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RESUMO 

 

As Literaturas dos países de Língua Portuguesa Oficial – principalmente a partir da segunda 

metade do século XX – empenharam-se no propósito de ressignificar os valores fundados pela 

colonização pautados em hierarquias raciais que implicariam em outros conceitos excludentes. 

As produções estéticas desses países constroem discursos que, além de denunciar a ação colonial, 

refletem os dilemas e conflitos de sujeitos que sofreram um processo de dominação em diversos 

âmbitos sociais; o que permite trazer à tona a história dos excluídos. A moçambicana Paulina 

Chiziane é uma das autoras cuja escrita se volta para esse propósito. O universo ficcional de sua 

obra O alegre canto da perdiz (2010) apresenta uma visão da Moçambique colonizada ao trazer 

um enredo permeado por uma variedade de temáticas como escravidão, trabalho forçado, 

assimilação, pobreza, gênero, raça, identidade, que marcaram a relação do colonizado com a 

opressão colonial. Norteada por esses aspectos, esta tese tem o objetivo de analisar essa obra para 

identificar os discursos que constroem os sujeitos imaginários, para compreender como os 

conflitos e tensões criados e/ou acentuados pela dominação colonial em Moçambique marcam a 

construção desses sujeitos e em que medida eles criaram estratégias de resistência a essa 

dominação. Assim, atendendo a uma proposta multidisciplinar, a narrativa de Chiziane serve 

como fonte para um estudo literário e histórico no qual realidade e ficção, fato e imaginação 

cruzam-se oferecendo campo para se problematizar aspectos políticos e culturais da Moçambique 

colonizada, especialmente no que diz respeito à história dos subalternizados no contexto colonial. 

 

Palavras-chave: Colonização; Dominação; Resistência; Paulina Chiziane; Moçambique.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The Literatures from  the Official Portuguese Language Countries - mainly from the second half 

of the twentieth century - committed themselves to the purpose of re-signifying the values 

founded by colonization based on racial hierarchies that would imply in other excluding 

concepts. The aesthetic productions of those countries construct discourses that, in addition to 

denouncing colonial action, reflect the dilemmas and conflicts of subjects who have undergone a 

process of domination in various social spheres; which allows us to bring to the fore the history 

of the excluded, of the subalternized. Mozambican Paulina Chiziane is one of the authors whose 

writing turns to that purpose. The fictional universe of her work O alegre canto da perdiz (2010) 

presents a vision of colonized Mozambique by bringing a plot permeated by a variety of themes 

such as slavery, forced labor, assimilation, poverty, gender, race, identity, which marked the 

relation of the colonized to the colonial oppression. Based on such aspects, this doctoral thesis 

aims to analyze that work to identify the discourses that the imaginary subjects construct, to 

understand how the conflicts and tensions created and / or accentuated by the colonial domination 

in Mozambique mark the construction of these subjects and to what extent they created strategies 

of resistance to the domination. Thus, considering a multidisciplinary proposal, Chiziane's 

narrative serves as a source for a literary and historical study in which reality and fiction, fact and 

imagination cross each other offering a field to problematize political and cultural aspects of 

colonized Mozambique, especially in concerns to the history of the subalternized in the colonial 

context. 

 

Keywords: Colonization; Domination; Resistance; Paulina Chiziane; Mozambique. 
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INTRODUÇÃO  

 

[...] E é disso também que quero falar: de uma escrita 

que se questiona, que pensa a sua funcionalidade e a 

sua eficácia para além da ficcionalidade, de uma 

escrita que finta o “doce” e explode no “útil”, uma 

escrita que, como polariza Stephen Greenblatt, 

confronta dolorosamente “prazer” e “interesse”. 

Prazer estético e interesse pedagógico e ideológico. 

(MATA, 2009, p. 194) 

 

Em seu prelúdio, a obra O alegre canto da perdiz apresenta uma mulher que surge nua, 

escandalizando os moradores de Guruè, às margens do rio. A nudez que marca sua aparição 

instiga a multidão a perguntar: quem é essa mulher? O silêncio que a constitui incita a 

imaginação. Projeções surgiam nas mentes ansiosas por definição: era mau agouro? Era 

prenúncio do bem? Era anúncio do mal? “Parece até que guarda algum mistério” (CHIZIANE, 

2010, p. 11). Dessa forma Paulina convida o leitor a adentrar no universo de sua narrativa; e foi 

assim que incitou esta pesquisa e as análises que aqui se apresentam. Suas provocações iniciais 

desafiam a se pensar quem são essas personagens que compõem o universo ficcional e o contexto 

em que se ancora sua criação literária, transformando assim a obra em um elemento 

potencializador para se discutir tensões e conflitos no contexto de uma Moçambique colonizada. 

Desafio feito. Desafio aceito.  

Assim, tomando como objeto a obra O alegre canto da perdiz, da moçambicana Paulina 

Chiziane, esta pesquisa segue uma tendência que tem levado o estudo de Literaturas Africanas de 

Língua Portuguesa a ganhar proporções significativas no bojo das pesquisas acadêmicas que 

visam discutir o papel da literatura na construção de identidades, da ideia de nação e de discursos 

colonialistas ou anticolonialistas, para refletir sobre os grupos subalternizados. Fonseca (2008) 

considera que com as novas concepções de saber, “novos mapas de investigação teórica se 

traçam procurando alcançar territórios que, de algum modo, pareciam ter ficado à deriva” 

(FONSECA, 2008, p.177) enquanto se estava voltado para uma ideia de identidade ilusoriamente 

pensada “plenamente unificada, completa, segura e coerente,” (HALL, 2000, p.13). 

Para esta pesquisa, destaca-se um período relativamente recente, a segunda metade do 

século XX, decisivo para muitos países africanos. É um momento em que se intensifica a pressão 
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do poder colonial procurando manter a dominação, o que só aumentava o desejo por 

transformação, por liberdade dos povos colonizados. Como consequência desse embate de 

interesses, intensificam-se mais os conflitos na relação entre colonizador e colonizado. Por isso, 

nesses países colonizados ou ainda dominados por uma colonialidade – mesmo depois da 

independência política – a literatura assume um importante papel cívico, com autores engajados 

na temática anticolonial, produzindo uma arte com características próprias de uma vertente 

literária que assume uma função para além do aspecto estético, na perspectiva de trazer à tona 

desenhos, imagens, representações de um povo. É uma geração de autores que demonstra 

consciência das conflituosas e complexas relações nos contextos colonizados, e empenha seus 

esforços na luta por liberdade. 

 É a partir desse momento que o ocidente começa a dirigir um novo olhar para a África, 

isso em grande parte é motivado pela consolidação dos processos de independência pelos quais 

os países africanos vinham passando. Ki-Zerbo (2011) lembra que “entre 1956 e 1960 a maior 

parte dos países africanos passou muito subitamente para a independência” (KI-ZERBO, 2011, 

p.62). Todavia, Chaves (2006) destaca que é a partir de 1980 que as literaturas africanas de 

língua portuguesa começam a ganhar mais espaço. Essa literatura começa a incutir um interesse 

de estudo numa vertente da crítica literária preocupada com uma escrita que mantém um fecundo 

diálogo com questões que se voltam para o colonialismo, anticolonialismo, gênero, raça, 

identidade cultural, exílio e, principalmente, a inscrição dos modos literários de fazer literatura.  

         No caso específico de Moçambique, quando começa a se criar uma tradição na produção 

literária, seu referencial ainda era marcado pela produção masculina. É nesse contexto que surge 

aquela que é considerada pela crítica a primeira mulher do país a escrever um romance, embora 

ela rejeite essa categorização e se autoinscreva “contadora de história”: Paulina Chiziane. O 

estudo da obra literária dessa autora tem gerado tensões, talvez porque ela se inscreva num lugar 

de sujeito que historicamente foi desvalorizado e ousou ser escritora em um espaço e momento 

em que só se reconhecia a literatura de autoria masculina.  

          A produção literária de Chiziane transita entre os séculos XX e XXI, todavia não se pode 

negar que no século XX já começa a se reconhecer certa diversidade na representatividade 

cultural e literária, tendo em vista o hibridismo cultural e dos gêneros literários permitindo o 

registro das diversidades identitárias de países, a exemplo de Moçambique, que têm o literário 

como espaço lúdico e também para discussões políticas e culturais.  
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O que tem despertado interesse das pesquisas voltadas para as questões da negritude, da 

diáspora, dos excluídos, enfim desses aspectos que desafiam uma compreensão das relações 

modernas ou, como aborda Fanon (2008), em direção a um novo humanismo que propõe uma 

postura contrastiva, dialógica e descentralizadora. Nesse sentido é que Gomes (s/d) ressalta que 

nos últimos 40 anos “os deslocamentos de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça, nacionalidade 

têm suscitado o crescente interesse intelectual e, dessa forma, intensificou-se o colapso da noção 

iluminista que descreve a natureza humana como universal e atemporal” (GOMES, s/d, p. 20). E 

Chamoiseau (1990) em seu trabalho sobre o Elogio à criolidade diz que é preciso dar as costas à 

inscrição fetichista de uma universalidade regida pelos valores ocidentais. Para tanto, é preciso 

problematizar formas discursivas que operam na reprodução de valores instituídos por um 

pensamento eurocêntrico, como raça, língua, poder, sexualidade, nação, gênero, buscando 

desconstruir e ressignificar esses discursos e o repertório de sentidos que podem acionar na 

reprodução de modelos reducionistas.  

É nessa perspectiva que “a literatura, instrumento de libertação e arma de guerra, precisa 

descrever, criticar, projetar, ensinar [...] chamada de engajada, de protesto, é uma epítome da 

essência, existência e ethos de um povo que ainda está para ser livre” (OJO-ADE, 2006, p. 251). 

Portanto, pode ser um grito de alerta dos oprimidos, dos subalternos nos contextos colonizados 

ou marcados por uma colonialidade que se faz renitente. 

Se no embate com o colonizador, o colonizado não dispunha do mesmo poder bélico, a 

literatura se constitui, então, uma grande “arma” para combater o discurso colonial; esse, sim, 

mais devastador que a luta armada. A literatura passa então a ser um instrumento fundamental 

para desconstrução de discursos, tomando como base uma crítica contundente de evidente verve 

anticolonial. Por isso, o leitor que enverede pelos caminhos sugeridos por essas produções vai 

perceber que “a imagem de um país continua a construir-se ainda com o subsídio da literatura, e 

esta continua a desempenhar um papel que vai além da sua significação estética e simbólica” 

(MATA, 2010, p. 17). São países marcados por lutas de libertação, guerras internas, confrontos 

armados, conflitos interétnicos – mesmo no pós-independência – que contribuíram para a 

construção e reconstrução do cenário geográfico, político, social e humano de diversos lugares. 

Se a literatura situa-se no tempo e no espaço como instrumento capaz de também refletir 

os sonhos, os desejos, as dores, os sentimentos, as lutas, as conquistas, ensejando representações 

de um povo, nos países que sofreram a avassaladora ação colonial ela ganha tons ainda mais 
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acentuados e torna-se campo fértil para se analisar as tensões existentes entre o passado e o 

presente e as configurações assumidas por um povo na construção de suas identidades. 

Principalmente se considerado que muitos autores e obras, nesse período, procuravam produzir 

uma arte com tendência de frequente reavaliação crítica do passado, bem como ensejando 

perspectivas futuras. 

