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RESUMO:	O	presente	artigo	visa	analisar	a	poética	do	escritor	moçambicano	Mia	Couto	através	do	
percurso	 teórico	 do	 crítico	 e	 pensador	 martinicano	 Édouard	 Glissant.	 Para	 isso,	 foram	 buscados,	
principalmente,	os	conceitos	de	todo-o-mundo,	crioulização	e	poética	da	relação.	É	enfatizada	neste	
texto	a	construção	das	narrativas	coutianas	a	partir	da	relação	e	da	memória,	considerações	que	são	
importantes	 nas	 análises	 de	 Glissant	 ao	 tratar	 especialmente	 do	 colonialismo	 e	 dos	 apagamentos	
gerados	 pelos	 séculos	 de	 escravatura.	 Enquanto	 Glissant	 estuda	 os	 impactos	 da	 lógica	 colonial	 a	
partir	da	diáspora,	Mia	Couto	ficcionaliza	esse	outro	lugar	que	é	o	das	comunidades	exploradas	em	
suas	 próprias	 terras.	 O	 que	 ambos	 buscam	 é	 a	 consolidação	 perante	 o	mundo	 do	 imaginário	 dos	
sujeitos	 assolados	 não	 apenas	 pela	 colonização,	mas	 também	 pelo	 racismo	 ainda	 tão	 presente	 na	
contemporaneidade.	
Palavras-chave:	Mia	Couto;	Édouard	Glissant:	Relação;	Memória;	Colonialismo.	
ABSTRACT:	This	article	aims	 to	analyze	 the	poetics	of	Mozambican	writer	Mia	Couto	 through	 the	
theoretical	path	of	the	Martinique	critic	and	thinker	Édouard	Glissant.	For	this,	we	sought	mainly	the	
concepts	 of	 the	 whole	 world,	 creolization	 and	 poetics	 of	 the	 relation.	 This	 text	 emphasizes	 the	
construction	of	Coutian	narratives	based	on	relation	and	memory,	considerations	that	are	important	
in	Glissant's	analysis	in	dealing	especially	with	colonialism	and	the	erasures	generated	by	centuries	
of	 slavery.	 While	 Glissant	 studies	 the	 impacts	 of	 colonial	 logic	 from	 the	 diaspora,	 Mia	 Couto	
fictionalizes	 this	 other	 place	 of	 exploited	 communities	 on	 her	 own	 land.	 What	 both	 seek	 is	 the	
consolidation	before	the	world	of	the	imaginary	of	the	subjects	not	only	devastated	by	colonization,	
but	also	by	racism	still	so	present	in	contemporary	times.	
Keywords:	Mia	Couto;	Édouard	Glissant:	Relation;	Memory;	Colonialism.	
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As	paisagens	antilhanas	determinam	as	outras	ao	longo,	e,	nelas,	todo	conto	cria	a	sinuosidade	de	
seu	rastro/resíduo	singular,	de	afluentes	a	rios,	estabelecendo	correlação;	correm,	frágeis,	e	obstinam-
se	essas	ramificações	de	linguagens	interpelando-se.	Morros	e	profundidades	resvalam	em	narrativa,	
trituram	o	inexplicado	do	mundo.	Não	se	subtraiam	a	esse	tema	novo	que	se	esforça,	não	se	ofendam	

com	os	vocábulos	insolentes,	nem	tampouco	com	os	vocábulos	gritados,	cobertos	de	terras	demasiadas,	
de	espaços	demasiados.	Eles	soam	o	improvável	e	o	risco	que	dividimos	juntos.	Assim,	o	pensamento	do	

rastro/resíduo	promete	a	aliança	longe	dos	sistemas,	refuta	a	possessão,	desemboca	nestes	tempos	
difratados	que	as	humanidades	de	hoje	multiplicam	entre	si,	em	choques	e	maravilhas.	Essa	é	a	errância	

violenta	do	poema.	(GLISSANT,	2005,	p.	72)	
	

