênero feminino. Assim, contraditoriamente, as mulheres, seres capazes de gerar novas vidas, 

serão recusadas pela terra – também esta capaz de gerar frutos – , como se fossem alvos de 

um feitiço, como ressalta o personagem Zacaria.  

Acreditamos que um dos motivos que justifica o fechamento da terra é o fato de que 

Dordalma, contrariando fundamentos da cultura local, cometera suicídio. Sobre este aspecto, a 

pesquisadora Laura Padilha ao tratar dos missossos no primeiro segmento de seu Entre voz e 

letra: o lugar da ancestralidade na ficção angolana do século XX (2007), esclarece, remetendo 

a Vincent Thomas, que  

 

No momento em que contraria o princípio da força vital, a morte é má e representa 

um crime no sistema de pensamento angolano resgatado em tais narrativas 

[missossos]. Esse ato de morrer transgressor se dá sempre pela ação da violência 

sobre o outro, fruto, acima de tudo, de sentimentos negativos que, em certo 

momento, passam a representar a dominante no jogo interativo das relações sociais. 

(2007, p. 57, grifo da autora) 

 

 

Apesar de estarmos trabalhando com o universo moçambicano e não com o angolano, 

objeto da análise de Padilha, e, além disso, termos como texto literário um romance, achamos 

válido recuperar a ideia acima, posto que a força vital é um traço das culturas negro-africanas 

em geral. Em ANM, entretanto, a morte transgressora partirá do próprio sujeito que morre, não 

recaindo em outra pessoa, o que faz da ação algo mais grave ainda, além de mais subversiva. 

Será Dordalma quem cometerá suicídio. Porém, como observamos no decorrer da trama, este 

ato tem como origem a não solidariedade e a negação de Silvestre Vitalício. Assim, ao ser 

condenada pelo próprio marido como sendo a culpada pelos estupros sofridos, a mulher 

decide cometer suicídio, como se essa fosse a sua única alternativa. Por isso, interpretamos 

esta ação como a margem de manobra da personagem Dordalma. Sua atitude talvez justifique 

a sua condição fantasmagórica, condição esta que possivelmente a impede de conquistar o 

lugar de ancestral, pois ressalta Padilha que a “[...] descontinuidade absoluta faz com que [...] 

não se possa ascender, no encadeamento da força vital, à categoria superior de ancestral” 
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(2007, p. 59, grifo da autora). Quem sabe seja por ter contrariado a ordem natural da vida que 

a terra se recuse a receber a personagem.  

Pensamos ainda que, por ser um elemento sagrado, a árvore (morada de ancestrais) não 

poderia ser um lugar de morte, ainda mais por se tratar de uma morte não natural. Não temos 

indícios concretos que confirmem a sua condição de xipoco. Porém, por fazer uma escolha 

que não está de acordo com as práticas do universo em que vive, acreditamos que essa 

personagem “não [consiga] fazer do seu um corpo mágico” (ibidem, 2007, p. 59), no sentido 

de virar um ancestral. Esta condição talvez seja representada pela forma fragmentada e 

translúcida com que Dordalma figura nas lembranças dos demais personagens. Sua morte, 

longe de encerrar e calar o texto – como ocorre com alguns missossos trabalhados por Padilha 

(2007, p. 59) – será o “motor do narrado”, usando outra expressão da ensaísta. A história de 

Jesusalém e da família de Mwanito girará em torno da figura de Dordalma e, 

consequentemente, também de sua morte. Em relação ao episódio que envolve a falsa morte 

de Marta, levantamos a hipótese de que a terra não se abre porque a portuguesa não está, de 

fato, morta. Assim, torna-se inviável que a terra receba este corpo em seu ventre. 

Essa imagem da terra que não se abre para receber um corpo repete-se em Um rio 

chamado tempo, uma casa chamada terra (2002). Mariano retorna da cidade para Luar-do-

chão, sua ilha natal, a fim de cumprir, como mestre de cerimônia, os rituais do enterro de seu 

avô, já que Dito Mariano incumbira o neto de realizar tal tarefa, desobedecendo à tradição que 

indicava que o ritual deveria ser preparado pelo ente mais velho. A viagem, na verdade, 

apresentará outras tarefas e aprendizados ao rapaz, como vemos ao longo do romance. Uma 

delas está ligada ao inusitado evento que ocorre no dia da realização do enterro: a terra se 

havia fechado. Um misto de surpresa e desespero abrange a família Malilane. Será Curuzero 

Muando, único coveiro da ilha, quem vaticinará a Marianinho: 

 

- [...] Para mim isso é vingança. 

- Vingança de quem? 

O coveiro confirma se estamos sós e explica: vingança do chão sobre os 

desmandos dos vivos. 

O que se passava era, afinal, bem simples: a terra falecera. Como o corpo 

que se resume a esqueleto, também a terra se reduzira a ossatura.  (COUTO, 2006b, 

p. 181-182) 
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Outras razões justificarão, neste romance, a terra fechada. Porém, tanto neste quanto no 

romance por nós analisado, os motivos girarão em torno do desrespeito do ser humano para 

com o ciclo natural da vida, a natureza.  

Será também na obra de 2002 que outra personagem feminina, chamada Mariavilhosa, 

praticará uma “espécie” de suicídio. Na verdade, seu ato não recebe este nome, mas, ao ler a 

cena onde é descrita a sua morte, o leitor percebe que se trata do que chamamos de suicídio. 

Vamos ao trecho onde Avó Dulcineusa explica ao neto o que aconteceu, de fato, com sua 

mãe:  

 

– É verdade que minha mãe morreu afogada? Afogada era um modo de dizer. Ela 

suicidara-se, então? A Avó escolhe cuidadosamente as palavras. Não seria suicídio 

também. 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. (COUTO, 2006b, p. 195) 

 

 

 Voltando a ANM, percebemos ainda que a incursão concreta da mulher, além de se dar 

apenas na segunda parte do romance, se fará de forma fragmentada. Isso ocorre pelo fato de 

que elas – Dordalma, Marta e Noci – se apresentam de maneira estilhaçada. Marta, por 

exemplo, ao registrar em seu diário o seu ponto de vista em relação à mulher branca e à negra 

percebe que, enquanto as mulheres negras são inteiras, ou seja, “moram em cada porção do 

corpo. Todo o seu corpo é mulher, todo o seu tempo é feminino” (p. 135), as mulheres 

brancas vivem “numa estranha transumância: ora [são] almas, ora [são] corpos” (p. 135). A 

portuguesa se enxerga, portanto, como um ser, de certa forma, partido.  

 Dordalma, como já mencionamos, também aparece fragmentada nas lembranças dos 

personagens ou na não-lembrança de outros. Assim, essa mulher, a única que perpassa todo o 

romance, só terá a sua imagem constituída de maneira mais orgânica quando Marta conta, em 

carta, toda a sua história para Mwanito e Ntunzi.  

 Por sua vez, Noci também se apresenta aos leitores como um ser fragmentado, pela voz 

de Marta em seu diário, o que analisaremos mais adiante. Por ora interessa-nos as duas 

personagens que ocupam maior espaço no romance, pois pensamos que elas se fazem reflexos 

especulares, a partir do fato mesmo de a terra não se abrir para ambas. Por outro lado, o 

sentimento de Mwanito por essas mulheres também as une, como mostra o impacto que o 

menino sente ao ver a portuguesa pela primeira vez:  
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 A visão da criatura fez com que, de repente, o mundo transbordasse das 

fronteiras que eu tão bem conhecia.  

Apeteceu-me fugir, mas as pernas eram raízes seculares. Entontecido, senti 

a lágrima pesar-me mais que o próprio corpo. Foi então que escutei as primeiras 

palavras da mulher: 

- Estás a chorar? 

Sacudi, com energia, a cabeça. A confissão da minha fragilidade, pensei, 

apenas poderia encorajar as diabólicas intenções da aparecida. 

- O que procuras, meu filho? (p. 123) 

 

 

O termo “criatura” 
15

, aliado ao medo que o menino sente da “aparecida”, medo este que 

faz com que o mundo “transborde” das fronteiras até então conhecidas por ele, traduz a sua 

total inaptidão em lidar com aquele (novo/diferente) ser. Porém, algo os aproxima. Ao longo 

da convivência com Marta, Mwanito se irá apegar a ela, como se sua presença amenizasse a 

ausência da mãe morta. Este vínculo com Marta é já anunciado no último período do trecho 

destacado acima. A interrogação da portuguesa aponta para o vínculo de que falamos, já que 

ela chama Mwanito de filho. Mais significativa, porém, será uma outra passagem, que 

aparecerá adiante no romance, na qual Mwanito diz acreditar que Marta é uma enviada, pois 

através dela ele poderá, enfim, chegar até sua mãe. Busca esta que estava interdita, até então. 