Movido também por essa intencionalidade, o percurso literário moçambicano caminha 

em direção à construção de um projeto de resistência ao poder dominante e de construção de um 

discurso que desconstrua as concepções impostas pelo colonialismo. São autores, a exemplo de 

Paulina Chiziane, que imbuídos de um projeto de resistência, além de denunciar a opressão 

colonial, empreendem uma luta contra o apagamento, o esquecimento, o silêncio impostos aos 

subalternos; assim, essa literatura suscita e/ou repercute projetos ideológicos de viés anticolonial, 

até porque “como herança, o colonialismo deixava uma sucessão de lacunas na história dessas 

terras e muitos escritores, falando de diferentes lugares e sob diferentes perspectivas, parecem 

assumir o papel de preencher esse vazio que a consciência vinha desvelando” (CHAVES, 2005, 

p. 45). 

O projeto literário moçambicano apresenta uma trajetória diversificada quanto à 

tematização e a diferentes aspectos que ajudam a compor o quadro de tendências que se 

configuram na literatura do país. Nesse sentido é que Mata (2003) considera que 

 

tal como a literatura anticolonial mobilizou estratégias contra a discursividade (e 

refiro-me à concepção ampla de discurso), na fase de emergência, existência, 

consolidação e individualização nacional, para afirmar a diferença e reivindicar 

a pátria, também a atual escrita africana mobiliza estratégias contra-discursivas 

que visam à deslegitimação de um projeto de nação monocolor em todos os 

sentidos. 

(MATA, 2003, p. 57) 

 

A obra O alegre canto da perdiz, além de apresentar essas estratégias discursivas, é 

contemplada com essa diversidade temática, o que permite ao leitor uma visão do contexto a que 

se refere, possibilitando discutir como as diversas ações colonizadoras agiam em diferentes 

âmbitos da vida social, política, econômica, em Moçambique, procurando desarticular as 

populações locais e suas culturas, visando impor um modelo de vida europeu idealizado, mas 

verdadeiramente permeado por concepções racistas excludentes, além de empreender um projeto 

de exploração que impunha muita opressão. Considerando tais aspectos, concebe-se que “a 
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literatura deve ser um lugar, um espaço, um território de debate, um território de pensamento, um 

território de ideias” (AGUALUSA, 2013, p. 103) em que se problematizem questões sociais, 

políticas, humanas, enfim. Tomada nessa concepção, a obra literária, nos países colonizados, não 

é apenas uma narrativa de memórias, de testemunho, mas deve se constituir em um grito de alerta 

revelando os discursos que constroem a dominação, bem como as vozes silenciadas por um poder 

dominante.  

Assim, permeada por uma inegável postura anticolonial, as literaturas africanas de 

Língua Portuguesa, sem abrir mão de sua função estética e lúdica, são usadas como instrumento 

pelos escritores, a exemplo de Chiziane, para dar ênfase a uma cultura local, para legitimar uma 

conduta política por meio de um discurso impregnado por uma simbologia integrada à religião, à 

língua, pela etnia, entre outros aspectos culturais. É uma literatura que permite uma compreensão 

do passado histórico, pode ajudar a realizar uma releitura da história e da cultura de um país, 

viabilizando a afirmação de aspectos identitários e contribuindo para uma outra feição da 

sociedade.  

A propósito, Glissant (2005), em Introdução à poética da diversidade, considera a função 

emancipatória das literaturas nas culturas “emergentes” diante da ameaça de uniformização das 

culturas como projetos hegemônicos e dominação tanto política como econômica. Dessa forma, 

a literatura assume também a função de construir um imaginário utópico e será instrumento para 

ressoar vozes, evidenciar identidades e os projetos coletivos dessas culturas.  

  Nesse sentido é que Achinte (2006) discute a emergência de uma forma de produção de 

conhecimento fora da racionalidade ocidental, para se libertar das amarras do eurocentrismo que 

nega O OUTRO para afirmar-se a si mesmo. Assim, propõe uma epistemologia fronteiriça, 

porque não basta fazer uma crítica ao eurocentrismo, mas mostrar os meios de mudar a maneira 

de ver as potencialidades dos povos subalternizados e discriminados. Ele propõe um pensamento 

crítico que seja um exercício teoricamente elaborado e contextualizado de ordem social, 

econômica, política e cultural, para desconstruir o poder que a colonialidade ainda exerce sobre 

nossa forma de pensar; e assim criar espaços para o conhecimento epistemológico de outras 

lógicas silenciadas pelos discursos hegemônicos que permitiriam o desenvolvimento intelectual 

dos sujeitos subalternizados.  

Portanto, a obra O alegre canto da perdiz, de Paulina Chiziane, interessa para 

problematizar questões sobre a colonização, identidade, raça, gênero, sobre os subalternos, enfim; 
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e por ser uma literatura produzida por uma autora negra em um país que sofreu um significativo 

processo de exploração, marcado por uma diversidade cultural intrínseca por si só e acentuada 

pelo processo de colonização imposta pelo homem ocidental que também gerou muitas 

desigualdades. Para Mbembe (2001), 

 o atual destino do Continente não advém de escolhas livres e autônomas, mas 

do legado de uma história imposta aos africanos, marcada a ferro e fogo em sua 

carne através do estupro, da brutalidade e de todo o tipo de condicionantes 

econômicos. Considera-se que a dificuldade de o sujeito africano representar a si 

mesmo(a) como um sujeito de uma vontade livre, resulta desta longa história de 

subjugação. Isso leva a uma atitude ingênua e acrítica diante das chamadas lutas 

pela libertação nacional e dos movimentos sociais; à ênfase na violência como 

melhor caminho para a autodeterminação: à fetichização do poder estatal; à 

desqualificação do modelo liberal de democracia; e ao sonho autoritário e 

populista de uma sociedade de massas. 

(MBEMBE, 2001, p. 171) 

  

Ao se atentar para esses aspectos, a obra despertou o interesse para este estudo por 

apresentar um extenso elenco de personagens que sofreram a imposição de um projeto colonial 

que devastou Moçambique tanto em seu espaço geográfico natural como nos elementos 

constitutivos de sua cultura que afinal também envolve natureza, religião, crenças, sistemas 

políticos e econômicos, enfim, modos de vidas como um todo. As personagens que compõem a 

narrativa se veem em um espaço em que o poder colonial visava desarticular as culturas locais 

para que esse suposto espaço “vazio de civilidade” fosse preenchido pelas formas ocidentais de 

pensar. Mbembe (2001) lembra, ainda,  

a ideia da degradação histórica, escravidão, a colonização e o apartheid são 

considerados não só como tendo aprisionado o sujeito africano na humilhação, 

no desenraizamento e no sofrimento indizível, mas também em uma zona de não 

ser e de morte social caracterizada pela negação da dignidade, pelo profundo 

dano psíquico e pelos tormentos do exílio. 

(MBEMBE, 2001, p. 74) 

 

A atuação do poder colonial, não só em África como em outros espaços como a 

América, pautou-se em um projeto tão devastador que, mesmo após a independência, em muitos 

aspectos, a sociedade continuava/continua atrelada a valores coloniais. Esses indícios vão 

aparecer na narrativa que perpassa os dois períodos – antes e depois da independência – com 

personagens que são marcados pela experiência de vivenciar uma dominação que deixa marcas 

indeléveis na identidade do colonizado. O enredo de O alegre canto da perdiz leva o leitor a 
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refletir sobre as condições em que se dava a relação entre colonizador e colonizado no contexto 

moçambicano, como as concepções coloniais se refletiam na forma que esses sujeitos haviam de 

lidar com suas crenças, seus costumes, suas concepções de mundo em confronto com um poder 

que desmerecia todo um repertório cultural existente antes da chegada do colonizador; o que 

conferia um caráter bastante conflituoso às relações que ali se estabeleciam.  

Esses aspectos levam a se pensar, a partir da abordagem de James C. Scott (2013) em A 

dominação e a arte da resistência: discursos ocultos, sobre as formas de dominação impostas aos 

subalternizados e os conflitos advindos das relações que aí se estabelecem. Em um sistema em 

que um grupo dominante exerce poder sobre outros, vão surgir relações conflituosas, primeiro 

porque não se concebe que nenhum grupo aceite passivamente ser dominado ou aceite facilmente 

a limitação de sua liberdade. Segundo, porque nenhuma dominação se dá de forma tão absoluta, 

nenhum poder se constitui tão hegemônico a ponto de tirar do dominado toda e qualquer chance 

de resistência. Conforme ressalta Scott (2013), sempre há pessoas a inverter ou negar a ordem 

social vigente. Esse autor, discutindo sobre as formas de resistência de grupos sujeitos a 

dominação social, afirma que, ao contrário do que possa aparentar, a aceitação por parte dos 

dominados de certa subordinação, muitas vezes, oculta revolta e resistência. Guardadas as 

devidas proporções de distanciamentos dos objetos tomados para análises, já que Scott (2013) 

centra seu trabalho inicialmente nas observações de relações em uma aldeia malaia, no sudoeste 

da Ásia, seus estudos sempre estiveram voltados para as formas de resistência de grupos 

subalternos, assim ele ampliou suas concepções para outros grupos como senhores e escravos nos 

Estados Unidos, os brâmanes e os intocáveis na Índia, ou ainda os proprietários de terras e os 

camponeses; o que o levou a perceber que “formas de dominação estruturalmente análogas 

apresentam semelhanças profundas entre si” (SCOTT, 2013, p. 17), como são os casos de 

dominação patriarcal, de colonialismo e de racismo. Em outras palavras, o autor afirma que 

diferentes estruturas de dominação, como as impostas aos escravos, aos servos, a povos 

colonizados apresentam modos comparáveis que por sua vez fazem desencadear padrões de 

resistência também comparáveis. O que possibilita que se analise a dominação do colonizador 

sobre o colonizado e as formas de resistência que surgem nessa relação a partir das concepções 

desse autor 

Para Scott (2013), grupos dominados em suas ações cotidianas empreendem estratégias 

de sobrevivência para resistir ao poder dominador; e, muitas vezes, a aparente subordinação 
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escamoteia atos de resistência que buscam ocultar a revolta. Nessa linha de pensamento se 

enquadram “os rumores, o falatório, as canções tradicionais, os gestos, as anedotas e o teatro dos 

oprimidos como veículos que servem, entre outras coisas, para que os desvalidos insinuem uma 

crítica do poder ao mesmo tempo que se escondem por detrás do anonimato ou de leituras 

inócuas de sua conduta” (SCOTT, 2013, p. 19). 

 Esse autor considera que a cultura popular é um poderoso recurso para abrigar formas 

disfarçadas de resistência; a cultura popular é quase sempre permeada por um imaginário de 

resistência, a exemplo de manifestações da religião popular, contos, canções, o carnaval. Nesse 

campo ele destaca as tradições orais e como são favorecidas pelo anonimato, por ser uma prática 

coletiva “sendo constantemente ajustada, revista, abreviada ou, se for o caso, ignorada” (SCOTT, 

2013, p. 225), e essa circulação, essa movência favorece a descentralização do controle, e permite 

a divulgação dos “discursos ocultos” que “representam uma crítica ao poder expressa nas costas 

dos dominadores” (SCOTT, 2013, p. 19); bem como essas manifestações populares podem se 

constituir “formas elaboradas de disfarce”. E, aqui, concebe-se que muitos desses “discursos 

ocultos” que permeiam as manifestações populares, as ações cotidianas dos subalternos vão 

aparecer em discursos explícitos nas obras literárias que, em países colonizados, estão imbuídas 

de um projeto anticolonial.  