Desloquei-me	para	tudo	ver	de	um	outro	lado:	levei	o	meu	olhar,	o	desejo	de	um	princípio	
infinitamente	retomado.	Ganhei	sonoridade	nas	vozes	que	me	habitavam	silenciosamente.	Entre	mar	e	
terra	eu	preferia	ser	espuma,	ter	raiz	e	poente	entre	oceano	e	continente.	O	tempo,	por	vezes,	morria	de	

o	não	semear.	Terras	que	golpeava	com	ternura	eram	feridas	que	em	mim	se	abriam	para	me	curar.	
Eram	terras	suspeitas,	acusadas	de	futuro.	Outras	vezes	eram	mãos	de	um	corpo	que	ainda	me	não	

nascera.	Surgiam	da	obscuridade	para	afastar	a	água	e	nela	me	deixar	tombar.	Tecido	que	escapava	da	
mais	bela	das	lavadeiras	eu	ia	pelo	rio,	a	corrente	insuflando-me	e	eu	deixando-me	arrastar	com	fingida	

contrariedade.	(COUTO,	2015,	p.	52-53).	
	

Primeiro,	perdemos	lembrança	de	termos	sido	do	rio.	A	seguir,	esquecemos	a	terra	que	nos	
pertencera.	Depois	da	nossa	memória	ter	perdido	a	geografia,	acabou	perdendo	a	sua	própria	história.	

Agora,	não	temos	sequer	ideia	de	termos	perdido	alguma	coisa.	O	Barbeiro	de	Vila	Longe.	(COUTO,	
2006,	p.	284).	

	
Naquele	lugar,	a	guerra	tinha	morto	a	estrada.	Pelos	caminhos	só	as	hienas	se	arrastavam,	

focinhando	entre	cinzas	e	poeiras.	A	paisagem	se	mestiçara	de	tristezas	nunca	vistas,	em	cores	que	se	
pegavam	à	boca.	Eram	cores	sujas,	tão	sujas	que	tinham	perdido	toda	a	leveza,	esquecidas	da	ousadia	
de	levantar	asas	pelo	azul.	Aqui,	o	céu	se	tornara	impossível.	E	os	viventes	se	acostumaram	ao	chão,	em	
resignada	aprendizagem	da	morte.	A	estrada	que	agora	se	abre	a	nossos	olhos	não	se	entrecruza	com	
outra	nenhuma.	Está	mais	deitada	que	os	séculos,	suportando	sozinha	toda	a	distância.	Pelas	bermas	

apodrecem	carros	incendiados,	restos	de	pilhagens.	Na	savana	em	volta,	apenas	os	embondeiros	
contemplam	o	mundo	a	desflorir.	(COUTO,	2007,	p.	09).	

	
De	facto,	a	única	coisa	que	acontece	é	a	consecutiva	mudança	da	paisagem.	Mas	só	Muidinga	vê	

essas	mudanças.	Tuahir	diz	que	são	miragens	[...]	À	volta	do	machimbombo	Muidinga	quase	já	não	
reconhece	nada.	A	paisagem	prossegue	suas	infatigáveis	mudanças.	Será	que	a	terra,	ela	sozinha,	
deambula	em	errâncias?	De	uma	coisa	Muidinga	está	certo:	não	é	o	arruinado	auto-carro	que	se	

desloca.	Outra	certeza	ele	tem:	nem	sempre	a	estrada	se	movimenta.	Apenas	de	cada	vez	que	ele	lê	os	
cadernos	de	Kindzu.	No	dia	seguinte	à	leitura,	seus	olhos	desembocam	em	outras	visões	[...]	Por	onde	

seguia	o	moço,	os	capins	se	infindavam,	num	Moçambique	de	verdes.	Os	olhos	de	Muidinga	se	meninam	
a	ver	as	árvores.	Em	redor,	já	nada	faz	recordar	a	savana	empobrecida.	(COUTO,	2007,	p.	63).	
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Os	fragmentos	acima	mostram	um	percurso	a	ser	trilhado	nesta	análise	da	obra	

Terra	 Sonâmbula	 do	 escritor	 moçambicano	 Mia	 Couto.	 O	 objetivo	 é	 estabelecer	 a	

relação	 com	os	 principais	 conceitos	 do	 pensador	martinicano	 Édouard	 Glissant,	 que	

trata	noções	como	todo-o-mundo,	poética	da	relação	e	crioulização.	