Vejamos o fragmento do capítulo “Ordem de expulsão”: “[...] Eu suspeitava: Marta era a 

minha segunda mãe. Ela tinha vindo para me levar para casa. E Dordalma, a minha primeira 

mãe, era essa casa” (p. 146). Será também Marta e suas palavras estrangeiras e, como percebe 

Mwanito, seu idioma que tinha “outra raça, outro sexo, outro veludo” (p. 148) uma margem 

de manobra na realidade de Mwanito, pois, para ele “O simples acto de a escutar era [...] um 

modo de emigrar de Jesusalém” (p. 148). 

A partir dessas reflexões, pensamos que esta mulher, ser duplamente estrangeiro, de 

alguma forma, dá corporeidade à figura de Dordalma, pelo menos no que tange à realidade de 

Mwanito. Opostamente, Ntunzi verá em Marta a sensualidade feminina. Este fato distingue o 

modo como cada um vê a portuguesa, o que gera conflitos entre os irmãos. Mwanito narrará 

tal diferença: “[...] Cada vez mais, eu a tinha como mãe. Cada vez mais, Ntunzi a sonhava 
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 Também no romance já aqui citado, Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, as mulheres serão 

representadas pelo substantivo “criaturas”. Vejamos o fragmento: “À medida que a idade me consumia eu ia 

ficando mais capaz de entender as mulheres. Quando menos as podia amar, mais eu ganhava um outro afecto 

por essas criaturas”. (2006b, p. 196). 
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como mulher. Meu irmão passou a ser tomado pelo cio [...] O que eu gostava em Marta era a 

sua gentileza” (p. 152). 

Para complementar nossa hipótese de que Marta pode atuar no tecido romanesco como 

um reflexo especular de Dordalma achamos válido destacar mais um episódio do capítulo “A 

aparição”. Depois dos acontecimentos já aqui apresentados, Mwanito será “visitado” por 

Dordalma. Em seu sonho a figura da mãe aparecia “ainda sem rosto” (p. 125), mas com a voz 

de Marta. Será porque não possui referências de sua mãe que o menino a associará a Marta, 

atribuindo-lhe, algumas características da portuguesa, dando, assim, corpo e voz a Dordalma. 

A voz da outra, embora estrangeira, é voz de mulher, signo este que se sobrepõe ao seu 

estrangeirismo, devido a sua já referida força arquetípica.  

Além de se aproximar da mãe através da presença física da portuguesa, Mwanito dará 

um lugar de destaque a esta, por ser ela a única mulher presente em Jesusalém e, por isso, sua 

referência, como mencionamos. Será principalmente pelos motivos expostos até então que 

acreditamos que Marta e Dordalma, fundidas, se tornem reflexos especulares uma  da outra. 

Assim, através dessas primeiras representações que mostram a mulher fragmentada, 

estrangeira e interdita, emerge uma mulher mais inteira que, apesar de não ter rosto, possui 

voz. A recuperação da voz será um importante passo para essas mulheres, pois, afinal, “falar é 

existir de modo absoluto para o outro” (FANON apud PADILHA, 2002, p. 37). 

 Pensamos já ser tempo de, neste ponto, introduzir a terceira figura de mulher, Noci, 

tomando como linha de força a questão da fragmentação também deste sujeito feminino que 

nos é apresentado através do diário da portuguesa, quando esta narra as suas impressões sobre 

a amante do marido, retratando-a de forma estilhaçada. Primeiro, a moçambicana será apenas 

um rosto na fotografia, sem nome e sem voz, como vemos no seguinte fragmento do romance: 

“[...] encontrei uma fotografia no fundo da tua gaveta. Era a imagem de uma mulher negra. 

Jovem, bonita, olhos profundos desafiando a câmara” (p. 138). Este será o “abismo” (p. 138) 

da portuguesa, segundo suas próprias palavras.  

 Será para entender a relação existente entre seu marido e Noci que Marta viajará de 

Portugal a Moçambique, posteriormente desencadeando alguns dos fatos mais importantes de 

Jesusalém. Para tentar localizá-lo, Marta fará contato com Noci. Será este rosto, ainda sem 

corpo e voz, ou seja, será essa mulher também fragmentada quem fará companhia a Marta, 

antes que ela parta em busca de Marcelo, como vemos no seguinte trecho:  
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Fiquei em Lisboa, consumida pela parte de mim que tinha partido contigo 

[Marcelo]. Por triste ironia, quem mais me fez companhia na tua ausência foi a tua 

amante. Na mesa-de-cabeceira, a fotografia dessa outra mulher me fixava. E 

olhávamo-nos as duas, dias e noites, como se um invisível laço nos unisse desde 

sempre. (p. 139) 

 

 Só quando Marta chega a Moçambique e estabelece contato com Noci, por telefone, 

esta ganha nome e voz, tornando-se um pouco mais concreta e cobrindo-se de afeto, assim 

como fizera Mwanito em relação àquela. Vale a pena resgatar este momento do texto e a 

própria voz de Marta: “Estou só, nunca estive tão só. Os meus dedos sabem dessa solidão 

quando discam e desistem. E depois voltam a discar. Até que uma voz maviosa atendeu do 

outro lado. [...] Noci. Esse era o nome. Até então a outra era um rosto imóvel. Agora era uma 

voz e um nome.” (p. 166). Repare-se a força que a questão da voz feminina ganha em ANM. 

 Dessa forma, o texto reúne essas três mulheres, fazendo com que elas, em consonância, 

mesmo em situações adversas que as humilham e as desvalorizam, como nos mostra o trecho 

que recuperaremos a seguir, sobre Noci, conseguem desenvolver margens de manobra em 

suas existências. Eis o fragmento que revela bem isso e nos é narrado por Marta, a que já 

recuperara Dordalma e agora nos mostra, em tom de afeto, a história de Noci: 

 

 Obtivera emprego demitindo-se de si mesma. [...] Ela se separaria em duas 

como um fruto que se esgarça: o seu corpo era a polpa; o caroço era a alma. 

Entregaria a polpa aos apetites deste e de outros patrões. A sua própria semente, 

porém, seria preservada. De noite, depois de ter sido comido, lambuzado e cuspido, 

o corpo retornaria ao caroço e ela dormiria, enfim, inteira como um fruto. (p. 169) 

 

 

Entendemos, então, que cada uma das personagens, de forma diferente, encontrará suas 

linhas de fuga, que as tornam “inteira[s] como um fruto”, pois Dordalma, apesar de sentir-se 

humilhada perante os estupros e a reação de seu marido, mostrará possuir uma potente força 

transformadora, ao cometer suicídio. Assim, parece que o tom desta mulher sobrepõe-se a sua 

vulnerabilidade, já que, mesmo sendo vítima do preconceito e do machismo ao ser 

violentamente estuprada por vários homens, buscará a liberdade ao ir ao encontro da “árvore 

imóvel”.  Marta, de outra forma, ultrapassará suas dificuldades. Embora se sentindo 

desvalorizada após ser traída (fato que se reflete na escrita do seu diário), o gesto solitário de 

sua escrita demonstra, de uma maneira diferente da de Dordalma, que a personagem vai atrás 

do autoconhecimento que lhe permite expandir-se como mulher. Por fim, Noci, apesar de não 

aceitar a sua condição pelo que, na visão de Marta, o seu corpo se separa de sua alma, se faz 



  

77 

 

inteira e acaba por ser aquela que poderá dar a Mwanito a possibilidade de vislumbrar um 

futuro.  