Da mesma forma, os dominadores também são portadores de um “discurso oculto” que 

enuncia as práticas e exigências da dominação que não podem ser postas às claras sob pena do 

projeto de dominação não vingar. Por outro lado, a dominação enuncia um discurso público, 

muitas vezes, complacente e benevolente que escamoteia as reais intensões do poder dominante. 

De acordo com Scott (2013), 

 

As relações de dominação são, simultaneamente, relações de resistência. Uma 

vez estabelecida, a dominação não se autoperpetua naturalmente. Na medida em 

que implica o uso do poder para extrair trabalho, bens, serviços e impostos 

contra a vontade dos dominados, a dominação gera uma considerável fricção. 

Mantê-la exige, pois, um trabalho constante de consolidação, ajustamento e 

perpetuação.  Boa parte deste trabalho de sustentação consiste na representação 

simbólica da dominação através de demonstrações e representações de poder. 

(SCOTT, 2013, p. 83) 

 

Para resistir a esse poder que interfere, principalmente, na liberdade e se caracteriza pela 

exploração e pela opressão, os subordinados criam formas de resistência utilizando as “armas” 
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que lhe são possíveis, como vai se observar nas ações de muitas personagens de O alegre canto 

da perdiz que, em suas ações cotidianas criam modos de agir e proceder para não se submeterem 

ao poder dominante, embora suas ações muitas vezes possam parecer pura aceitação da opressão 

imposta. Scott (2013) concebe uma “infrapolítica dos oprimidos” que compreenderia os 

mecanismos usados para disfarçar a insubordinação, englobando aí os furtos, as táticas dilatórias, 

a dissimulação, a fuga; e a interpretação desses mecanismos seria eficaz para se compreender as 

formas de luta dos subalternos e desconstruir teorias de naturalização da dominação e de uma 

teoria hegemônica que permearia o pensamento dos oprimidos. 

Ao contrário do que se possa pensar, resistência não está sempre e necessariamente 

associada a movimentos coletivos ou enfrentamentos diretos; pode existir mesmo sem um projeto 

intencionalmente organizado, pode prescindir da violência e se manifestar em gestos de fuga, 

desvios, recusas, dissimulação, submissão fingida, sabotagem. São formas veladas de resistir, que 

podem ser eficazes, principalmente se se pensar que a insubordinação ostensiva pode desencadear 

ações mais rápidas e mais violentas por parte dos detentores do poder dominante. Não que o 

enfretamento não seja necessário e, às vezes, produtivo; mas, para os subalternos, quase sempre 

com poucas chances reais de superação da dominação, as formas cotidianas de resistência são 

recursos necessários na busca para minimizar o poder opressor, para sobreviver e criar formas 

alternativas de luta. “Para a maioria das classes subalternas que, de fato, tiveram historicamente 

escassas possibilidades de melhorar seu status, essa forma de resistência foi a única opção” 

(SCOTT, 2013, p. 223). Nesse sentido é que o autor considera um equívoco os estudos que  

apontam como forma de luta apenas as organizações formais. Para ele, mesmo em realidades em 

que se dão as contestações abertas ao poder dominante como greves, rebeliões, dentre outras 

formas explícitas, a resistência informal e cotidiana continua a ser eficaz, especialmente para 

aqueles que sofrem a sujeição pessoal. Sem contar que essas formas cotidianas vão reverberar nas 

organizações formais. E embora a crítica ao trabalho de Scott o acuse de ter um olhar 

romantizado sobre os subalternos, é fato que seu estudo abre espaço para que se discuta a história 

dos excluídos a partir de um viés fora da lógica do pensamento dominante fundado em valores 

eurocêntricos.  

Nesse sentido, a obra O alegre canto da perdiz, de Paulina Chiziane, apresenta-se, sob o 

olhar desta pesquisa, como um espaço propício para se discutir as relações conflituosas entre 

dominadores e oprimidos, porque se encontra ambientada em uma Moçambique colonizada que 
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reflete aquele contexto e as múltiplas referencialidades, as tensões e conflitos que caracterizam os 

sujeitos discursivos ali inseridos e, portanto, também sua autora. Aspectos esses que podem ser 

percebidos em diversos níveis da narrativa: no próprio estilo da escrita, abarcando diferentes 

gêneros; na variedade de temáticas que apontam para as condições políticas e culturais de um 

país constituído por culturas ancestrais e sofre a imposição de uma cultura colonial, o que permite 

se perceber na obra um intenso diálogo com a história do país; e na forma como são constituídas 

as personagens revelando identidades que se formam no lugar fronteiriço entre as culturas locais 

e a cultura imposta pela colonização. A obra possibilita uma visão da Moçambique colonizada, e 

permite que se faça uma leitura de como a ficção pode servir de meio para refletir realidades 

sociais, políticas, econômicas, históricas de um povo, oferecendo indícios para se refletir sobre a 

realidade social, política dos subalternizados, os oprimidos no contexto colonial. 

O olhar para esses aspectos sobre os quais se organiza a trama narrativa de Chiziane foi 

importante para nortear a produção desta tese com o propósito de atender à seguinte indagação: 

na obra O alegre canto da perdiz, pode se identificar, descrever e analisar discursos 

evidenciando conflitos e tensões, no contexto colonial moçambicano, que se refletem na 

constituição dos sujeitos discursivos que ali se configuram? A partir dessa problemática, surgiu a 

seguinte hipótese: essas personagens, homens e mulheres, na obra O alegre canto da perdiz, 

podem representar conflitos e estratégias para minimizar e/ou burlar a presença do poder colonial 

em Moçambique. A comprovação dessa hipótese será construída, progressivamente, ao longo do 

texto que se desenvolveu com o objetivo de identificar, descrever e analisar, na obra O alegre 

canto da perdiz, os discursos que constroem os sujeitos imaginários para compreender como os 

conflitos e tensões criados e/ou acentuados pela dominação colonial em Moçambique marcam a 

construção desses sujeitos e em que medida eles foram capazes de criar estratégias de resistência 

a essa dominação. 

Para se compreender os aspectos sobre os quais se ancora a análise dessa obra tomada 

aqui como objeto, é importante não se prescindir de um olhar atento e crítico que evidencie, para 

além dos elementos textuais, todo um contexto que se encontra configurado no cenário da 

narrativa e ajuda a problematizar cenas políticas, sociais e culturais de Moçambique. Como 

destaca Noa (2008), 

no permanente jogo de representação de que a arte africana, no seu todo, é 

pródiga, invariavelmente se tecem, diluem e refazem as fronteiras entre obra e 

contexto, numa reinvenção quase sempre vibrante quer do vivido quer dos 
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artifícios compositivos que desafiam tanto a estabilidade conceptual da sua arte 

como a da própria estrutura do real.   

(NOA, 2008, p. 35)                  

                                                                                  

É preciso ainda ressaltar que, além da importância do contexto, ao se tomar como objeto 

uma obra literária moçambicana, não se podem negligenciar as particularidades que caracterizam 

as literaturas africanas de Língua Portuguesa; conforme Leite (1998), cada literatura nacional 

africana tem suas características próprias e  

a distintividade resulta não só das diferenças culturais, étnicas de base, mas 

também das diferenças linguístico-culturais que a colonização lhes acrescentou. 

É praticamente insustentável qualquer generalização que conduza a elaborações 

teóricas que não levem em linha de conta as especificidades regionais e 

nacionais africanas. 

                                                                   (LEITE, 1998, p. 27) 

 

Nesse sentido, este trabalho de análise levará em conta os diversos elementos envolvidos 

no ato de leitura: o autor, a obra, o contexto e o leitor. O autor, ao contrário do que pretendia o 

estruturalismo, é retomado com os Estudos Contemporâneos como um elemento responsável pela 

significação, considerando que suas marcas seguem as “arestas” do texto (FOUCAULT, 2002). O 

contexto ajuda o leitor que, com sua prática criativa, inventa significados (CHARTIER, 2002), 

valendo-se de uma liberdade que não é total porque deve considerar a materialidade do texto, a 

obra, portanto. Nesta perspectiva, esta pesquisa busca se utilizar do recurso da desconstrução 

textual, articulado por Derrida (2002), proposta de investigação que permite que o pesquisador 

quebre o silêncio, inquiete o posto como verdadeiro, instigue o poder invisível dominador e 

possibilite múltiplas formas de ver, analisar e sentir o texto literário. 

 Se metodologicamente se levará em conta a interrelação desses elementos envolvidos 

na leitura – autor/obra/contexto/leitor – fez-se uma opção neste trabalho por um diálogo 

interdisciplinar que não se restringe à teoria literária – o que não impede que se dialogue aqui 

com autores dessa vertente teórica. Assim, a construção desta tese traz em seu bojo uma 

abordagem que permite um diálogo com diferentes áreas do conhecimento ou diferentes 

concepções, como concebem os estudos contemporâneos. Nesse sentido, a literatura torna-se um 

texto que, no plano de suas múltiplas tessituras, necessita de vários contextos (históricos, sociais, 

religiosos, entre outros) que lhe permitirá uma leitura mais ampla e diversa. Reconhecendo a 

importância da interdisciplinaridade Mata (2010) afirma que 
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por razões que dizem respeito ao lugar sociológico da literatura nas sociedades 

africanas, no decurso das minhas pesquisas nesta área sempre se me impôs a 

premência de abordagens interdisciplinares, respondendo à necessidade de 

integração do trabalho numa zona de diálogo com outras disciplinas e fugindo a 

uma restrição aos fundamentos da teoria literária. 

(MATA, 2010, p. 25) 

 

Nessa perspectiva, ainda considerando os aspectos metodológicos, um dos principais 

diálogos e possíveis interconexões, nesta pesquisa, dar-se-á entre o discurso literário e o 

histórico, para compreender como fatos da história do país são retomados na narrativa, 

permitindo que se problematizem ali questões relativas ao colonialismo e às formas de 

dominação e resistência em Moçambique. Além da obra de James C. Scott (2013), que oferece 

um aparato para se discutir os conflitos e as estratégias de grupos que vivem sob dominação 

social, também se estabelece um diálogo com diversos autores cujas discussões convergem para 

a desconstrução de concepções universalizantes e lançam outro olhar para a realidade social e 

política dos subalternizados ou aqueles fora do centro, como Frantz Fanon (1979) que analisa os 

mecanismos de dominação na formação da consciência do povo colonizado, destacando dois 

pólos antagônicos na situação colonial: o colonizador e o colonizado. 

 Nesse sentido, também são fundamentais as contribuições de autores como Stuart Hall 

(2000; 2003), Homi Bhabha (2013), Edward Said (1995), Anthony Appiah (1997), dentre outros 

que problematizam as literaturas africanas de língua portuguesa, principalmente no que 

tangenciam a questões como colonialismo, anticolonialismo, e sobre o papel da literatura na 

abordagem dessas questões, a exemplo de Inocência Mata. O leitor deste texto também irá 

perceber um diálogo com as concepções de Foucault, principalmente com suas abordagens sobre 

relações de poder. 

  Como a pesquisa literária se dá em torno da interpretação, o método utilizado é o 

analítico interpretativo; portanto, não há uma fórmula, uma receita dada de antemão para garantir 

um “eficaz” ato interpretativo; será o cuidado, a sensibilidade, o olhar aguçado do pesquisador, 

juntamente com o aparato teórico, que vão indicar os caminhos e as leituras possíveis sobre o 

corpus que, nesta pesquisa, é a obra O alegre canto da perdiz. Por isso é válido destacar que uma 

hipótese de leitura é sempre “flexível e inevitavelmente cambiante”, como bem alerta Durão 

(2015). 