Inicialmente,	 é	 importante	 compreender	 o	 que	 é	 esse	 todo-o-mundo,	 definido	

como	o	espaço	—	e	não	mais	o	território	—	onde	várias	culturas,	pessoas	e	histórias	se	

relacionam	 (GLISSANT,	 2005),	 e	 as	 possibilidades	 de	 aplicação	 na	 poética	 de	 Mia	

Couto.	

O	escritor	moçambicano	trata	da	relação	entre	diferentes	sujeitos	e	identidades,	

atravessados	por	um	contexto	de	fragmentação	e	de	destruição,	causado	por	guerras	e	

pela	 violência	 colonial.	 Para	 dar	 conta	 dessas	 complexidades,	 Mia	 Couto	 cria	 uma	

leitura	de	mundo	e	um	estilo	de	narrativa	que	 são	muito	 específicos.	É	um	universo	

que	começa	em	Moçambique,	mas	percorre	vastos	caminhos.	Seu	olhar	para	o	mundo,	

para	todo-o-mundo	do	qual	fala	Glissant,	não	é	estabelecido	por	limites,	muito	menos	

por	fronteiras.	Pelo	contrário,	é	um	lugar	que	está	a	escorrer	como	um	rio	até	atingir	

mares	 e	 oceanos	 em	 vários	 cantos	 desse	mundo	 e	 chegar	 a	 espaços	 desconhecidos,	

exemplificados	pela	poética	coutiana	pelo	imaginário	das	tradições.	

Esse	 sensível	 movimento	 de	 criação	 de	 narrativas	 a	 partir	 da	 perspectiva	 da	

relação	 parte	 da	 construção	 de	 personagens	 não	 apenas	 constituídos	 em	

individualidades,	mas	pelas	camadas	de	experiências	que	vão	adquirindo	ao	entrar	em	

contato	 com	 outros	 sujeitos	 e	 ao	 se	 permitir	 modificar	 com	 e	 por	 eles.	 Há	 nesse	

contato	um	conhecimento	que	é	construído	em	conjunto	e	que	fortalece	a	relação,	que	

se	 torna	 poética	 porque	 se	 dá	 não	 apenas	 com	 palavras,	 mas	 com	 toda	 espécie	 de	

sensibilidades,	 inclusive	 com	 silêncios.	 São	 personagens	 caracterizados	 como	

incompletos	e	fissurados	por	suas	dores	e	por	suas	tragédias	(individuais	e	coletivas).	
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Mas	a	relação	da	qual	fala	Glissant,	e	que	se	mostra	presente	na	poética	de	Mia	

Couto,	 sugere	 outro	 movimento	 chamado	 de	 crioulização,	 que	 é	 resultado	 de	 um	

contato	 violento	 entre	 diferentes	 culturas,	 atravessando-as,	 mudando-as	

irreversivelmente	 (GLISSANT,	 2005).	 Processo	 que	 é	 bem	 diferente	 da	 mestiçagem,	

em	que	se	sabe	em	que	lugar	se	chegará	e	o	resultado	final.	