A questão da desigualdade entre os gêneros é, portanto, trabalhada no romance, o que 

nos leva a pensar que, neste ponto, o próprio autor esteja lançando um olhar para a sua 

realidade de sujeito moçambicano e sobre esta condição desigual a que a mulher de seu local 

de cultura está submetida. Para sustentar o nosso ponto de vista, tomamos como exemplo a 

taxa atual de analfabetismo, que é maior entre as mulheres, já que cerca de 67% delas não 

sabem ler nem escrever, enquanto entre os homens o mesmo se dá em uma taxa (também 

alarmante) de 36%. Este é um dos fatores que contribuem para que, segundo os dados oficiais, 

das 11 milhões de pessoas que vivem em estado de extrema pobreza no país, 70% sejam do 

sexo feminino (cf. DIÁRIO LIBERDADE, 2012). Torna-se, portanto, urgente a ampliação de 

ações e práticas que façam das mulheres força motora, não só em suas casas, urbanas ou não e 

no trabalho nas machambas, mas também na sociedade e na cultura moçambicana como um 

todo. 

Embora a existência dos índices pouco satisfatórios apontados acima, Moçambique 

possui importantes vozes femininas de resistência (apesar de ainda serem minoria), vozes que 

superam as dificuldades e dão visibilidade às questões das mulheres e aos desequilíbrios 

relativos ao seu gênero, como vimos com relação às personagens femininas do romance. 

Queríamos lembrar, a título de exemplo, e no âmbito da literatura moçambicana, duas dessas 

vozes, que buscam dar relevo não apenas às subjetividades femininas como também às 

questões de um coletivo fraturado, ou seja, às vozes de Noêmia de Sousa e Paulina Chiziane, 

embora não possamos esquecer que ambas as escritoras encontraram dificuldades para 

trazerem a lume suas obras. Para ficar apenas com Noêmia, lembramos que ela só verá seus 

poemas publicados cinquenta anos depois de tê-los escritos. 

Em alguns desses poemas, podemos ouvir as vozes das prostitutas das docas, das 

mulheres que vindo do campo vendem coisas na cidade, etc., como observamos no seguinte 

fragmento de “Moças das docas”: 

 

[...] 

E viemos. 

Oh sim, viemos! 

Sob o chicote da esperança. 

nossos corpos capulanas quentes 

embrulharam com carinho marítimo nómadas de outros portos, 

saciaram generosamente fomes e sedes violentas... 
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Nossos corpos pão e água para toda a gente. 

(2001, p. 92) 

 

Quanto a Paulina, ela tanto se debruça sobre a violência do colonialismo que, como 

sabemos, estigmatizou as mulheres africanas como se fossem apenas objetos sexuais, quanto 

sobre o legado da tradição, pelo qual cabia à mulher a lida nos trabalhos domésticos e nos 

agrícolas. Alguns de seus personagens femininos, porém, contrariando os preconceitos, 

elevarão suas vozes, como se dá com Vera, a personagem do romance O sétimo juramento 

(2000) que, no início da narrativa apresenta uma condição de inferioridade em relação ao seu 

marido David, como podemos observar no seguinte trecho: 

 

- Oh, Vera! Não gosto de te ver a falar de política e muito menos de 

empresariado, coisa que mal conheces. Fala antes de Deus. Dos nossos filhos. De 

jardins e de flores, porque o teu lugar é entre as flores. 

- Tratas-me sempre como uma criança. Os meus pensamentos para ti não 

valem? 

- Fecha essa boca, Vera! 

David faz cara de zangado e levanta-se da mesa. Vera persegue-o, como uma 

cadela ao seu dono. Ajuda-o a vestir-se e a colocar a gravata. 

(CHIZIANE, 2008, p. 18) 

 

Assim, essas duas escritoras, aliadas a muitas outras, representantes de diversos países 

africanos, e não só, através de sua escrita, tratarão de assuntos que passam, de alguma 

maneira, pelo “eu” feminino. Como percebe Inocência Mata, no artigo “Mulheres de África 

no espaço da escrita: a inscrição da mulher na sua diferença”, 

 

Trata-se, afinal, da expressão da subjectividade feminina – da mulher enquanto ser 

humano em primeiro lugar e como tal com os seus desejos (espirituais, afectivos, 

culturais, sexuais), e frustrações, as suas aspirações e sonhos, as suas alegrias, 

admirações, dores e sensações – de que a alma da mulher, com os seus juízos 

subjectivos, toma consciência, consciência de si enquanto mulher e enquanto ser 

humano. A figuração do feminino gera uma iluminação existencialista em que a 

escrita se transforma em iniciação à vida plena. (2007, p. 432) 

 

 

A pesquisadora, no referido ensaio, compara poemas escritos por mulheres com outros 

escritos por homens, ressaltando a diferença existente entre eles, no que tange à 

representatividade do sujeito feminino. Cremos que ANM, também problematizará a situação 

da mulher, apontando questões que abrangem um universo no qual os sujeitos femininos, não 

só se identificarão, como também participarão ativamente das ações do contado. Assim, de 

forma criativa, já que as suas vozes encontram-se ora na margem, ora no centro, o enredo 
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apresentará mulheres que, apesar de ausentes e silenciadas em um primeiro nível no romance, 

acharão brechas para exercer seu papel na narrativa. Afinal, como aprendemos com Laura 

Padilha, estas mulheres mesmo “elididas se vão abrigar na margem que, paradoxalmente, é o 

lugar da plena germinação” (2002, p. 169). 

Não é a toa, que em ANM as mulheres estejam sempre norteando os personagens 

masculinos. Vislumbramos, neste jogo composto pelos pares ausência-presença, silêncio-voz, 

como referido no início do capítulo, uma margem de manobra do próprio texto ficcional. 

Entendemos que, dando voz ao gênero feminino, através das epígrafes, das ações e, 

posteriormente, através das vozes das próprias personagens mulheres, o enredo aponta para a 

necessidade de se achar uma saída para o silêncio a elas imposto na sociedade moçambicana 

de ontem e de hoje. 

Por conta disso, torna-se essencial olharmos com atenção para os momentos nos quais 

Marta exercerá a sua voz através da escrita que, amplificada, aponta para as outras vozes 

femininas, recuperadas, como vimos, no caminho trilhado por cada mulher do romance. 

Entendemos que, mesmo sendo portuguesa, ela representará também as subjetividades de 

Dordalma e Noci, mulheres moçambicanas. 

 Seu diário nos parece ter uma função catártica, já que, naquelas páginas – sua margem 

de manobra, retomando a ideia principal de nossa dissertação – ela podia, de certa forma, 

sanar suas feridas. A pesquisadora Anita Moraes, em seu livro O inconsciente teórico – 

Investigando estratégias interpretativas de “Terra Sonâmbula”, de Mia Couto (2009) ressalta 

a importância do ato narrativo para o ser que, de alguma forma, sofreu o trauma. Retomemos 

o texto de Moraes:  

 

O conceito de trauma, oriundo da psicanálise, é central: o trauma é uma ferida que 

não cicatriza. O testemunho define-se como a tentativa de elaboração de uma 

narrativa para o evento traumático, evento que escapa ao sujeito do discurso, que 

escapa à simbolização, e, justamente por resistir às investidas simbolizadoras, 

retorna e esmaga. [...] é por meio da tentativa de narrar a violência experimentada 

que a vítima pode reencontrar sua condição de sujeito [...] É por meio da palavra, 

[...], que a vítima deixa de ser vítima, pode vislumbrar a possibilidade de recuperar 

seu nome, sua identidade pessoal. (2009, p. 43-44) 

 

 Dessa forma, assim como Mwanito, Marta alcançará, pelo texto, parte de si que se 

perdeu ou se quebrou no sofrimento vivido.  No diário, por isso mesmo, ela dirige suas 

palavras a Marcelo. As primeiras linhas escritas pela portuguesa dizem bastante sobre ela, as 

interdições impostas a seu gênero e sua condição de sujeito amoroso. Vejamos:  
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 Sou mulher, sou Marta e só posso escrever. Afinal, talvez seja oportuna a tua 

ausência. Porque eu, de outro modo, nunca te poderia alcançar. Deixei de ter posse 

da minha própria voz. Se viesses agora, Marcelo, eu ficaria sem fala. A minha voz 

emigrou para um corpo que já foi meu. E quando me escuto nem eu mesma me 

reconheço. Em assuntos de amor só posso escrever. (p. 131) 

 

 

 Observamos, em sua escrita, o forte desamparo e a existência de um imenso vazio em 

sua vida. Por ter dado toda a capacidade de amar ao marido, Marta se sente em exílio, pois 

não consegue amar outra pessoa que não seja Marcelo. Por outro lado, ao mesmo tempo em 

que sente falta do marido e dos momentos prazerosos que tiveram juntos, ela se enxerga como 

um ser anulado sem acesso à própria vida. Esta mulher, que desenvolve uma espécie de 

dependência do seu homem, tornando-se, portanto, um ser frágil e sem voz, existe, de fato, 

apenas na presença dele. Em contrapartida, como a própria personagem percebe, só na 

ausência de Marcelo é que ela se apodera verdadeiramente de si mesma. Diante dessa 

ambiguidade, Marta se declara exausta e com vontade de nascer outra. Lembramos as 

palavras do teórico Seligmann-Silva: “Narrar o trauma [...] tem em primeiro lugar este sentido 

primário de desejo de renascer” (2008, p. 102). Marta renascerá – na escrita e também em 

Jesusalém – assim como seu amor por Marcelo. 