Atentando para esses aspectos, norteados pela problemática, desenvolveu-se esta tese 

intitulada, “Guruè, Guruè: Conflitos e Tensões das Personagens de O alegre canto da perdiz na 
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Moçambique Colonizada”, que se apresenta estruturada em três capítulos. No primeiro capítulo, 

intitulado “Paulina Chiziane – contando e fazendo história”, é feita uma abordagem sobre a vida 

e obra da autora para compreender como suas vivências e a própria forma como constrói a 

narrativa O alegre canto da perdiz refletem as tensões e conflitos que se configuram no contexto 

de uma Moçambique colonizada, contribuindo para a construção de uma postura ideológica que 

busca desconstruir um discurso colonial, o que confere à literatura um inegável papel social e 

político, e permite um diálogo com a história do país. 

No segundo capítulo, intitulado “Estratégia Discursivas/Estratégias de Poder – o 

colonizador e o colonizado”, discute-se como a obra, na construção da narrativa e dos sujeitos 

imaginários, denuncia os discursos coloniais que forjam categorias concebidas como subalternas 

para justificar a dominação, a exploração e o racismo, e como esses discursos geram conflitos e 

tensões, operando a partir de ações concretas, como o assimilacionismo, o trabalho forçado, a 

escravidão, a imposição de normas e desagregação das culturas locais, resultando em sujeitos que 

se constituem no espaço fronteiriço de diferentes culturas, o que também possibilita a construção 

de um discurso de resistência ao colonialismo em que a tradição oral é tomada como um recurso 

para desarticular o poder dominante.   

No terceiro capítulo, intitulado “Sujeitos em Ação – O Dilema de „Ser Não Ser‟ – 

Conflitos e Negociações”, discutem-se as personagens que têm importância significativa para a 

narrativa, como elas se constituem no espaço fronteiriço marcado por tensões e conflitos no 

contexto da Moçambique colonizada, resultando em sujeitos discursivos que se formam na 

oscilação entre submissão e transgressão e como suas ações cotidianas podem constituir formas 

de resistência à dominação colonial. Nesse sentido, discute-se, também, como a Obra O alegre 

canto da perdiz pode trazer no seu bojo, além de denúncias das ações coloniais, um projeto de 

país com perspectivas futuras. 

É preciso ainda esclarecer que, por ser o texto material tomado para análise uma 

produção moçambicana, escrita no português de Moçambique, parte significativa do seu léxico 

diverge da grafia do português brasileiro; portanto, aqui, optou-se por manter a escrita como está 

no original, mesmo em casos, como ocorreu com o vocábulo GURUE, que a própria obra 

apresenta grafias diversas. Também é relevante registrar que, nas citações fragmentadas, ao 

suprimir as partes, teve-se o cuidado para que os cortes não comprometessem o significado dos 

enunciados; e mais, as citações de trechos da obra que porventura se repitam no texto não são 
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frutos de descuido ou desatenção, mas uma opção consciente por se entender que um mesmo 

enunciado pode acionar diferentes sentidos.  

Foi justamente essa uma das preocupações na realização desta pesquisa, a atenção para a 

profusão de sentidos que a obra poderia permitir, buscando ressaltar o que está na superfície do 

texto, sem deixar de seguir as pistas nas entrelinhas e buscando ir além dessas duas instâncias, 

para ouvir as vozes pronunciadas ou silenciadas que, paradoxalmente, gritam e produzem 

significado na narrativa; numa escrita em que a ficção e a história roçam-se, tocam-se e 

influenciam-se, sem que se percam os limites entre uma e outra; e desse entrelaçamento emergem 

cenas do cotidiano que deixam entrever os dilemas e os conflitos que marcam a experiência de 

muitas personagens que povoam o universo ficcional de O alegre canto da perdiz. 
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CAPÍTULO I - PAULINA CHIZIANE: CONTANDO E FAZENDO HISTÓRIA 

    

“Escrevo livros com muitas estórias, estórias grandes e pequenas. Inspiro-me 

nos contos à volta da fogueira, minha primeira escola de arte.”  

(CHIZIANE)                                                                                    

 

      Tomar para análise a obra de Paulina Chiziane é entrar em um universo, em uma 

ambiência ficcional que remete a uma Moçambique concreta constituída de práticas sociais e 

culturais marcadas por uma diversidade étnica, que envolve questões acerca de identidades, raça, 

gênero, cidadania, e revela a situação de um povo que sofreu um sistema colonial que deixou 

marcas indeléveis, mas não conseguiu apagar as tradições que o constituíram. 

     Esses são alguns dos elementos que vão delinear a escrita de Paulina Chiziane, cujas 

narrativas abordam o cotidiano, as tradições, os mitos, ritos, lendas, os conflitos na convivência 

das culturas locais com um projeto de dominação colonial que buscava a imposição de um 

modelo de cultura.  

 

           

1.1 HISTÓRIAS E VIVÊNCIAS – TECENDO OS FIOS DA FICÇÃO 

 

 “... sei que o choro de uma mulher tem a força de uma nascente. Sei com quantos passos 

de mulher se percorre o perímetro do mundo. Com quantas dores se faz uma vida, com quantos 

espinhos se faz uma ferida” (CHIZIANE, 2010, p.18). Uma escrita como essa nos instiga a 

conhecer quem é essa voz que aí se inscreve.                                            

 Contadora de história, como gosta de se definir – o que marca um lugar de sujeito, o 

lugar das experiências que vivenciou, um aprendizado com seus antepassados, um traço cultural – 

Paulina Chiziane escreveu um livro de contos, As andorinhas em 2010 – que se configura como 

uma coletânea publicada em jornais. Mas sua obra mais vigorosa é constituída de romances: sua 

produção inaugural foi lançada em 1990, Balada de amor ao vento; o segundo, em 1993, Ventos 

do apocalipse; em 2000 publicou O sétimo juramento, seu terceiro romance; Niketche – uma 

história de poligamia, em 2002; O alegre canto da perdiz, em 2008; Na mão de Deus, em 2013; 

Por quem vibram os tambores do além, também em 2013; e sua mais recente produção do gênero 

romance é de 2015, Ngoma Yethu: O curandeiro e o novo testamento. Em 2017, lançou O canto 

dos escravos, seu livro de poesias que é, conforme Dionísio Bahule (2017, p.16), “um convite 
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para a memória. Mas é igualmente um chamado de coragem e para o choro em comum”. Além 

dessas obras, ela apresenta as seguintes produções: Eu, mulher por uma nova visão do mundo 

(ensaio): e organizou, com Dya Kasembe, a publicação O livro da paz da mulher angolana – As 

heroínas sem nome que reúne histórias de mulheres angolanas sobreviventes de guerra.  

  Ambientado em cidades e aldeias de Moçambique, seu primeiro romance Balada de 

amor ao vento se constrói em torno de uma história de amor, cujos protagonistas, Sarau e 

Mwando, fazem refletir sobre temáticas como casamento e tradição. Sobressai na história o 

sofrimento da protagonista por amor e por abandono. Nessa narrativa, Paulina já apresenta um 

jeito lírico de narrar que irá se repetir em O alegre canto da Perdiz. 

Em seu segundo romance, Vento do apocalipse, dentre outras temáticas, a autora traz as 

angústias e sofrimentos da guerra entre os povos mananga e macuácuaque que marcam a guerra 

civil moçambicana no período pós-independência. A narrativa já se inicia com um senhor idoso 

contando lendas trágicas relacionadas a problemas como fome e seca, e evidencia outra 

característica marcante nas obras de Chiziane que é a valorização das tradições orais. 

O sétimo juramento, terceiro romance publicado, aborda a questão da identidade 

moçambicana problematizando aspectos da tradição e da modernidade e traz David, personagem 

masculino em torno do qual se desenvolve a narrativa, mas as personagens femininas – como é 

característica predominante em toda a obra de Paulina – também ocupam espaço de 

protagonismo. O romance mostra o cotidiano feminino, mas dessa vez no espaço urbano em que 

as mulheres vão se valendo de estratégias diversas para lidar com o peso da condição de 

subalternizadas. 

Já Niketche, uma história de poligamia – seu quarto romance – é uma narrativa cujo 

enredo aborda principalmente o casamento, enfatizando a poligamia, ligada às tradições 

africanas, e a monogamia ligada às tradições cristãs ocidentais. Apresenta Rami, que toma 

consciência de fazer parte de uma família polígama ao descobrir que seu marido tem várias 

mulheres e se torna questionadora daquela condição. Nessa obra, além do lirismo que já 

apresentou antes, a autora surpreende pelo traço de humor que marca a narrativa. 

Na mão de Deus, de 2013, em co-autoria com Maria do Carmo da Silva, é uma obra na 

qual Paulina aborda um tema audacioso para o contexto da sociedade moçambicana: falar das 

fronteiras entre as doenças mentais e o universo espiritual. A história foi inspirada nas vivências 

da própria autora que passou alguns dias internada em um centro psiquiátrico em Maputo. Conta 



27 
 

de Alice, uma mulher de quase sessenta anos, bem estabelecida, que começa a ouvir vozes. Por 

não entender o que se passa consigo, sofrendo com o afastamento da família e da sociedade, ela 

quase chega ao suicídio. 

Outro romance publicado em 2013, Por quem vibram os tambores do além, em 

coautoria com o curandeiro Rasta Pita, retoma a discussão iniciada em Na mão de Deus e leva a 

uma reflexão sobre práticas ligadas às tradições africanas como espiritualidade e práticas de cura; 

nas palavras de Nataniel Ngomane (2013), na apresentação do livro, é uma obra que instiga o 

leitor “a revisitar e questionar conceitos, crença e caminhos de vida julgados firmes e 

consolidados”. 

Ngoma Yethu: O Curandeiro e o novo testamento é o título da obra mais recente de 

Chiziane, lançada em 2015; em coprodução com Mariana Martins, curandeira
1
 há 30 anos, 

novamente surpreende pela ousadia; ela convida o leitor a refletir sobre a relação entre o 

cristianismo europeu e o curandeirismo africano, e coloca um curandeiro para analisar O Novo 

Testamento bíblico.  