O	choque,	o	contato	e	a	relação	deixam-nos	à	deriva	e	formam	novos	caminhos	a	

serem	trilhados,	sem	destino	exato,	como	em	uma	errância.	Abrem	possibilidades	para	

migrações	físicas	e	de	pensamento.	Se	ao	mesmo	tempo	em	que	Glissant	abre	espaço	

para	 essas	 possibilidades,	 para	 o	 horizonte	 que	 se	 abre	 na	 contemporaneidade,	Mia	

Couto	 o	 faz	 em	 suas	 escritas	 e	 em	 suas	 fabulações.	 O	 primeiro	 pela	 necessidade	 de	

relação	e	pela	necessidade	de	contato	em	sua	insularidade,	enquanto	o	outro,	vivendo	

em	 continente,	 precisa	 reconstruir	 um	 imaginário,	 juntar	 peças	 e	 costurar	 o	

fragmentado	contexto	das	relações.	

Glissant	 (2005)	 tem	 ainda	 outro	 conceito	 importante	 que	 é	 o	 pensamento	

rastro/resíduo,	 que	 se	 contrapõe	 justamente	 a	 um	 pensamento	 estrutural,	 único	 e	

universal.	 O	 que	 sobrou	 de	 um	 passado	 inacessível	 por	 causa	 da	 violência,	 como	 o	

colonialismo,	 confronta	 o	 ideal	 de	 pureza	 da	 cultura	 e	 o	 pensamento	 de	 sistema	 do	

qual	 fazem	parte	um	imaginário	europeu	e	especialmente	dos	países	que	adotaram	e	

praticaram	o	colonialismo.	O	que	propõe	Glissant	é	justamente	a	ruptura	que	emerge	

de	quem	sofreu	a	brutalidade	colonial	a	partir	do	que	sobrou	de	suas	memórias.	

Assim	como	em	Glissant,	 há	uma	 topografia	nas	narrativas	de	Mia	Couto,	uma	

geografia	que	marca	essa	escrita	e	o	modo	de	narrar	esse	mundo.	Há	um	religamento,	

pelas	palavras	e	pelas	relações,	com	uma	poética	desenvolvida	na	África.	Uma	poética	

que,	assim	como	em	Glissant,	é	também	rizomática:	expande-se	para	os	lados	porque	

não	 encontra	 motivos	 para	 cavar	 profundamente	 e	 ali	 plantar	 raízes	 duradouras.	

Embaixo	 de	 camadas	 mais	 profundas	 de	 terra	 estão	 corpos	 e	 também	 histórias	

soterradas	pelos	séculos	de	exploração.	Então	o	que	dá	força	é	o	movimento	de	passar	
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por	 territórios	 fragmentados	 e	 por	 fissuras,	 criando	 assim	uma	nova	maneira	 de	 se	

enraizar	 e	 tirar	 a	 força	 para	 construir	 um	 futuro,	 que	 permanece	 em	 suspenso	 por	

causa	da	violência	e	dos	traumas.	

As	proximidades	entre	a	escrita	de	Mia	Couto	e	os	conceitos	de	Glissant	chegam	

até	ao	entendimento	das	poéticas	do	caos:	

	

O	que	 chamo	de	poética	do	 caos	não	pode	 ser	pensado	em	 termos	de	 finitudes	
formais,	ou	seja,	através	de	uma	conferência	escrita,	radical,	sem	possibilidade	de	
repetições	 ou	 de	 contradições.	 Essas	 poéticas	 do	 caos	 também	 não	 podem	 ser	
pensadas	em	 termos	de	 finitudes	 reais,	ou	 seja,	 como	um	 todo	que	não	suporia	
acréscimos,	retidas,	ou	mesmo	remorsos,	ou	renegações.	(GLISSANT,	2005,	p.	97).	

	

Essa	poética	do	caos	surge	de	outro	conceito	também	caro	a	Glissant,	o	de	caos-

mundo,	que	é	“o	choque,	o	entrelaçamento,	as	repulsões,	as	atrações,	as	convivências,	

as	 oposições,	 os	 conflitos	 entre	 as	 culturas	 dos	 povos	 na	 totalidade-mundo	

contemporânea.”	(GLISSANT,	2005,	p.	98).	