 A portuguesa narra suas angústias e, numa espécie, de auto-justificativa, explica os 

motivos da partida do marido como se fosse ela a culpada disso. Por não ser como as 

mulheres africanas, possuidoras de, em suas palavras, “uma beleza selvagem” (p. 139), ela se 

sente incapaz de satisfazer os desejos de Marcelo. E escreve, em tom de culpa: “Nunca me 

senti à vontade no sexo. Era, digamos, um território estranho, um idioma desconhecido. O 

meu acanhamento era mais do que uma simples vergonha. Eu era uma tradutora surda, 

incapaz de verter em gesto o desejo que falava dentro de mim” (p.141). Segundo ela, será 

somente em solo africano que voltará a ser mulher, como lemos no trecho destacado a seguir: 

“Sob o céu africano volto a ser mulher. Terra, vida, água são do meu sexo. O céu, não, o céu é 

masculino. Sinto que o céu me toca com todos os seus dedos. Adormeço sob a carícia de 

Marcelo.” (p. 141). Será através das palavras registradas no diário que carrega seu nome na 

capa – como se fosse ele uma sua extensão – que a personagem se tornará um ser mais inteiro, 

“criadora do [...] próprio idioma” (p. 134). As palavras, nesse processo de tornar-se outra, 

ganharão um tom erótico: “Marcelo, tu eras um poeta. Eu era a tua poesia. E quando me 

escrevias, era tão belo o que me contavas que me despia para ler as tuas cartas. Só nua eu te 

podia ler. Porque te recebia não em meus olhos, mas com todo o meu corpo, linha por linha, 
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poro por poro” (p. 136). Assim, Marta alcançará a sensualidade que antes, no gesto concreto, 

estava impedida de vir à tona. Mais uma vez, vemos, neste romance, a importância da palavra 

na produção de subjetividades dos sujeitos ficcionais.  

No caminho percorrido por tais mulheres, não podemos deixar de pontuar que será 

Marta, portanto, pela escrita, quem aparecerá exercendo a sua voz de maneira mais intensa, 

apesar de termos visto que Noci e Dordalma, pela escrita de Marta (e não só), também terão, 

de alguma forma, as suas individualidades recuperadas. 

 Além disso, como abordamos no capítulo 2 desta dissertação, não há como reduzir a 

expressão subjetiva às palavras grafadas. Dordalma e Noci, mulheres moçambicanas, 

exercerão de outras maneiras, também intensas, as suas vozes. Noci, por exemplo, faz parte de 

uma associação de mulheres que lutava contra a violência doméstica. Será para essa 

associação que Silvestre, como ficamos sabendo ao final do romance, fará uma doação. O 

dinheiro doado vinha da poupança que Dordalma havia deixado para que nada faltasse aos 

seus filhos. Não encontrando o bilhete da falecida esposa no qual explicava de quem era 

aquele dinheiro, Silvestre o entrega para a associação da qual Noci faz parte. Será ela quem 

explicará o episódio a Mwanito:  

 

E ela foi explicando a origem daquele pequeno tesouro. Noci fazia parte de 

uma associação de mulheres que lutava contra a violência doméstica. Há uns meses 

Silvestre interrompeu uma dessas sessões e atravessou a sala em silêncio.  

[...] 

O que sucedera fora o seguinte: Silvestre cruzara a sala e deixara sobre a 

mesa uma caixa com dinheiro. Era a sua contribuição para a causa daquelas 

mulheres. (p. 260) 

 

 

Neste fragmento, nota-se que Silvestre, já de volta à cidade, arrepende-se de ter nutrido, 

por tantos anos, ódio às mulheres. Assim, Noci, que em um primeiro momento será apenas a 

amante de Marcelo e, depois, de Tio Aproximado, ao lutar por seus direitos, dará corpo mais 

do que a sua própria voz, à de muitas outras mulheres moçambicanas que sofrem sob o jugo 

sexista da sociedade da qual fazem parte. Também será por suas mãos que Mwanito 

conhecerá o amor e os carinhos femininos, o que explica o fecho do romance, retomado no 

final do capítulo anterior. Ao término da narrativa, Mwanito percebe o desejo que sente por 

esta mulher:   

 

O amor vicia mesmo antes de acontecer. Isso aprendi. Como também aprendi 

que os sonhos se apuram de tanto se repetirem. À medida que os meus delírios 
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nocturnos reclamavam por Noci, mais verdadeira se tornava a sua presença. Até que 

uma noite pude jurar que era ela, em carne e osso, que entrava, furtiva, no meu 

quarto. O seu vulto se esgueirou lençóis adentro e, nos restantes instantes, 

naufraguei na intermitente fronteira dos nossos corpos. Não sei se foi ela, em corpo 

real, que me visitou. Sei que, após a sua saída, meu pai chorava no leito ao lado. (p. 

257-258) 

 

Achamos interessante, para complementar as reflexões apontadas até então, enfocar 

também Jezibela, a jumenta da família, que é apresentada por Mwanito como a última 

integrante da humanidade. Com trejeitos e feições semelhantes aos dos seres humanos, 

Jezibela servirá de amante a Silvestre Vitalício. Além de oferecer tabaco e flores para o 

animal, conta Mwanito, seu pai também pedia licença antes de entrar no curral. Vamos a um 

dos fragmentos no qual o menino que “ardia de ciúmes de Jezibela” (p. 101) narra o apreço do 

pai por ela:  

 

Mais que o tabaco era o amor que Silvestre lhe dedicava que explicava o 

esplendor da burra. Nunca ninguém viu tais respeitos em caso de zoológica afeição. 

Os namoros sucediam aos domingos. [...] Às vezes, era domingo dois dias 

consecutivos. Dependia do seu estado de carência. Porque no último dia da semana 

era certo e sabido: com um ramo de flores na mão e envergando gravata vermelha, 

Silvestre marchava em passo solene para o curral. (p. 100) 

 

 

Observando esta cena, pode-se dizer que, mais do que saciar os seus desejos, Silvestre 

nutre pela burra um sentimento sincero que beira o romantismo. Este excesso de cuidado e 

carinho fica mais claro ainda quando o homem se vê enfurecido e enciumado devido à 

gravidez inesperada do animal. Vale a pena recuperar a passagem: “[...] A única fêmea que 

vivia entre nós tinha cumprido a sua natureza. [...] Tinha sido violada a regra sagrada: uma 

semente da humanidade acabara vencendo e ameaçava frutificar num bicho de Jesusalém” (p. 

104). Sobre isso, comenta Silvestre: “– É assim que recomeça a putice no mundo” (p. 104).  

Essa última frase se justifica, como já dissemos, pelo fato de que, ao descobrir que 

Dordalma não queria mais viver ao seu lado e ainda, depois dos estupros sofridos por ela, ele 

adquire uma raiva sem tamanho de sua mulher. Esta raiva se estende a todas as outras, pois 

ele as considera promíscuas, culpando-as por sentir essa raiva, como vemos no trecho a 

seguir: “As mulheres são como as guerras: fazem os homens ficarem animais” (p. 151). 

Assim, sem fazer distinção entre a decisão de Dordalma e a violência brutal que ela sofre, este 

homem tentará apagar o gênero feminino da realidade da vida de sua família, ou melhor, da 

realidade do mundo. Ao perceber que até Jezibela, sua cúmplice e querida jumenta, o havia 
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“traído”, Silvestre, indignado, remete, indiretamente, suas lembranças aos acontecimentos do 

passado e proclama a frase destacada acima. 