  O alegre canto da Perdiz, objeto desta análise, foi lançado em 2008 e conta uma 

história em que quatro mulheres, Serafina, mãe de Delfina que é mãe de Maria das Dores e Maria 

Jacinta dividem o protagonismo com José dos Montes e Simba. José dos Montes é casado com 

Delfina com quem teve as duas filhas. Maria das Dores, por sua vez, teve três filhos com Simba: 

Benedicto, Fernando e Rosinha que constituem a quarta geração dentro da trama. A história se 

divide em 35 capítulos e a cada capítulo personagens diferentes assumem a cena principal, 

embora o eixo norteador seja a saga de Delfina e Maria das Dores. Delfina foi levada pela própria 

mãe (Serafina) a se prostituir, e, por sua vez, vende a virgindade de sua filha Maria das Dores, 

aos treze anos, ao feiticeiro Simba. Depois de muito sofrimento, Maria das Dores foge da casa do 

feiticeiro e vai parar no Monte Namuli levando os três filhos: Benedito, Fernando e Rosinha. É 

uma narrativa não linear que tem seu início quando Maria das Dores, da terceira geração de 

mulheres da trama, chega a Guruè à procura dos filhos no Monte Namuli. As mulheres ficaram 

                                                           
1 Mantenho o termo curandeira por ser uma terminologia usada pela autora, embora saiba que no Brasil esse é um 

termo carregado de preconceito. Em Moçambique, como em vários outros países, os “médicos tradicionais” ou 

“curandeiros” “assumem um papel central, quer na prestação de cuidados de saúde, quer na regulação da incerteza e 

dos problemas sociais dos seus utentes” (GRANJO, 2011). Neste trabalho, os termos “curandeirismo”, “magia”, 

“feitiçaria” serão tomados quase como sinônimos, compreendendo-os como referenciais a elementos das 

ciências/religiões que constituem o universo cultural em Moçambique. Resta também esclarecer que são termos 

herdados da colonização que acabaram sendo incorporados aos falares locais. 
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escandalizadas com a chegada da louca que se banhava nua no rio Licungo, ao lado dos homens, 

contrariando os costumes do lugar. A partir de então, a narrativa se desenrola para contar os fatos 

pregressos que levaram Maria às andanças e à loucura; narra os conflitos entre Delfina e sua mãe 

Serafina que a induziu à prostituição em busca de uma vida melhor e a estimulou a se unir a um 

branco português Soares para ter filhos mulatos e atingir o status de assimilada. Além do conflito 

com a mãe, do sofrimento com a sua condição de mulher negra, Delfina vive o drama de amar 

José dos Montes que, por ser negro, não poderia lhe proporcionar o status desejado; mas, casa-se 

com ele que se torna assimilado e sipaio. Com o casamento ela deixa a condição de prostituta tão 

descriminada pela sociedade. Mesmo assim sua condição social não mudou muito e ela passa a 

ser amante do português Soares, com quem tem filhos mestiços constituindo, assim, uma família 

multirracial. É na busca desesperada para melhorar sua condição social que ela resolve vender a 

virgindade da filha Maria das Dores ao feiticeiro Simba, homem que era o oposto do 

sábio/feiticeiro Moyo. A partir desse episódio, começa a se intensificar o sofrimento de Maria das 

Dores, o que a leva à fuga e à loucura.  

Paulina constrói um enredo em que o protagonismo é devidamente compartilhado entre 

diversas personagens, o que faz da obra um vasto campo para análises. Além das quatro mulheres 

sobre quem recaem os holofotes da trama, também tem importância no enredo a figura de José 

dos Montes, o sábio-feiticeiro Moyo, o feiticeiro Simba, Lavaroupa da Silveira e o português 

Soares. José dos Montes não é só o objeto dos amores e desamores de Delfina, como também 

exerce a função, juntamente com Serafina, em muitos momentos, de propulsor das antíteses, no 

campo ideológico, que nutrem as diferenças entre as personagens.  

Ao se denominar de “contadora de história”, Paulina não está simplesmente alimentando 

uma discussão sobre os aspectos teóricos que envolvem as diferenças entre narrativa e romance 

numa perspectiva benjaminiana (1986); está se afirmando no lugar de alguém que traz para a sua 

escrita as marcas das experiências femininas, as vivências pessoais, especialmente da tradição de 

contar histórias, reconhecendo assim a tradição oral como um traço da identidade moçambicana, 

ao tempo em que reativa a memória de uma antiga prática cultural de seu país, a dos contadores 

de história conhecidos como Griot (HAMILTON, 2007).  

A partir de 1975, quando Moçambique se torna independente, é que começa a se abrir 

espaço para uma literatura militante em que a mulher aparece com um papel social de, dentre 

outros aspectos, revelar as contradições naquela sociedade. E Paulina Chiziane é uma dessas 
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mulheres. O estudo da sua obra literária tem gerado tensões, talvez porque ela se inscreva num 

lugar de sujeito que historicamente foi desvalorizado, como lembra La Guardia e Gonçalves 

(2010): mulher, de origem rural, sem formação acadêmica – ela iniciou o curso de Linguística, 

em Maputo, na Universidade de Eduardo Mondlane, mas não chegou a concluir. É a própria 

autora quem afirma, ao discutir sobre a condição da mulher moçambicana e das mulheres 

escritoras: “ser mulher é muito complicado, e ser escritora é uma ousadia.” E continua: “a mulher 

está circunscrita num espaço e quando salta essa fronteira sofre represálias, há quem não as sinta 

de uma forma direta, mas a grande maioria...” (CHIZIANE, 2008, s/p). 

A historiografia a coloca como a primeira mulher moçambicana a publicar um romance 

em seu país; e Mata (2013, p. 54) a considera “a mais celebrada ficcionista africana do conjunto 

da literatura em português”. O que não significa que sua carreira literária tenha sido fácil. Ser a 

primeira mulher a lançar um romance em Moçambique fez com que enfrentasse muita 

resistência. Em suas próprias palavras: 

 

Eu quero dizer que não fui muito bem recebida no meio literário quando 

comecei a escrever. Fui apresentada como a escritora que rompe com os tabus, 

mas sempre tive vontade de escrever aquilo que é novo. As pessoas ficaram 

chocadas, pois não esperavam que uma mulher entrasse em grandes temas e eu 

ia cada vez mais fundo. 

 (CHIZIANE, 2010, p. 74) 

 

Oriunda do sul de Moçambique, de uma família protestante, e criada em Maputo, na 

região de Gaza – marcada por uma forte cultura machista – Paulina afirma que ainda há poucas 

mulheres escrevendo em Moçambique na atualidade. Mia Couto (2013) lembra que, ao iniciar o 

trabalho como escritora, Paulina entrou em uma guerra por estar inserida em um contexto social 

muito machista em que à mulher não é dada a voz, é constantemente silenciada, e ela ousou 

assumir uma “postura de mulher produtora de pensamento, produtora de sentimento” (COUTO, 

2013. p. 376). O mesmo autor afirma ainda que, mesmo depois da aceitação do seu trabalho, não 

seria tolerado que ela entrasse “em determinados lugares, aqueles que foram determinados aos 

homens, o lugar da visibilidade” (COUTO, 2013, p. 376). Ele considera que Paulina desafia a 

sociedade ao tocar em assuntos que são tabus na tradição do lugar. Portanto, em sociedades como 

Moçambique a mulher que escreve acaba tendo um importante papel social já que essa condição 

a coloca em um grupo privilegiado podendo ser porta-voz de outras tantas que são excluídas tanto 

do âmbito social quanto das produções literárias; sem contar que podem trazer “diversos topoi 
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distintivos cuja particularidade aponta para a diferença de tom, dicção, ritmo e respiração 

próprios da mulher” (MATA, 2013, p. 153). 

 Dessa forma, além de sua obra ganhar importância literária, ela assume relevância 

também por tocar profundamente em questões socioculturais, como se pode ler nas reflexões do 

narrador sobre a violência da colonização: “Os marinheiros civilizavam o povo arrancando-lhe os 

olhos da cara. Cristianizavam fornicando as mulheres nas matas. Construíram o Novo Mundo 

com espadas, canhões e chicotes” (CHIZIANE, 2010, p.75). Denuncia, assim, um sistema que foi 

muito além da violência física: “O colonialismo incubou e cresceu vigorosamente. Invadiu os 

espaços mais secretos e corrói todos os alicerces” (CHIZIANE, 2010, p. 345). E deixou marcas 

indeléveis: “Os filhos dos assimilados ressurgem violentos e ostentam ao mundo o orgulho de sua 

casta. O colonialismo já não é estrangeiro, tornou-se negro, mudou de sexo e tornou-se mulher” 

(CHIZIANE, 2010, p.345), revela assim uma “colonialidade do poder”, termo criado por Quijano 

(2000) para denominar as relações de dominação que continuam para além dos limites temporais 

dos processos de colonização.  

Assim como se observa em muitas de suas personagens de O alegre canto da perdiz 

(2010), Paulina vive no limiar entre a tradição, que marca a história de seu país, e a cultura 

imposta pelo colonizador, como “a flutuar em dois mundos” (CHIZIANE apud LABAN, 1998, p. 

975), numa situação “intervalar de sujeito” criada pela condição de uma sociedade marcada por 

uma cultura de fortes tradições confrontadas com um sistema colonial que impôs outros modos 

de vida, outros costumes; aliado a isso, ainda há a questão que se refere ao processo de  

ocidentalização porque passam muitos países africanos. É a própria Chiziane quem declara ao 

falar tanto da sua experiência de escritora como de sua vida cotidiana: “tenho que balançar ora 

para um lado, ora para o outro. Por vezes falta-me o equilíbrio. Penso e falo numa língua 

europeia para retratar a minha vida de africana” (apud LABAN, 1998, p. 975). Ela afirma que 

precisa ser assim se quiser se comunicar com outras fronteiras e até com grande parte de seu 

próprio país, e, controversamente, pondera que por um lado o “colonialismo é condenado pelos 

males que causou, mas teve o mérito de mudar a face da vida africana permitindo à sua maneira 

uma abertura para o mundo exterior”; e, por outro lado, “a tradição africana tem também seu lado 

bom e mau”. “Escolher o positivo de um e de outro lado seria o ideal” (apud LABAN, 1998, p. 

975).  
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A autora reflete, assim, sobre o conflito que marca sua trajetória pessoal e de escritora 

naquele contexto. O que também pode ser perebido em um diálogo entre Delfina e José dos 

Montes: “quem não conhecer a nova língua não se poderá afirmar. Quem não encarnar o espírito 

dos novos soberanos não conhecerá as cores do novo sol. O canto das gerações será silenciado. A 

alma será um palco de conflito entre o antigo e o novo” (CHIZIANE, 2010, p.127). Ou ainda:  

 

 - Mãe, já disse que não! Não vês que tudo mudou? Os raios de sol se quebraram 

no vosso mundo. Ultrapassados! Supersticiosos! Obscurantistas! Velhos caducos 

perdidos no tempo! Será que não vem a nova aurora que se anuncia? 

                                                                             (CHIZIANE, 2010, p.157)  

 

A fala da autora, tanto quanto das personagens, não parece fazer apologia ou defesa de 

um ou outro sistema, mas aponta para a complexidade de identidades híbridas (BHABHA, 2010; 

HALL, 2003)
2
 que se constituem em uma zona, muitas vezes, nada confortável, outras 

conflitivas, da mistura de culturas, numa “situação intervalar” de sujeito. 

Rita Chaves (2013) lembra muito bem que uma das características dos escritores de ex-

colônias portuguesas é o imbricamento entre o seu percurso biográfico e o de seu país. Paulina 

era uma jovem de 18 anos quando Moçambique conquistou a independência política/oficial de 

Portugal. O que não significou que o país passasse a respirar uma atmosfera de total liberdade, 

como lembra a personagem Moyo: 

 

 “- Nessa independência que sonhamos, o mundo não será o mesmo. 

Libertaremos a terra, sim, mas jamais seremos senhores. Os governadores do 

futuro terão cabeças de brancos sobre o corpo do negro. (...) O colonialismo 

habitará a nossa mente e o nosso ventre, e a liberdade será apenas um sonho”. 

                                                                                  (CHIZIANE, 2010, p. 177) 

 

Paulina vivenciou tanto o período colonial como o pós-independência, o que a coloca 

em um complexo cenário de transição que quase sempre marca o processo de independência de 

países colonizados, especialmente os países africanos e mais especificamente Moçambique 

devido às guerras que se sucederiam no pós-independência. As implicaturas daquele contexto 

                                                           
2
 Embora tenha sido Nestor Garcia Canclini (1997) quem primeiro conceituou o termo hibridismo cultural, nesta 

abordagem interessa mais as discussões de Homi Bhabha (2010) e Stuart Hall (2003) que concebem culturas 

híbridas, respectivamente, como resultante dos conflitos e tensões na convivência de diferentes culturas, enfatizando 

o embate entre colonizadores e colonizados; e como resultado do contexto de diásporas e do processo de Tradução 

Cultural, que seria o processo de negociação entre novas e antigas matrizes culturais (HALL, 2003, p. 88). Vale 

ressaltar, entretanto, que não se está abandonando a abordagem de Cancline. 
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político iriam se refletir na economia, na vida cultural, na sociedade de modo geral e influenciar 

fortemente a produção literária da autora de O alegre canto da perdiz. Sua escrita se aproxima de 

um estilo ensaísta pela vastidão de temáticas abordadas – políticas, culturais, econômicas – que 

aproximam a ficção do “real”. 