Glissant	(2005)	entende	esse	choque,	que	pode	ser	um	confronto,	mas	também	

uma	criação,	como	inerente	à	sociedade,	às	pessoas.	Mas	o	que	 importa	ao	pensador	

não	 é	 o	 contato	 pelo	 contato,	 o	 choque	 pelo	 choque	 ou	 mesmo	 a	 mudança	 pela	

mudança;	 esses	 movimentos	 sempre	 aconteceram	 ao	 longo	 da	 história.	 O	 que	

interessa	aqui,	para	ele,	é	a	imprevisibilidade	dessa	relação	de	culturas.	E	isso	pode	ser	

muito	 importante,	gerador	de	novas	 formas	de	se	relacionar	com	o	mundo	e	com	as	

pessoas.	

Percebemos	 então	 o	 quanto	 isso	 tem	 a	 ver	 com	 a	 escrita	 coutiana	 em	 vários	

aspectos,	como	no	entrelaçamento	das	relações,	na	destituição	de	uma	singularidade	

cultural	 e	 na	 ênfase	 do	 contato,	 na	 ressignificação	 das	 trocas	 e,	 especialmente,	 na	

ruptura	 com	 o	 isolamento.	 Ambos,	 Glissant	 e	 Mia	 Couto,	 parecem	 entender	 que	 o	

encaixotamento	 identitário	 não	 só	 oprime	 como	 também	 empobrece	 os	 sujeitos.	

Sujeitos	 estes	 destituídos	 de	 experiências,	 pluralidade	 e	 renegociação	 de	 valores	 e	
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conceitos	 os	 quais	 só	 podem	 ser	 aprimorados	 se	 recolocados	 em	 relação	 com	 o	

mundo,	com	o	real	múltiplo,	 fora	dos	aprisionamentos	identitários,	da	falsa	sensação	

de	segurança	e	do	conforto	de	só	ver	a	si	mesmo	do	outro	lado	do	espelho	social.	

Há	 mais	 um	 ponto,	 de	 tantos,	 que	 levam	 Glissant	 ainda	 mais	 ao	 encontro	 da	

análise	da	literatura	africana	contemporânea:	o	entendimento	sobre	a	visão	profética	

do	 passado.	 “O	 passado	 não	 deve	 somente	 ser	 recomposto	 de	maneira	 objetiva	 (ou	

mesmo	subjetiva)	pelo	historiador.	Deve	 também	ser	 sonhado	de	maneira	 profética,	

para	 as	 pessoas,	 comunidade	 e	 culturas	 cujo	 passado,	 justamente,	 foi	 ocultado.”	

(GLISSANT,	2005,	p.	87).	

Se	 analisarmos	a	produção	 literária	na	África,	 percebemos	esse	movimento	de	

ressignificação	do	passado,	de	 criação	a	partir	de	um	vazio.	Mia	Couto	não	está	 fora	

desse	 movimento.	 Nas	 obras	 dele,	 o	 passado	 apresenta-se	 pelos	 rastros	 da	

colonização,	da	guerra	de	descolonização	e	mais	recentemente	da	guerra	civil.	

Isso	 leva	 a	 outro	 conceito	 também	 fundamental	 para	 entender	 a	 escrita	 de	

Glissant,	 que	 é	 a	 constituição	 de	 todo-o-mundo.	 Para	 isso,	 parte	 de	 uma	 crítica	 ao	

conhecimento	do	mundo	baseado	em	um	olhar	ocidental	e	universalizante.	

Esse	 todo-o-mundo	 é	 a	 poética	 da	 relação	 e	 tudo	 o	 que	 conflui	 nesse	 contato,	

tanto	 de	 positivo	 quanto	 de	 negativo,	 suas	 dores	 e	 seus	 aprendizados.	 Estar	 em	

contato	 não	 é	 fácil,	 não	 é	 confortável	 e	 exige	 de	 nós	 a	 formação	 de	 um	 novo	

pensamento,	não	mais	enraizado,	e	sim	rizomático,	ou	seja,	em	contato.	