Será somente após o nascimento do primeiro e único “bebê” de Jesusalém que Silvestre 

conhecerá a identidade do misterioso progenitor: uma zebra. A chamada “zebra-mulatinha” 

(p. 107), porém, será morta por ele que não aguenta a traição de Jezi (forma afetiva como 

tratava a jumenta). Torna-se, portanto, inevitável a associação de Jezibela ao personagem 

bíblico Jezabel. Primeiro, pelos nomes quase homônimos; segundo, pela presença no romance 

de outras referências ao texto bíblico. Não podemos esquecer que o título original do livro é 

Jesusalém
16

. Este título remete o leitor para a descrença que Silvestre deposita em Deus, posto 

que em sua vida apresentam-se inúmeras dificuldades, como a traição e a morte da mulher e a 

necessidade de criar, sozinho, os filhos em meio ao caos da guerra. Na (des)crença criada por 

Vitalício, Jesusalém seria o lugar onde Jesus haveria de se descrucificar. O personagem 

esperava que Deus viesse pedir-lhe desculpas.  Vamos ao romance: “[...] Em geral, o serviço 

de Deus é perdoar os nossos pecados. Para Silvestre, a existência de Deus servia pra O 

culparmos pelos pecados humanos. Nessa fé às avessas não havia rezas, nem rituais” (p. 47). 

Será ainda neste capítulo que Vitalício desobedecerá duas de suas regras: após matar o 

filhote de Jezibela, ele se ajoelha na beira do rio e pede a Deus proteção para os seus filhos. 

Ao ser surpreendido por Mwanito que, clandestinamente, assiste a tudo, ele começa a falar 

sobre o avô do menino. Mais do que isso, o pai batizará o rio sem nome de Rio Kokwana, que 

significa avô, como mencionado. Vale relembrar o fragmento já por nós citado: “Estremeci: 

meu pai fraquejava face à interdição de evocar os antepassados? E tal era a delicadeza desse 

momento que eu nada disse, com receio que ele recuasse na sua intenção” (p. 109).  

Chamamos a atenção para o fato de essas “desobediências” de Silvestre começarem 

justamente no capítulo destinado a Jezibela, única habitante de Jesusalém que é do gênero 

feminino. Parece-nos que será no momento da entrada das mulheres na trama, ou melhor, de 

Jezibela, representante desse gênero, que Jesusalém começará a ter as suas verdades 

comprometidas, como também observa, em relação a Marta, a pesquisadora já aqui referida, 

Ana Cláudia da Silva: “A chegada de uma mulher a Jesusalém faz desmoronar as falsas 

certezas desse homem [Silvestre], para quem todas as mulheres eram prostitutas” (2010, p. 

72). Inicia-se, então, neste episódio do romance, o processo de desconstrução de Jesusalém, 

rompendo-se os silêncios que marcavam o lugar, graças as manobras das figuras femininas. 
                                                           
16

 O título Antes de nascer o mundo foi opção dos editores brasileiros. 
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4.2 Sobre “molduras” e “trampolins”  

 

Os termos aspeados que figuram no título deste segmento do capítulo estão vinculados à 

questão das epígrafes. Entendemos que esses paratextos se transformam diegeticamente em 

“molduras” e “trampolins” do narrado, como veremos. 

Conforme já ressaltamos, em um primeiro momento do romance, a presença feminina se 

dá, no contexto narrado, na sua ausência corpórea, existindo apenas nas memórias, nos 

anseios e desejos dos atores ficcionais. No segundo segmento do contado, porém, essa parcial 

ausência – parcial porque, na verdade, as mulheres atravessam a narrativa e atingem tanto os 

personagens, quanto os leitores, estes através, principalmente, das epígrafes – irá transformar-

se em presença concreta com a chegada da portuguesa Marta em Jesusalém.  

Através das epígrafes, a mulher, símbolo da fertilidade, irá “emoldurar” o romance por 

nós analisado. O termo é aplicado pela pesquisadora Iza Quelhas quando esta se refere às 

epígrafes em seu ensaio, “O Último voo do flamingo, de Mia Couto – um romance de 

(des)montagem” (2010). Nas suas palavras, 

 

 

[...] a moldura, imagem metafórica, não é adorno ou enfeite acessório; sua 

funcionalidade é a de estabelecer conexões, recortes, desdobramentos. Situa-se 

dentro e fora porque o que predomina é o modo como tais epígrafes abrem 

possibilidades de sentidos para o que é narrado em cada capítulo ou parte do 

romance (2010, p. 111-112) 

 

Serão essas vozes epigráficas femininas que abrirão o caminho para o leitor, fazendo-se, 

pois, uma importante chave de leitura. Nessa esfera de discussão, achamos válido trazer ainda 

a voz de Antoine Compagnon, em sua famosa obra O trabalho da citação (1979). O teórico 

ressalta que a epígrafe “[...] é um grito, uma palavra inicial, um limpar de garganta antes de 

começar realmente a falar, um prelúdio ou uma confissão de fé” (1996, p. 121). No contexto 

de ANM, as epígrafes indicarão importantes pistas, pois, como se pode observar, as mulheres 

serão os pilares desta narrativa mesmo que, como referimos, se representem, em um primeiro 

momento, como seres interditos e ausentes. As epígrafes, portanto, de assinatura feminina se 

fazem os “trampolins” (ibidem, p. 121) que servirão de base sobre a qual os capítulos se 

erguem, ainda pensando com Compagnon. 

Os paratextos de ANM remetem os leitores para Portugal, Brasil, Argentina, França e 

ainda para a Alemanha, com Herman Hesse. O romance e cada uma das três partes do livro, 
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além do início de cada capítulo, se abrirão com uma epígrafe. O conjunto dessas vozes irá 

apontar, em coro, para um ponto bastante significativo. Com exceção das vozes de Hesse e do 

filósofo francês Jean Baudrillard, todas as epígrafes terão assinaturas femininas. Assim, elas 

rompem o silêncio a que atrás nos referimos, abrindo espaço para as vozes da portuguesa 

Sophia de Mello Breyner, das brasileiras Adélia Prado e Hilda Hilst e da argentina Alejandra 

Pizarnik.  

A pesquisadora Ana Cláudia da Silva, no artigo “Mia e Sophia: diálogos em Jesusalém” 

(2010), ressalta a diferença existente entre as duas epígrafes de autoria masculina e as demais, 

de autoria feminina, afirmando: “A epígrafe de Herman Hesse fala [de] esquecimento; a de 

Baudrillard, da morte. Ambas tecem considerações ontológicas sobre a vida. As epígrafes de 

autoria feminina, por sua vez, falam de sentimentos: de amor, perda, solidão, desejos” (2010, 

p. 70). A nosso ver, porém, algumas dessas epígrafes de autoria feminina, de natureza lírica 

também irão apontar para questões ontológicas. Pensamos que seja pelo lírico que se 

estabelece a distinção entre as epígrafes de Sophia, Adélia, Hilda e Alejandra e as de Hesse e 

Baudrillard, o que se pode em certa medida explicar a força exercida pelo lírico na produção 

de Mia Couto. 

Como sabemos, o escritor moçambicano adentra o mundo literário com Raiz de 

orvalho, livro de poemas publicado em 1983. Só após caminhar pela poesia é que chegará ao 

conto, e, posteriormente, ao romance, gênero com o qual se afirma, só voltando ao gênero  

lírico, propriamente, em 1999 com a reedição de seu primeiro livro.  

Esta obra, Raiz de orvalho e outros poemas, marcará um importante capítulo na sua 

trajetória literária, como ele próprio ressalta no fragmento retirado das “palavras iniciais” da 

recolha dos poemas: “[...] Assumo estes versos como parte do meu percurso. Foi daqui que eu 

parti a desvendar outros terrenos. O que me liga a este livro não é apenas a memória. Mas o 

reconhecimento de que, sem esta escrita, eu nunca experimentaria outras dimensões da 

palavra” (2001, p. 7). Recentemente, Mia Couto volta ao gênero lírico com a publicação dos 

livros idades cidades divindades (2007) e Tradutor de chuvas (2011). Será, portanto, a partir 

de uma escrita poética de natureza lírica, que ele adentrará o mundo literário, tornando-se um 

dos mais importantes escritores de Moçambique.  

Propomos, mais do que uma leitura detida das epígrafes de ANM, entender o seu papel 

no contexto do romance. Acreditamos que, por esse caminho, compreenderemos não só os 
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personagens femininos, mas também os masculinos, além de ainda seguirmos reiterando a 

ideia de que as margens de manobra atravessam também o fazer romanesco. 