 “Eu não sou nada, mãe. Nada do que faço tem sentido. Não pude estudar. Não posso 

sonhar. E quando faço algo para melhorar a vida o mundo inteiro zomba de mim e me trata como 

uma criminosa” (CHIZIANE, 2010, p. 86). A fala de Delfina evidencia sua revolta com a 

condição de subalternizada e prostituída para atender às aspirações da mãe; e, assim, põe em 

discussão aspectos ligados à condição feminina, a falta de acesso à educação. Fry (2001) afirma 

que os índices de analfabetismo em Moçambique chegam a passar de 50%; e “em todas as idades 

essas taxas são maiores para as mulheres que para os homens” (FRY, 2001, p. 38); e no campo, 

na faixa etária dos 40 anos, supera os 90%. Esses dados dão indicativo da trajetória de Paulina 

Chiziane e das dificuldades que ela teve que superar para fugir dessas estatísticas e se tornar uma 

escritora quando se encontrava em um lugar de condições tão adversas. 

Vivendo em Maputo, capital de Moçambique, Chiziane aliou-se à FRELIMO (Frente de 

Libertação de Moçambique) na luta pela independência. Deixando a militância direta, ela se 

dedicou a outro tipo de militância, a produção de sua obra. Sua desilusão com a Frente estava 

diretamente relacionada à discordância com as posturas político/ideológicas assumidas pelo 

grupo que, com a conquista da independência, tornou-se um partido e assumiu o poder em 

Moçambique.  

Sua obra é evidentemente de caráter ficcional, mas suas vivências contribuíram para a 

verossimilhança dos enredos que ela desenvolve e percebe-se um entrelaçamento entre os dois 

âmbitos: o ficcional e o “real”. Suas personagens se enunciam de um lugar que revelam as 

experiências não só de uma coletividade, mas da própria autora; embora não se negue aqui o 

devido distanciamento entre o escrito e o “real” que se faz representado. 

Francisco Noa (2008) ressalta que na literatura de Moçambique, assim como em outras 

literaturas de língua portuguesa produzidas em países que vivenciaram a dominação colonial, 

uma das características dominantes é traduzir  

 

os paradoxos e complexidades geradas pela colonização, como sejam, literatura 

escrita e difundida na língua do colonizador, dualismo cultural ou identidade 
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problemática dos autores, oscilação entre a absorção e negação dos valores e 

códigos da estética ocidental, etc. 

(NOA, 2008, p. 35) 

 

Por isso, não raro, quando começa a luta por criar uma tradição literária nesses países, a 

produção desses autores, mesmo que visando a negação dos valores coloniais, muita vezes ainda 

podem apresentar características de uma literatura ligada a padrões europeus que, bem ou mal, 

fizeram parte de suas formações. Principalmente por ser uma literatura produzida na língua do 

colonizador; é justamente aí, na língua, esse “palco de conflitos”, que as ideologias sobrevivem, 

muitas vezes sem que o sujeito discursivo tenha consciência, porque ela se manifesta na 

opacidade que constitui toda expressão linguística. Portanto, buscando romper com o desconforto 

que a situação lhes acarreta, os autores estão sempre emprestando expressões das línguas locais 

como forma de resistência. E, ao trazer expressões de suas línguas, estão marcando também suas 

posições ideológicas de uma crítica anticolonial; assim a língua se constitui em um recurso 

essencial no embate que se manifesta no jogo de intencionalidades. Quando Scott (2013, p. 63) 

afirma que “a subordinação pode traduzir-se no uso de formas linguísticas criadas de modo a 

reflectir e a antecipar a reação do dominador”, remete a se pensar como a língua, na produção 

literária, pode ser um recurso usado pelos escritores a serviço da resistência, tanto quando 

considerando que o subordinado estaria usando a estrutura do dominante a seu favor ou ainda 

quando adapta essa língua às línguas locais sobre as quais o colonizador não exercia nenhum 

domínio. 

A presença de diferentes línguas é uma característica que também aponta para uma 

hibridez (BHABHA, 2010) que pode se perceber de modo geral na obra de Chiziane, a exemplo 

da “hibridez linguística”. Ao que parece ela empresta para seu enredo uma experiência particular, 

já que ela fala três línguas: o chope, língua falada em seu grupo étnico; ronga, língua falada em 

Maputo para onde ela foi ainda criança e lá cresceu; e o português que aprendeu na escola de 

missão católica, embora ela tenha nascido no seio de uma família protestante. O que não a 

impede, em sua narrativa, de tratar sobre o uso do feitiço, da magia, dentre os aspectos que 

remetem à temática da religião, da diversidade religiosa, das crenças, dos mitos, como pode se ler 

nestes trechos: 

 

Os deuses bantu ordenam a virilidade e fertilidade. No sexo, a transcendência. 

Os deuses celestes ordenam também a fertilidade e a multiplicação, mas 

alcançam a pureza do corpo no celibato.                 
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 (CHIZIANE, 2010 p.38)  

 

O seu corpo estava transformado num puré de sangue que Moyo devolveu à 

vida, apenas por magia. Cuidou-o pacientemente como uma mulher velha 

bordando em ponto de cruz.                                     

 (CHIZIANE, 2010 p.78) 

 

O bruxo afrontava o regime com almas do outro mundo. Mobilizava a gentalha 

contra o pode do nosso império.                               

(CHIZIANE, 2010 p.184) 

 

- Bruxaria de preto não faz efeito no branco (...) embruxar um branco é para 

Simba a maior das heresias.                                     

 (CHIZIANE, 2010 p.216) 

 

 Foi de certeza trazida pelo cupido. Deve ser a Santa Valentina dos 

Desesperados.  

                                                         

  (CHIZIANE, 2010 p.71) 

 

Seja feita a vontade de Deus e dos deuses.            

  (CHIZIANE, 2010 p.129) 

 

Contra a vontade Delfina, Serafina fez todas as cerimónias. Acendeu velas, 

ajoelhou, ofereceu flores, farinha, rapé e aguardente, numa reza sincrética. 

Invocou os deuses bons e espíritos bons. Invocou anjos e santos. Deuses da sorte 

e da fertilidade, deuses da maternidade e dos partos saudáveis. 

 

                                                                               (CHIZIANE, 2010 p.153) 

 

 

Essas citações também apontam para a hibridez em relação à religião, já que, além das 

referências às divindades africanas, ao uso dos feitiços e bruxarias, a obra apresenta abordagens 

referentes ao cristianismo que indica uma visão protestante expressa em uma postura crítica a 

costumes católicos quando menciona a inércia de um “cristo de barro preso à parede”. Há na obra 

também elementos que apontam para o fundo pagão do catolicismo: 

 

A religião dos brancos não serve aos negros – delira José dos Montes – os 

deuses deles estão longe e os nossos pertos. Os anjos deles mandam rezar e os 

nossos respondem logo. Deus fala quando quer, os mortos dão resposta imediata 

a qualquer momento.                                         

   (CHIZIANE, 2010, p. 167) 

 

Outro aspecto das suas vivências pessoais que pode influenciar para a hibridez no que se 

refere à expressão oral e escrita é que ela cresceu a ouvir histórias narradas por sua avó. Em O 

alegre canto da perdiz (2010) cria uma personagem, a mulher do Régulo, que coloca a mulher 
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como a guardiã da oralidade africana, aspecto muito presente em todo o romance objeto deste 

estudo, principalmente no papel de difundir os mitos e as lendas que explicam laços identitários 

daquela sociedade:  

A mulher do régulo reconhece rapidamente as razões da zanga colectiva e 

responde com um arco-íris. Histórias de vida soltam-se dos arquivos da memória 

como files de um computador. Cada um tem o seu percurso, cada um tem a sua 

história. 

                                       (...) 

A velha senhora era uma exímia contadora de histórias. Ela sabe as 

circunstâncias exactas em que se deve usar uma imagem e outra. O que deve ser 

omitido e o que deve ser dito. Os momentos que marcam e os momentos de 

pausa. A beleza da história depende da tonalidade da voz, dos gestos da 

contadora.  

                                                         

  (CHIZIANE, 2008, p.18-21) 

 

Instigada a falar sobre Paulina Chiziane, Tomé (2013, p. 343) afirma que vê nos textos 

dessa autora a mulher, a mãe, a amiga, uma contadora de história que é uma mensageira do 

tempo ao representar a força da mulher, responsável por chamar atenção, sobretudo, para 

condição de “(ine)existência” da mulher africana. 

O teor da obra de Chiziane remete às palavras de Said (2005, p. 25) ao afirmar que é 

papel do intelectual “representar, dar corpo e articular uma mensagem, um ponto de vista, uma 

atitude, filosofia ou opinião para (e também por) um público”. Portanto, “deve ter a consciência 

de ser alguém cuja função é levantar publicamente questões embaraçosas, confrontar ortodoxias e 

dogmas” (SAID, 2005, p. 27), denunciando e combatendo as violações dos direitos e liberdades 

essenciais. 

 Assim, sem nenhum subterfúgio, ao contrário, parece que fortemente imbuída de um 

propósito que ela assume desde o tempo de seu engajamento político na FRELIMO (Frente de 

Libertação de Moçambique), Paulina Chiziane prima por um discurso denunciador que não deixa 

dúvidas da intencionalidade de uma produção que “pensa sua funcionalidade,” para usar uma 

expressão de Mata (2009, p. 194) ou, ainda, pode ser um instrumento na “luta desarmada dos 

subalternos”, nas palavras de Moreira (2016). Engajada nesse propósito, a literatura que se 

produz no espaço colonial assume o papel tanto de denúncia como de instrumento de resistência à 

dominação colonial.  

Ela defende a tradição oral (o que não quer dizer exclusão da escrita), característica tão 

marcante de seu país, quando afirma que “até a colonização europeia, cabia às mulheres 
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desempenhar a função narrativa de transmitir o conhecimento” (CHIZIANE, 2013, p. 358). Com 

a chegada dos europeus “os homens passaram a aprender a escrever e contar histórias”. Isso vai 

implicar na imposição de mudança e valores, porque “passamos a escrever a partir da educação 

europeia que havíamos recebido, levando os estereótipos e preconceitos que nos foram 

transmitidos” (CHIZIANE, 2013, p. 359). Ou seja, é uma escrita que estava impregnada de 

pensamento colonial, enquanto que “a sabedoria africana propriamente dita, a que é conhecida 

das mulheres, continua excluída” (CHIZIANE, 2013, p. 359). 

Além do reconhecimento de sua importância literária, a análise da obra de Chiziane não 

pode deixar de abordar questões socioculturais que são “pano de fundo”, muitas vezes postas em 

primeiríssimo plano, na construção de seu enredo quando ela desafia a sociedade ao tocar em 

assuntos polêmicos como racismo, mestiçagem, casamento... e também em tabus da tradição. 