Conviver	com	essas	mudanças	nos	pede	uma	nova	forma	de	pensar.	Glissant	 já	

se	antecipa	ao	diferenciar	um	pensamento	arquipélago	e	continental.	O	continental	é	

uno,	 é	 sistêmico.	 Já	 o	 arquipélago	 é	 fragmentado,	 difuso,	 diferente	 entre	 si.	 Há	 uma	

relação	ali	que	liga	os	diferentes	e	os	faz	conviverem,	se	relacionarem.	Permite,	assim,	

pensar	 o	 ambíguo,	 o	 complexo	 sem	 o	 conforto	 da	 assepsia,	 da	 unilateralidade	 das	

relações,	já	que	[...]	

	



	
Curitiba,	Vol.	7,	nº	13,	jul.-dez.	2019											ISSN:	2318-1028																																																								REVISTA	VERSALETE	
	
	

KRAMA,	G..	À	deriva	na...	 146	

[...]	conhecer	o	imprevisível	é	sincronizar-se	com	o	presente,	com	o	presente	em	
que	vivemos,	mas	de	uma	maneira,	não	mais	empírica	nem	sistemática,	mas	sim	
poética.	[...]	Penso	que	a	poesia,	e	em	todo	caso	o	exercício	do	imaginário,	a	visão	
profética	do	passado	justamente	com	a	visão	profética	dos	espaços	longínquos,	é,	
em	 toda	parte,	 a	única	 forma	que	 temos	de	nos	 inserir	na	 imprevisibilidade	da	
relação	mundial.	(GLISSANT,	2005,	p.	90-91).	

	

Outra	 consideração	 importante	 de	Glissant	 é	 a	 crítica	 que	 faz	 ao	 texto	 épico	 e	

seus	 efeitos.	 Esse	 épico	 é	 conceituado	 como	 uma	 narrativa	 fundacional,	 que	 dá	

legitimidade	para	um	povo	para	que	possa	se	apropriar	de	uma	região,	passando	de	

uma	comunidade	para	uma	nação,	tomando	conta	de	um	território	e	criando	assim	um	

discurso	 para	 expandi-lo.	Neste	 sentido,	 há	 também	o	 trágico,	 que	 acontece	 quando	

essa	sociedade	se	sente	ameaçada	e,	principalmente,	sente	que	a	cadeia	de	filiação	—	

que	remete	ao	pertencimento	gerado	pelo	mito	fundacional,	ou	no	caso	o	épico	—	foi	

rompida.	

	

O	principal	papel	dos	mitos	 fundadores	é	consagrar	a	presença,	esse	presente	a	
uma	 Gênese,	 a	 uma	 criação	 do	 mundo,	 através	 da	 filiação	 legítima.	 O	 mito	
fundador	 tranquiliza	 obscuramente	 a	 comunidade	 sobre	 a	 continuidade	 sem	
falhas	dessa	 filiação	e	a	partir	daí	autoriza	essa	comunidade	a	considerar	como	
absolutamente	sua	essa	terra	tornada	território.	Ampliando	essa	legitimidade	[...]	
pode	 acontecer	 que,	 passando	 do	 mito	 à	 consciência	 história,	 a	 comunidade	
considere	que	adquiriu	o	direito	de	aumentar	os	limites	do	seu	território.	Esse	é	
um	dos	fundamentos	da	expansão	colonial	que	surge	estreitamente	atada	à	ideia	
de	universal,	ou	seja,	associada	antes	de	tudo	à	 legitimação	generalizada	de	um	
absoluto	 que,	 primeiramente,	 fundamentava-se	 sobre	 um	 particular	 eleito,	 em	
um	particular	eleito.	(GLISSANT,	2005,	p.	63-64).	