As autoras que assinam as epígrafes e “emolduram” a maioria dos capítulos do 

romance, são referências em seus países e não só neles. Todas elas possuem uma vasta 

produção, atuando em diversos gêneros, além de terem sido galardoadas com importantes 

prêmios literários. Essas mulheres se fazem, portanto, donas de potentes e influentes vozes 

que se erguem em espaços que ainda insistem em perpetuar a lógica da dominação masculina 

e do patriarcado. Assim sendo, a presença dessas vozes e ainda da força e influência das 

personagens femininas de ANM interferem nos estereótipos desgastados da ordem masculina 

dominante. 

Voltando o olhar para o Brasil, pensamos nas três epígrafes assinadas por Hilda Hilst 

que surgem no “LIVRO UM” e retornam no “LIVRO TRÊS”.  Elas estão presentes nos 

capítulos dedicados a Ntunzi e Jezibela e ainda na abertura do “LIVRO TRÊS – 

REVELAÇÕES E REGRESSOS”. Os versos que abrem o capítulo sobre o irmão de Mwanito 

remetem o leitor para a vontade que o sujeito lírico tem de viver. Esta vida, destaca, deve ser 

repleta de movimentos. O eu-lírico feminino pede ainda que a procurem “viva”, como vemos 

nos versos finais do poema escolhido:  

 

Pedra, semente, sal passos da vida. 

Procura-me ali. 

Viva (p. 53) 

 

Já nos versos presentes no capítulo dedicado à jumenta Jezibela, percebemos que o 

sujeito lírico encontra-se em um não-lugar. Por não se reconhecer, este sujeito se sente aflito e 

almeja ser um outro, como identificamos no primeiro e no último verso que aqui destacamos: 

“Aflição de ser eu e não ser outra/ [...] E sendo água, amor, querer ser terra” (p. 99). 

Lembramos que Jezibela, sendo uma jumenta mas tendo um tratamento, digamos, 

humanizado, pode ser diretamente relacionada aos versos de Hilda Hilst. Já os versos que 

abrem o terceiro e último segmento do romance, no qual se narra a volta da família à cidade, 

são um fragmento do longo poema intitulado “Passeio”, presente na obra Trajetória Poética 

do Ser (1963/1966). Aqui vislumbramos um dos principais pilares da poética de Hilst. A 

figura de Deus por ela retratada aparece em muitos de seus poemas e contrapõe-se à ideia 

religiosa do Deus misericordioso, uma vez que, para ela, Ele   
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Não é um Deus de afagos. 

É mudo. 

Está só. 

E sabe 

Da grandeza do homem 

(Da vileza também)  

E no tempo contempla 

O ser que assim se fez (p. 207) 

 

 

Isto nos faz lembrar a forma como Silvestre também o vê, ao culpá-lo pelos pecados do 

mundo.   

Ainda seguindo os versos brasileiros, deparamo-nos com Adélia Prado. Seus poemas 

surgem em sequência, nos quatro primeiros capítulos do “LIVRO DOIS” assim denominados: 

“A aparição”, “Os papéis da mulher”, “Ordem de expulsão” e “Segundos papéis”. Será neste 

segmento do romance, como já referido, que Marta entrará no enredo. Dessa forma, será pela 

voz de Adélia que o leitor tomará o primeiro contato com a aparição concreta daquela mulher 

em ANM. Podemos vislumbrar, nos versos que abrem o capítulo “Os papéis da mulher”, uma 

fala da própria Marta, a narradora, que assim se apresenta: “Sou mulher, sou Marta e só posso 

escrever” (p. 131). Será escrevendo que ela manterá vivo, como já analisamos, o amor por 

Marcelo e a memória que dele tem. A voz de Adélia parece antecipar tudo o que o capítulo 

narrará:  

O que a memória ama, fica eterno. 

Te amo com a memória, imperecível (p. 131) 

 

 

Igualmente paradigmáticos são os versos escolhidos para abrir o capítulo “Segundos 

papéis”. Neste poema, o sujeito lírico declara seu amor a outra pessoa. Porém, aqui, a marca 

da espera faz-se presente e a mulher, de forma desesperada, observa a ação do tempo em seu 

corpo. Ao envelhecer nesta espera, o eu-lírico chega à conclusão de que  

 

A lua, os gerânios e ele serão os mesmos 

– só a mulher entre as coisas envelhece. 

De que modo vou abrir a janela, se não for doida? 

Como a fecharei, se não for santa? (p. 163) 

 

Deste modo, a mulher, para receber o amado em seus braços (caso ele retorne) terá que 

apresentar-se com seus “cabelos entristecidos” e “a pele assaltada de indecisão”, como doida 

ou santa. 
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Continuando este sucinto passeio por entre as vozes femininas que margeiam o 

romance, nos deparamos com as palavras da argentina Alejandra Pizarnik. Os versos que 

abrem o capítulo “Ordem para matar”, último do segundo segmento do romance de Mia 

Couto, fazem parte de um longo poema chamado “Caminos del espejo”. Podemos associar 

este fragmento a mais de um personagem de ANM, pois, nele, o sujeito lírico parte em busca 

de si próprio. Assim, esta “peregrina”, como se auto-intitula o eu-lírico feminino do poema, se 

aproxima tanto de Silvestre, quanto de Marta que, em determinados momentos de suas vidas, 

partem rumo ao desconhecido, um em busca de quem é, outro, fugindo de si próprio. Marta 

escreve em carta para Mwanito: “Eu fui salva em Jesusalém” (p. 239). Em contrapartida, 

Silvestre, no final do romance, confessa aos filhos que fugiu por medo e culpa: “A culpa me 

fez fugir de mim, desabitado de memórias” (p. 276). Serão esses trânsitos ou ainda, essa 

“peregrinação” que darão o tom a ambos os personagens. Citamos a epígrafe, quando pela 

primeira e única vez uma língua estrangeira aparece no texto escrito em português: 

 

Yo me levanté de mi cadáver, yo fui en 

busca de quien soy. Peregrina de mi, he 

ido hacia La que duerme em um país al viento. 

(p. 193) 

 

 À guisa de conclusão nos debruçaremos sobre as dez epígrafes assinadas pela escritora 

cuja voz figura no maior número de capítulos, a portuguesa Sophia de Mello Breyner 

Andresen, que, a nosso ver, aponta, tal qual as demais poetisas citadas, para algumas questões 

ontológicas, ao trazerem, em seus poemas, temas como a morte, a solidão, a passagem do 

tempo e a dinâmica da vida, igualando-se aos fragmentos de Hesse e Baudrillard. 

Vemos o nome da portuguesa logo na abertura do “LIVRO UM – A HUMANIDADE”. 

Percebemos, pelos versos, que o sujeito que fala no poema se representa como “o único 

homem a bordo do [seu] barco” (p.9). Da mesma forma que Herman Hesse, na epígrafe de 

abertura do romance, o eu-lírico, neste poema, também remete ao esquecimento. O universo 

deste homem, que opta pela solidão, gira em torno da sua relação com os elementos da 

natureza e não com os seres humanos. Será na natureza que ele se fará pleno. Vamos ao texto 

de Sophia:  

A minha pátria é onde o vento passa, 

A minha amada é onde os roseirais dão flor, 

O meu desejo é o rastro que ficou das aves (p. 9) 
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O poema, no conjunto dos de assinatura feminina, é o único que traz um sujeito masculino 

para sua cena, o que é algo importante, se pensarmos que o narrador do romance, é Mwanito. 

As palavras de Sophia também aparecem na segunda e terceira epígrafes de abertura dos 

capítulos dedicados a Mwanito e Silvestre, respectivamente:  

 

Escuto mas não sei 

Se o que oiço é silêncio 

Ou deus. 

[...] 

(p.11) 

 

 

[...]  

Viveste no avesso 

Viajante incessante do inverso 

Isento de ti próprio 

Viúvo de ti próprio 

[...] 

(p. 29) 

 

 Como vemos, os versos apontam o que marca cada um dos personagens: o silêncio e a 

solidão.  