Percebe-se, em sua escrita, elementos que apontam para a desconstrução de uma visão 

dicotômica excludente quando coloca em diálogo diferentes contextos, saberes, realidades, 

questionando verdades “sagradas”, possibilitando outros vieses, outros olhares; ou seja, como 

destaca Noa (2008), ao discutir sobre o universo da ficção em Moçambique, confrontando ou 

conciliando múltiplas ordens ou dimensões consideradas opostas. Assim, ela aborda a condição 

da mulher sem, entretanto, idealizá-la ou vitimizá-la simplesmente; valoriza as tradições sem 

tomá-las como rígidas, fixas, mas como marca cultural de seu país sem cair no essencialismo; é, 

como afirma o mesmo autor, uma literatura que aborda “o oral e o escrito, o latente e o manifesto, 

o tradicional e o moderno, o passado e o presente, o interdito e o permitido, o nacional e o 

estrangeiro, o natural e o sobrenatural, o vivido e o imaginado, a vida e a morte” (NOA, 2008, p. 

44); dimensões essas que, aqui se compreende, não precisam ser tomadas como opostas e 

excludentes. São aspectos que indicam como o contexto em que se deu a produção da obra e as 

vivências pessoais da autora podem se evidenciar na tessitura dos discursos. Esse imbricamento 

da vida da autora com a obra em nenhum momento diminui o valor de sua produção. Como bem 

ressalta Anzaldúa (2000, p. 233), em carta às mulheres escritoras do terceiro mundo, “não existe 

separação entre vida e escrita”; e acrescenta que o perigoso é justamente o contrário, que a autora 

não deixe na escrita as marcas de suas vivências:  

 

O perigo ao escrever é não fundir nossa experiência pessoal e visão do mundo 

com a realidade, com nossa vida interior, nossa história, nossa economia e nossa 

visão. O que nos valida como seres humanos, nos valida como escritoras. O que 
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importa são as relações significativas, seja com nós mesmas ou com os outros. 

Devemos usar o que achamos importante para chegarmos à escrita. Nenhum 

assunto é muito trivial. O perigo é ser muito universal e humanitária e invocar o 

eterno ao custo de sacrificar o particular, o feminino e o momento histórico 

específico. 

                                                                         (ANZALDÚA, 2000, p. 233) 

 

As abordagens feitas até aqui de alguma forma se evidenciam um certo entrelaçamento 

entre autor e obra, ressaltando como Chiziane pode ter deixado “marcas” de suas vivências, nesse 

espaço livre que é a subjetividade característica de qualquer escrita. Mas essa relação autor/obra é 

por si só problemática e já gerou muito debate. 

Barthes (1984) em “A morte do autor” considera que não é uma missão fácil discutir 

sobre a voz que escreve. Ele desconstrói a aura de “sagrado” que na Idade Média se conferia aos 

autores - como lembra Chartier (2001) – e vaticina a morte do autor quando afirma que “a escrita 

é destruição de toda voz, de toda origem. A escrita é esse neutro, esse compósito, esse oblíquo 

para onde foge o sujeito” (BARTHES, 1984, p. 49). Ou seja, quando o autor escreve, o corpo 

físico perde sua identidade, porque para Barthes quem fala não é o autor, mas o sujeito, que assim 

se torna ao assumir a linguagem; o que pressupõe que o sujeito está dotado de uma historicidade. 

Portanto, se há um espaço vazio deixado pelo autor, nesse espaço disseminam-se outras 

vozes. O que conferiria ao texto aquela polifonia na concepção de Bakhtin (1997) para quem o 

romance é polifônico por natureza porque comporta diferentes vozes que dialogam, confrontam-

se, repelem-se, defrontam-se. 

Também Foucault (1969) em “O que é um autor?”, considera que o lugar de “ausência” 

do autor é preenchido, assumido pelo sujeito. Mas nesse ensaio ele concebe o autor em sua 

relação com o texto; portanto, não dá para analisar um texto sem levar em conta “essa figura que 

lhe é exterior e anterior” (Foucault, 2001, p. 34). O filósofo não considera a morte do autor, 

porque “a marca do autor não é mais que singularidade da sua ausência” (FOUCAULT, 2001, p. 

36). Ou seja, mesmo estando o autor ausente na escrita, ele pode e deve ser percebido no 

discurso, mais isso não é transparente pela forma escamoteada que se apresenta; portando, é no 

discurso que os sentidos são postos. 

   Para Foucault, 

 

 Uma outra noção, acredito, bloqueia a certeza da desaparição do autor e retém 

como que o pensamento no limite dessa anulação; com sutileza, ela ainda 
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preserva a existência do autor. É a noção de escrita. A rigor, ela deveria permitir 

não somente dispensar a referência ao autor, mas dar estatuto a sua nova 

ausência. No estatuto que se dá atualmente à noção de escrita, não se trata, de 

fato, nem do gesto de escrever nem da marca (sintoma ou signo) do que alguém 

teria querido dizer; esforça com uma notável profundidade para pensar a 

condição geral de qualquer texto, a condição ao mesmo tempo do espaço em que 

ele se dispersa e do tempo em que ele se desenvolve.  

                                                                  (FOUCAULT, 2001, p. 265) 

                                                                             

 Em diversos momentos a narrativa O alegre canto da perdiz aciona sentidos que 

remetem a situações sociais do país; não dá para não pensar nas condições dessa produção e na 

voz de autoria que aí se inscreve, por exemplo, quando sua escrita provoca reflexões sobre o 

universo feminino, as condições da mulher: “- Quem é essa mulher que tem a coragem de se 

banhar no lugar privado dos homens, quebrando todas as regras do local, quem é?” (CHIZIANE, 

2010, p. 81); ou quando traz para a escrita as tradições orais moçambicanas: “no princípio de 

tudo, os povos da terra acreditavam em Zuze o deus do mar. Acreditavam que no fundo do mar 

residiu todas as maravilhas da terra. Achavam que o mar era residência de todos os espíritos 

bons” (CHIZIANE, 2010, p. 68); ou ainda quando aciona sentidos que remetem à história do 

país: “negros a ser castigado. Carga. Descarga. Chicote. Greves e mortes. Imagens que lhe 

inspiram melancolia e tristeza” (CHIZIANE, 2010, p. 81). 

                Foucault afirma, ainda, que a noção de autor 

 

 Constitui o momento crucial da individualização na história das ideias, dos 

conhecimentos, das literaturas, e também na história da filosofia e das ciências. 

Mesmo hoje, quando se faz a história de um conceito, de um gênero literário ou 

de um tipo de filosofia, acredito que não se deixa de considerar tais unidades 

como escansões relativamente fracas, secundárias e sobrepostas em relação à 

primeira unidade, sólida e fundamental, que é a do autor e da obra.  

                                                                        (FOUTCAUL, 2001, p. 264) 

                               

                                                                           

Na concepção Foucaultiana, o nome do autor não passa para o interior de um discurso, 

mas ele corre aos limites dos textos “ele os recorta, segue suas arestas, manifesta o modo de ser” 

(FOUTCAUL, 1969- 2002 p. 53), manifesta-se no estatuto desse discurso em determinado 

contexto, em determinada cultura.  Veja-se como se dá a experiência da colonização e as 

consequentes guerras rememoradas pela Mulher do Régulo na tentativa de acalmar a multidão 

furiosa: 
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Guerreámo-nos e reconciliámo-nos. Fomos invadidos pelos árabes. Guerreados 

pelos holandeses, portugueses. Lutámos. As guerras dos portugueses foram mais 

fortes e corremos de um lado para o outro, enquanto os barcos dos negreiros 

transportavam escravos para os quatro cantos do mundo. Vieram novas guerras. 

De pretos contra brancos, e pretos contra pretos. Durante o dia, os invasores 

matavam tudo, mas faziam amor na pausa dos combates. 

                                                                              (CHIZIANE, 2010, p. 23) 

 

Uma escrita com esse teor, que aciona memórias tão específicas de povos que 

constituem Moçambique, evidenciando condições sociais e culturais antes da dominação colonial 

e especificidades das tensões e conflitos no convívio com o colonizador, leva a se pensar nesse 

autor que “recorta” as margens do texto e de alguma forma se apresenta no discurso que profere e 

pela intencionalidade inequívoca de acionar sentidos. 

Foucault (2002) ressalta, ainda: 

 

 Mas os discursos "literários" não podem mais ser aceitos senão quando providos 

da função autor: a qualquer texto de poesia ou de ficção se perguntará de onde 

ele vem, quem o escreveu, em que data, em que circunstancias ou a partir de que 

projeto. O sentido que lhe é dado, o status ou o valor que nele se reconhece 

dependem da maneira com que se responde a essas questões. E se, em 

consequência de um acidente ou de uma vontade explícita do autor, ele chega a 

nós no anonimato, a operação é imediatamente buscar o autor. O anonimato 

literário não é suportável para nós; só o aceitamos na qualidade de enigma. A 

função-autor hoje em dia atua fortemente nas obras literárias. 

FOUCAULT (2002, p. 270) 

 

As considerações feitas pelo autor datam de 1969, até aqui muitos questionamentos 

foram feitos sobre suas concepções; críticas e revisões se direcionam a essas ideias, a exemplo de 

Chartier (2012) em “O Que é um autor? Revisão de uma genealogia”; mas, suas contribuições 

sobre a função do autor continuam atuais e são pertinentes para esta pesquisa. O próprio 

Foucault, na Conferência que proferiu em 1970, na Universidade de Búfalo, na cidade de Nova 

York onde expôs sua concepção, fez uma autocrítica afirmando: “eu me limitei ao autor 

considerando como autor de um texto, de um livro” (FOUCAULT, 2002, p. 292). 

Ao discutir sobre a função do autor-criador numa obra, Bakhtin (1997, p. 2014) afirma 

que “ele é o único suscetível de dar peso a uma criação séria, significativa e responsável”. Assim 

ele reconhece que o autor ocupa uma posição, e afirma ainda que como responsável no 

acontecimento existencial “ele lida com componentes desse acontecimento, e por isso também 

sua obra é um componente do acontecimento. A posição do autor e sua obra devem ser avaliados 

em função de todos os valores do mundo” (BAKHTIN, 1997, p. 204). 
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Na discussão promovida por esses teóricos sobre os elementos que envolvem a análise 

de uma obra literária – quais sejam, autor, leitor, obra, contexto – Chartier (1990) lembra que a 

apropriação do leitor tem lá seus limites, mas não se pode deixar de reconhecer que 

 

É uma produção inventiva, uma forma de construção conflitante de sentido, 

particularmente quando estamos diante de diversas formas, relações e públicos 

para uma mesma obra. [...] se alguém se interessa pela construção conflitante de 

sentido, a questão se torna particularmente interessante em relação aos textos 

canônicos, que em uma dada sociedade parecem estáveis e cuja interpretação 

está fixada, enquanto que não são mais que objetos de apropriações plurais e 

diversas. 

                                                                               (CHARTIER, 1990, p. 59) 

 

Essas considerações dão um indicativo de que a liberdade do leitor não é total; ela 

depende de elementos textuais e contextuais que podem acionar sentidos diversos gerando 

diferentes interpretações e que, uma vez evidenciadas, esses sentidos podem gerar tensões e 

conflitos se postos em confronto com outros. Mesmo quando a narrativa registra personagens que 

acionam questões relativas à cultura, às identidades, à história de um povo ou simplesmente 

aspectos do seu cotidiano que também não descartam uma leitura desses aspectos, como pode se 

notar na obra: 

 

A avó Serafina, porteira eficiente, repórter de pequenos nadas, espalhando 

notícias ao vento de todos acontecimentos. Que a criança nasceu bem, com três 

quilos. Ela nasceu bem, tem que crescer bem, para mais depressa nascer outro. 