	

Então,	o	mito	fundador	serve	para	criar	um	imaginário	sobre	um	povo.	E	mito	é	

o	que	culminou,	segundo	o	autor,	no	processo	de	colonização.	Então	o	que	poderia	ser	

feito	para	 romper	 com	 isso?	Glissant	 explica	que	 “não	mudaremos	nada	da	 situação	

dos	povos	do	mundo	se	não	transformarmos	esse	imaginário	de	que	a	identidade	deva	

ser	uma	raiz	única,	fixa	e	intolerante.”	(GLISSANT,	2005,	p.	68).	
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A	literatura	teria	então	esse	papel	de	fazer	um	novo	imaginário.	Não	mais	aquele	

destinado	a	criar	um	povo	dominante	de	um	território,	mas	sim	uma	comunidade	em	

relação,	pertencente	ao	todo-o-mundo.	Se	os	grandes	livros	épicos	deram	segurança	às	

comunidades	 e	 excluíram	 os	 outros,	 os	 novos	 épicos	 vêm	 em	 uma	 linha	 mais	

contemporânea,	falando	a	partir	do	multilinguismo,	perante	todas	as	línguas	e	perante	

todos	os	povos.	

	

Um	épico	e	um	trágico	modernos	exprimiriam	a	consciência	política	(já	não	uma	
impossível	 consciência	 ingénua)	 mas	 descomprometida	 com	 o	 furor	 cívico;	
fundariam	o	lirismo	numa	confluência	da	palavra	e	da	escrita,	através	do	qual	o	
comunitário,	 sem	 se	 apagar	 (mas	 sem	 generalizar	 as	 suas	 verdades	 como	 o	
trágico	cristão	—	Eliot	ou	Claudel	—	pretenderam	fazer),	 iniciaria	na	totalidade	
sem	 abdicar	 do	 particular;	 e	 relativizariam	 assim	 o	 específico	 sem	 ter	 de	
confundir	 o	 Outro	 (a	 extensão	 do	 mundo)	 numa	 transparência	 redutora.	
(GLISSANT,	2011,	p.	60).	

	

Essa	 argumentação	 de	 Glissant	 leva	 de	 volta	 a	 Mia	 Couto	 e	 ao	 contexto	

moçambicano	 de	 produção	 de	 literatura.	 Couto	 se	 distingue	 como	 um	 escritor	 pós-

colonial,	que	escreve	após	a	guerra	colonial	e	a	guerra	civil	moçambicana.	

O	 épico	 de	Mia	Couto	 se	 assemelha	ao	 tradicional	no	que	 tange	 à	 tentativa	de	

construir	 (ou	 reconstruir)	 uma	 nação,	 um	 local	 para	 que	 um	 povo	 marcado	 pelos	

conflitos	possa	chamar	de	casa.	Mas	rompe	com	o	antigo	épico	ao	eleger	como	herói	as	

vítimas	 da	 violência,	 aqueles	 que	 sofreram	 e	 não	 puderam	narrar	 suas	 dores,	 como	

crianças,	 mulheres	 e	 idosos.	 Assim,	 o	 escritor	 mostra	 que	 é	 necessária	 uma	

recuperação	 da	 comunidade,	 que	 só	 é	 possível	 nas	 narrativas	 e	 no	 imaginário,	 para	

que	 possa	 haver	 de	 fato	 uma	 descolonização	 e	 a	 ruptura	 com	 os	 paradigmas	 do	

colonizador.	

Assim	 emerge	 um	 novo	 fazer	 literário,	 um	 fazer	 literário	 africano	 que	 se	

descoloniza	ao	poder	falar	perante	todas	as	línguas	do	mundo,	ao	fazer	parte	de	todo	o	

mundo.	 Esse	 fazer	 literário	 e	 reflexivo	 permite	 entender	 as	 complexidades	 da	
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contemporaneidade.	 É	 um	 tempo	 único,	 que	 pede	 outras	 estratégias	 de	 narrativas	

para	 poder	 se	 libertar	 dos	 velhos	 paradigmas.	 Se	 para	 se	 descolonizar	 é	 preciso	 se	

libertar,	 romper,	 isso	 será	 possível	 com	 um	 novo	 imaginário	 e	 uma	 nova	 narração	

sobre	as	comunidades	que	emergem	na	África.	
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