Já o tempo e o passado serão motes da epígrafe que abre o capítulo dedicado a Tio 

Aproximado, ainda no “LIVRO UM” que parece ser, no narrado, como diz Sophia, alguém 

que insiste em lembrar o fato de no antigamente haver roseiras (p. 69). Já o vazio e a 

inconstância da vida que, a cada momento se mostra outra, serão os temas de Kalash, aquele 

que está sempre a esconder as coisas que há muito tempo já foram vividas (p. 83). No 

“LIVRO UM”, como observamos, a voz epigráfica predominante será a da poetisa 

portuguesa. Neste primeiro segmento do romance, apenas as aberturas dos capítulos sobre 

Ntunzi e Jezibela não serão assinadas por Sophia e sim pela voz da poetisa brasileira Hilda 

Hilst, como já visto. 

Andresen voltará já no final do “LIVRO DOIS” e também no decorrer do “LIVRO 

TRÊS”, o que nos leva a crer que esses paratextos movimentam-se de forma circular. No 

capítulo “A loucura”, penúltimo do “LIVRO DOIS”, a epígrafe põe em cena um quadro sobre 

a pátria, mostrada como “perdida”, assim como Jesusalém e seu “ditador” quase vencido. 

Confiramos o quarteto, chamando a atenção para os significantes grifados por nós:  

 

Quando a pátria que temos não a temos 
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Perdida por silêncio e por renúncia 

Até a voz do mar se torna exílio 

E a luz que nos rodeia é como grades 

(p. 179) 

 

 

Já no “LIVRO TRÊS”, os capítulos dedicados à saída da família de Jesusalém e sua 

chegada à cidade também serão “emoldurados” por Sophia. A epígrafe do capítulo “A 

despedida”, remete os leitores aos motivos que levaram Silvestre a “construir” Jesusalém. 

Vejamos os versos:  

 

Em nome da tua ausência 

construí com loucura uma grande casa branca 

E ao longo das paredes te chorei (p. 209) 

 

 

Os três últimos paratextos, retirados de poemas assinados por Sophia, dos capítulos 

“Uma bala vem à baila”, “A árvore imóvel” e “O livro” que compõem o último segmento da 

obra, abordam, pensando no ponto de contato dos três poemas, a fragilidade da vida e do 

mundo e também trazem questões que envolvem a prática de os seres humanos doarem-se a 

outra pessoa. Um tom talvez pesaroso perpassa esses versos. 

No capítulo “A árvore imóvel” lemos as palavras de Marta que explica a Mwanito, em 

carta, toda a história do suicídio de Dordalma, por isso este título. As palavras de Sophia 

servirão de “trampolim”, falando com Compagnon, para tal capítulo. Vamos ao poema: 

 

Terror de te amar num sítio tão frágil como o mundo.  

 

Mal de te amar neste lugar de imperfeição 

Onde tudo nos quebra e emudece 

Onde tudo nos mente e nos separa. (p.239) 

 

Entendemos serem esses versos um importante “lema” dos amantes que compõem o 

enredo de ANM. Ou seja, podemos ler o poema pensando em Dordalma e Zacaria, ou em 

Marta e Marcelo, ou ainda, em Silvestre e Dordalma.  

Por fim, percebemos que a epígrafe do capítulo “O livro”, último do romance, passeia 

por um campo semântico que remete ao arrependimento. A perda da inocência, ou ainda a 

perda de algo mais abrangente, a esperança, em nosso ponto de vista, também está implícita 

nesses versos de Sophia, como mostra a primeira estrofe: 
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Nunca mais  

A tua face será pura limpa e viva 

Nem o teu andar como onda fugitiva 

Se poderá nos passos do tempo tecer. 

E nunca mais darei ao tempo a minha vida. (p. 251) 
 
 
 

Porém, este tempo arrebatador que leva amores e deixa saudades, também indica 

sentimentos doces como o companheirismo e a cumplicidade, como vemos nas palavras de 

abertura do capítulo “Uma bala vem à baila”:  

 

Para atravessar contigo o deserto do mundo 

Para enfrentarmos juntos a terra da morte 

Para ver a verdade para perder o medo 

Ao lado dos teus passos caminhei (p. 227) 

 

Não apenas os personagens caminham ao lado uns dos outros, como também nós, 

leitores, caminhamos aos seus lados. Conseguindo atravessar com eles, o deserto do mundo.  

 

 

Diante do exposto até aqui, reforçamos a ideia central deste nosso último capítulo de 

que as personagens femininas do enredo alcançam em suas existências outros importantes 

domínios, o que permite que elas exerçam fortes influências no contado, mesmo que o modo 

como são apresentadas opte por velar, em um primeiro momento, a força e a capacidade do 

gênero feminino. Assim sendo, Dordalma, Marta e Noci mulheres que experimentam, como 

os outros personagens, a crise, também encontraram brechas para movimentarem as suas 

subjetividades e os seus desejos, driblando os anseios e abrindo novas estradas em suas vidas, 

grito transformador que ecoa e ultrapassa o narrado. Por sua vez, as epígrafes assinadas por 

mulheres amplificam ainda mais esse grito transformador permitindo-nos entender melhor as 

artimanhas do romance Antes de nascer o mundo. 
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5. Considerações Finais 

E todo o silêncio é música em estado de gravidez.  

(Antes de nascer o mundo, p. 13) 

 

 

A proposta de nossa investigação se sustentou, sobretudo, no desejo de análise das 

subjetividades dos personagens ficcionalizados no romance Antes de nascer o mundo. Isto 

não significa, no entanto, que os problemas da coletividade tenham sido deixados de lado 

tanto no romance quanto na análise que dele fizemos ou procuramos fazer.  

Sabendo embora que o coletivo tem uma importância muito grande, principalmente 

quando se trata de nações constituídas há pouco tempo, como é o caso de Moçambique – o 

palco das ações romanescas –, preferimos privilegiar os modos como cada ator ficcional 

exerce sua subjetividade. É claro que não há uma alienação do coletivo, daí as referências à 

guerra, às suas consequências, bem como às interdições sofridas pelas mulheres naquele 

contexto social, conforme mostramos no decorrer do trabalho.  

Por outro lado, tentamos deixar claro, como, diante das dificuldades que marcam a vida 

de cada um dos personagens imersos naqueles “espaços em crise” de que nos fala Michèle 

Petit, eles vão em busca de linhas de fuga que lhes permitam superar seus próprios traumas e 

demandas pessoais. A criação de Jesusalém por Silvestre é a primeira prova disso, assim 

como o serão o aprender a ler e escrever por Mwanito, a escrita do diário de Marta, a volta 

dos meninos para a cidade, etc.  

Nossa proposta de análise procurou seguir de perto os passos da própria malha 

romanesca que aponta, com zelo, para cada um dos atores ficcionais. Vimos, nesse sentido,  

que o primeiro segmento do romance, não por acaso intitulado “A HUMANIDADE”,  dedica-

lhes um capítulo, nomeando-os diretamente, a começar por Mwanito, o personagem narrador, 

e acabando com a jumenta Jezibela. Como dissemos na “Introdução”, este enfoque nas 

subjetividades dos personagens vem à tona em outros romances de Mia Couto, fato este que é 

ratificado na entrevista por ele concedida, em que diz ser, mais do que um construtor de 

narrativas, um construtor de personagens. Pontuamos ainda que esta forma de conceber a 

ficção marca a produção de outros autores moçambicanos – como exemplo citamos João 

Paulo Borges Coelho – que, assim como Mia, acreditam e, por isso mesmo, ressaltam a 

importância do indivíduo como elemento básico da construção da coletividade. Borges 

Coelho e Mia Couto consideram que a constituição da identidade moçambicana deve passar 
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por um movimento que associe os pares tradição/modernidade e coletividade/individualidade. 

Concordamos com os autores, pois nenhum texto literário pode abdicar dos valores que 

emergem do local da cultura e dos outros que vão além desse local, tornando-se todos, em 

certa medida, globais. Podemos remeter àquilo que já dissemos na “Introdução”, ao resgatar a 

entrevista concedida por Mia a Vera Marquêa, ou seja, de que essa sua forma de narrar que 

abrange tanto temas locais quanto transcendentais é como se dá com quase todo e qualquer 

escritor. 

Por tudo isso, essa dissertação procurou caminhar pela trilha oferecida pela vivência e 

intimismo de cada personagem, sem deixar de fora os movimentos que ocorrem também nas 

dinâmicas coletivas, nas quais os sujeitos se encontram inevitavelmente inseridos. Assim, 

através dos deslocamentos – elemento primordial tanto no romance analisado quanto na 

dissertação – ou utilizando o termo de Luana Antunes, por esses “universos de movência”, os 

personagens e nós, leitores, acabamos por ser surpreendidos, o que nos levou a praticar um 

movimento que vai de encontro “ao destino escrito de antemão, imutável, que pode apenas ser 

sofrido”, recuperando aqui as palavras de Petit, já citadas no capítulo “Harmonizando tempos, 

suavizando espaços”. 

Em um primeiro momento de nossa reflexão, cogitamos que o sujeito ficcional, por se 

encontrar “paralisado” pela crise, necessariamente estava imerso em uma situação totalmente 

adversa, que o reprimia, de alguma maneira. Assim sendo, o silêncio, o vazio, o repouso e a 

falta de atividade representariam, na existência de cada personagem, uma situação-limite 

completamente negativa. Porém, em um segundo movimento da pesquisa, entendemos ser 

essa uma observação um tanto quanto simplista, já que também nestes momentos de pausa e 

suspensão, o sujeito exercia sua subjetividade de outras maneiras, até então nunca praticadas. 

A partir do novo ponto de vista, alteramos um pouco o modo de enxergar certas 

circunstâncias da diegese e, por isso, foi necessário buscar outras teorias que embasassem as 

novas ideias. 

À guisa de conclusão e de acordo com nossa percepção analítica, mapeamos os 

principais temas abordados nessa dissertação. Um deles é o deslocamento que se configura 

de duas maneiras diferentes: ora concretamente, como podemos observar nos momentos de 

trânsito dos personagens pelos espaços físicos da narrativa, ora simbólica ou subjetivamente, 

como nos casos em que eles acontecem no plano das lembranças, dos sonhos, dos 

pensamentos e ainda no que diz respeito a algumas formas de expressão artística, como a 
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escrita ou o desenho. Desse modo, o deslocamento tanto é associado aos trânsitos concretos, 

quanto às questões ligadas à imaginação e à criatividade, processos que se vinculam 

diretamente aos movimentos não-concretos ou subjetivos/simbólicos.  

Por ser um elemento constante no decorrer da narrativa, o silêncio igualmente se tornou 

tema da dissertação, pois percebemos que os momentos de suspensão da fala atuam, ao 

contrário do que pode parecer, como uma espécie de tomada de fôlego do sujeito enunciador 

e, por isso, fazem-se necessários no processo de movência do indivíduo no sentido de 

encontrar o que procura, como lemos na epígrafe retirada de ANM que abre este último 

segmento de nosso texto, isto é: “E todo o silêncio é música em estado de gravidez”. A 

importância do silêncio, assim amplificada, corrobora a ideia exposta acima de que os 

momentos de pausa e suspensão também atuam na experiência do sujeito, como “pausa 

motora”, já que, como observamos, despertam os personagens para o movimento. 

Percebemos ainda a relevância da palavra em suas variadas formas e sentidos. Assim, a 

palavra, seja lida, escrita ou falada configura-se, em nosso ponto de vista, como uma potente 

margem de manobra na realidade dos personagens de ANM. Zacaria Kalash, – através das 

suas histórias de caçadas; Ntunzi – por meio da sua condição de professor do irmão mais novo 

– e ainda Mwanito e Marta, que em seus escritos, encontram uma forma de resistir à 

adversidade de suas vidas. Notamos que esses exercícios de tecer outros mundos possibilitam 

a reconstituição do sujeito e põem por terra as interdições que os tolhiam em Jesusalém. A 

palavra dita, lida ou escrita é realmente a chave para que cada um dos sujeitos, antes 

aprisionados em seus espaços de crise, se libertem. Até o rio sem nome é nomeado, em clara 

convocação dos ancestrais. 

Por tudo isso, os episódios que narram a apreensão da leitura e da escrita pelo 

personagem Mwanito tornam-se importantes para os objetivos que procuramos alcançar nesta 

dissertação. Foi por isso que expandimos o significado, por exemplo, do verbo ler e de outras 

formas que não envolvem somente as palavras grafadas. Defendemos que existem outros 

meios de “ler” o mundo e, portanto, entendemos que Mwanito, em um primeiro momento da 

narrativa, “lerá” o mundo através das histórias narradas, da mesma maneira que Ntunzi “lerá” 

o mapa que seu tio lhe entrega clandestinamente. Consideramos que também estas serão 

formas de leitura já que, além de transmitirem informações, despertam movimentos de 

libertação. Será pelo mapa que o menino mais velho imaginará suas fugas, antevendo o 

movimento existente no espaço da cidade. Da mesma maneira que será, primeiramente 
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através das histórias das caçadas contadas por Zacaria ou ainda das histórias inventadas de 

Ntunzi, que o menino mais novo tecerá as histórias que nunca conseguiu viver.  

No mapa que procuramos traçar é de grande importância ainda a questão da memória, 

elemento, aliás, imprescindível em qualquer forma de narração. Notamos que as lembranças 

emergem quando menos o sujeito espera, sendo impossível apagar completamente o passado. 

Um bom exemplo disso é o fato de que os dias de ventania remetiam o personagem Silvestre 

ao enterro de sua mulher, ou ainda quando Zacaria, assustado com as trovoadas que o 

lançavam aos tempos que lutou na guerra, corria para algum esconderijo.  

Uma outra questão que nos mobilizou, e que é recorrente nos estudos literários, foi 

pensar até onde no romance se dá a fronteira entre ficção e realidade. Propomos essa 

discussão porque, ao longo da sua narrativa o personagem-narrador confessa ter dúvidas 

acerca da fidedignidade dos acontecimentos que narra, como vimos em diversos fragmentos 

retirados do texto literário analisado. Prova disso é a escrita do romance por Mwanito e os 

momentos em que ele diz não saber se aquilo que conta foi realmente por ele vivido ou se foi 

uma ficção por ele criada. 

Para completar o percurso trilhado que nos levou ao nosso mapa de leitura, elegemos as 

figuras femininas de ANM, posto entendermos serem elas a força motora do enredo. 

Analisando o contorno de cada uma das personagens deste “gênero proibido” em Jesusalém, 

percebemos que, de maneiras díspares, Dordalma, Marta e Noci preenchiam as lacunas dos 

personagens masculinos. Dessa forma, com exceção, em parte, de Dordalma, as mulheres 

estão ausentes no desenvolvimento dessa primeira parte do enredo. Essa ausência se converte 

em presença também através das vozes poéticas de Adélia Prado, Sophia de Mello Breyner 

Andresen, Hilda Hilst e Alejandra Pizarnik, utilizadas para abrir todas as partes da obra. 

Assim, as imagens das mulheres ficcionalizadas saem de um estilhaçamento para uma 

composição mais definida, o que complementa o fato de elas se fazerem a força 

transformadora do romance.  

O processo de fragmentação torna-se, pelo exposto, um ponto relevante a partir do 

momento em que enxergamos as personagens femininas do enredo como pares das mulheres 

da vida existente fora do eixo diegético. Não será à toa que justo as mulheres serão 

representadas de forma incompleta. Também não será mero acaso o fato de elas se fazerem a 

força transformadora do romance. Pensamos que, unindo estas características, o enredo 

problematiza tanto o estigma que se abate sobre o gênero feminino, quanto, opostamente, 
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enfatiza os seus valores. Nossas ponderações ratificam algo em que nós e, também outros 

pesquisadores, como Fernanda Angius, acreditamos: “[...] as marcas das vozes que Mia Couto 

traz à estampa, e nos faz ouvir, são marcas da voz recalcada da humanidade, coros de 

esperanças e revoltas, incrustados num tempo tecido por séculos de silêncios e imposturas 

culturais” (1998, p.32).  

No final de nosso percurso, lembramos que não há como fechar ou concluir, de fato, a 

nossa proposta de leitura analítica de Antes de nascer o mundo, cujo primeiro e mais 

instigante título é Jesusalém. O que pretendemos foi levantar questões que, no futuro, na voz 

de outros pesquisadores, poderão germinar. Afinal, como lembra Mwanito na epígrafe que 

abre este ensaio, “todo silêncio é música em estado de gravidez”. O ponto final do último 

segmento do nosso texto não cala, de maneira alguma, as questões aqui levantadas. Pelo 

contrário, acreditamos que o silêncio-música de nossas reflexões venha apontar as trilhas de 

outros caminhos de leitura possíveis e desejáveis. 
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