Que era comilona, chorona e cagona. Que a sua Delfina era uma boa leiteira, 

mãe corajosa, pariu sem gritar, nem chorar. Que a criatura tinha os dedos do avô, 

sobrancelhas do pai, beleza da avó ela, portanto as mãos da mãe, tão pequenina 

que lhe fazia lembrar a Delfina pequenina. 

                                                                     (CHIZIANE, 2010, p.155-156)  

 (...) 

No céu da vila a notícia corre como as ondas do radio. Nesta cidadela pacata, 

quase nada acontece e tudo é notícia. Fala-se do estrangeiro que chegou e partiu. 

Da mulher do administrador que engravidou e pariu. Fala-se da chuva que caiu e 

das sementes que brotaram. Do marido que não cumpriu com os deveres 

conjugais na noite que findou. Uma mulher nua é notícia de primeira página. E 

todos saem de seus cantos em procissão. Vão ver, pra crer. 

                                                                                 (CHIZIANE, 2010, p.11)                                                                                 

                                           

Ao “decretar” a morte do autor, Barthes (1984) dá ênfase ao leitor e confere-lhe uma 

função especial na interpretação de uma obra:  
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Assim se revela o ser total da escrita: um texto é feito de escritas múltiplas, 

saídas de várias culturas e que entram umas com as outras em diálogo, em 

paródia, em contestação; mas há um lugar em que essa multiplicidade se 

reúne, e esse lugar não é o autor, como se tem dito até aqui, é o leitor: o 

leitor é o espaço exato em que se inscrevem, sem que nenhuma se perca, 

todas as citações de que uma escrita é feita; a unidade de um texto não está 

na sua origem, mas no seu destino. 

                                                                             (BARTHES, 1984, p. 53) 

 

Ampliando sua perspectiva para além do texto escrito, novamente Chartier (1990, p. 60) 

ressalta que tanto o ato de ler, como olhar ou estudar são gestos intelectuais que não 

simplesmente “submetem o consumidor à toda-poderosa mensagem ideológica ou estética”, mas 

antes de tudo permitem a “repropriação, o desvio, a desconfiança ou a resistência”. Mas não se 

pode esquecer que nessa relação não há nada de ingênuo, já que o sujeito-leitor no exercício de 

sua liberdade é sempre abordado por uma ideologia. 

A partir da concepção desses teóricos que, em absoluto, não se repelem, não se 

confrontam, mas, antes de tudo, complementam-se (pelo menos do ponto de vista que aqui se 

assume), esta análise compreende que o estudo de uma obra literária se dá na confluência, na 

interrelação autor/obra/leitor/contexto; portanto, aqui não se toma o texto como algo fechado em 

si, mas considerando suas marcas linguísticas e extralinguísticas, tampouco se vê o contexto 

como determinante único da criação literária, mas como um elemento fundamental, e retomando 

a figura do autor - que definidamente não está morto – e do leitor que não se submete 

simplesmente aos mecanismos explícitos do texto, mas também é perpassado por uma ideologia; 

portanto se concebe aqui uma perspectiva literária multirreferencial, plural por se compreender 

que fazer a leitura de uma obra exige compreender a totalidade do processo em que se deu sua 

feitura. 

Compreender a relação entre essas instâncias envolvidas no processo de análise/leitura é, 

em último caso, papel desse leitor “em sua prática criativa que inventa significados e conteúdos 

singulares” (CHARTIER, 2002, p. 254), esse leitor a quem tanto Barthes como Chartier conferem 

um valioso grau de liberdade no seu ato de “caçar em propriedade alheia”, que deve estar atento 

para as implicaturas envolvidas no processo de recepção. Chartier alerta, ainda, que 

 

o „mundo do texto‟, usando os termos de Ricoeur, é um mundo de objetos e de 

performances cujos dispositivos e regras permitem e restringem a produção do sentido. 

Deve considerar paralelamente que „o mundo do leitor‟ é sempre aquele da 

„comunidade de interpretação‟ (segundo a expressão de Stanley Fish) à qual ele 
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pertence e que é definida por um mesmo conjunto de competências, de normas, de usos 

e de interesses. O porquê da necessidade de uma dupla atenção: à materialidade dos 

textos, à corporalidade dos leitores. 

                                                                                      (CHARTIER, 2002, p. 257) 

 

Portanto, ao tomar como objeto de análise obras das Literaturas Africanas de Língua 

Portuguesa, não se pode esquecer que o escritor dos países de colonização portuguesa – Angola, 

Cabo-verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe – vivia até a data da 

independência, conforme lembra Maria Nazareth Fonseca (2007, p.01), “no meio das duas 

realidades às quais não podia ficar alheio: a sociedade colonial e a sociedade africana”. O que 

gera uma tensão que, de alguma forma, vai se revelar em sua escrita. Embora não se possa dizer 

que essa dupla convivência tenha cessado quando a independência política se fez oficialmente, 

porque, como considera Quijano (2005), a colonialidade vai muito além de uma dominação 

territorial, no caso de Moçambique passa por um fator determinante que é o uso da língua do 

dominador que acaba se tornando oficial. Por diversos aspectos, nesses países, o escritor vivencia 

uma realidade complexa que vai muito além de uma suposta dualidade. É o que indica os sentidos 

acionados na intervenção da narradora no momento de diálogo entre Delfina e os pais: 

 

A vida entre as gerações transformou-se nisto. Sempre discutindo ideias, 

vivências. Sem consenso. Pisando areia movediça na viagem ao desconhecido. 

Os espíritos marinheiros e os bantu montaram o palco na mente do homem 

negro. E os negros retiram as próprias raízes, tal como os pássaros velhos no 

final da estação distanciando-se cada dia mais de si próprios da sua essência. 

Árvore com raízes ao léu, balançam ao sabor da brisa. Sem sustento. Mae e filha 

aprenderam a viver o mundo das aparências como uma ciência.  

                                                                             (CHIZIANE, 2010, p.158) 

 

 Na verdade o exame da produção discursiva na obra de Chiziane permite perceber em 

sua escrita não apenas uma sociedade política, social e culturalmente complexa, mas um gesto 

testemunhal de uma autora que vivenciou/vivencia uma situação “intervalar de sujeito” que 

sempre se viu “espremida entre duas ordens de valores” (PADILHA, 2013, p. 166), o que irá se 

refletir em muitas de suas personagens na expressão de identidades móveis, fluidas
3
 (HALL, 

2000). Chaves (2014) lembra que aos escritores era necessária muita lucidez para assumir o 

                                                           
3
 Hall (2000), no livro “A identidade cultural na pós-modernidade”, afirma de que as velhas identidades, que 

estabilizavam o mundo social, estão em declínio, e isso possibilitou o surgimento de novas configurações de 

identidades, fragmentadas e múltiplas. 
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desconforto de “estar entre dois mundos” e lidar com as antinomias daí advindas para converter a 

experiência em linguagem literária que refletisse a força da situação intervalar em que viviam e 

os pares dilemáticos que constituíam aquele contexto: “em passado e presente, em interno e 

externo, em consciência e alienação, em assimilação e raiz, em negro e branco, em oral e escrita, 

em campo e cidade, em colônia e metrópole, em tradição e modernidade” (CHAVES, 2014, p. 

190), dentre outros que poderiam aí se configurar.  Como eram escritores empenhados na 

construção de discursos que procuraram desconstruir o discurso colonial com o compromisso de 

fazer da produção literária um espaço de resistência, é importante que se perceba se essas 

dimensões são tomadas como binarismos opostos e excludentes ou se alimentam na obra como 

possibilidades de configurações não lineares, não homogêneas, na concepção de sujeitos 

multifacetados. Nesse sentido, Chiziane cria personagens complexas, talvez não do ponto de vista 

da organização da trama, mas pela multiplicidade de sentidos que acionam, pelas referências que 

trazem, dos conflitos interiores, dos significados que reúnem em si, pela multiplicidade de 

leituras que permitem, pela polifonia que orquestram. 

A construção do próprio enredo traz à baila os conflitos gerados pelo entrelaçamento 

entre os usos e costumes locais e a imposição de valores coloniais que fica bem configurado em 

duas de suas personagens principais: o desejo de adesão aos valores coloniais se faz representado 

por Delfina; e a vontade de estar ligada às tradições, o desejo de valorização de sua cultura se 

manifesta por intermédio de Serafina. A situação das duas personagens revela os conflitos que 

surgem com a colonização e o seu projeto de assimilação que marcaram a história de 

Moçambique e sua complexa realidade.  

 

“- Mãe, já disse que não! Não vês que tudo mudou? Os raios de sol se 

quebraram no vosso mundo. Ultrapassados! Supersticiosos! Obscurantistas! 

Velhos caducos perdidos no tempo! Será que não vem a nova aurora que se 

anuncia?”  

                                                                          (CHIZIANE, 2010, p. 157) 

 

Na própria construção do romance a autora empresta, para a escrita, histórias de mitos e 

lendas da tradição oral, numa evidente hibridez de gêneros, revelando a influência, em sua obra, 

de um contexto social diverso e múltiplo. Assim, a obra de Paulina vai se revelando dotada de 

uma certa hibridez análoga àquela que se manifesta no campo inter-racial e intercultural da 

sociedade moçambicana, evidenciando os conflitos e tensões daí advindos.  
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 Portanto, nesta análise se levará em conta a interrelação de todos aqueles elementos 

envolvidos no processo de escrita e leitura de um romance – autor/obra/contexto/leitor – 

articulando essa discussão em um diálogo com a história para compreender como se constituem 

os conflitos que marcam a existência das personagens que protagonizam a obra. É o que se 

propõe essa caminhada que está apenas em seu início. Mas que já aponta para a percepção de que 

a obra de Chiziane se apresenta como uma escrita com características muito próprias. 

 

 

 

 

1.2. A ARTE DE ESCREVER  

 

“Eu preciso de meu espaço, é por isso que eu escrevo. Em primeiro lugar eu 

escrevo para existir, eu escrevo para mim. Eu existo no mundo e a minha 

existência repete-se nas outras pessoas. E neste caso é um livro, que depois será 

lido.”                                                                        

 (Paulina Chiziane) 

 

 

O teor da fala da autora na epígrafe indica que Paulina sabe da funcionalidade de sua 

escrita para dizer de si mesmo, do lugar de sujeito na condição de mulher negra, que, além disso, 

ousou ser escritora em um país em que a literatura teve que vencer muitas barreiras para se firmar 

e, ainda assim, quando alcança alguma autonomia a produção era de domínio masculino. Ela se 

sabe falando de um lugar que não é só seu e que sua voz “repete-se nas outras pessoas”. A sua 

produção literária tem início nos anos 90, mas repercute a longa luta de gerações anteriores para 

afirmação de uma literatura que representasse a Moçambique dos moçambicanos.  

A produção literária africana em língua portuguesa – portanto, nos países colonizados 

por Portugal – foi de fundamental importância tanto nos processos de luta pela independência 

como na afirmação de identidades. É uma literatura que enfrentou inúmeras adversidades e 

percorreu um longo caminho para se consolidar; mas, hoje já não se duvida de sua força política e 

ideológica e de seu valor estético. 
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Até o século XVIII, “circulavam na então colónia de Moçambique textos alicerçados 

não só nos padrões estéticos predominantemente europeus, mas também escritos por autores de 

origem portuguesa” (NOA, 2008, p.36), isso significa dizer que era uma literatura permeada por 

um pensamento colonial que expressava a ideia de superioridade do branco sobre o negro e a 

busca do domínio do aparelho ideológico do Estado português sobre os africanos. E, não é difícil 

imaginar, buscava veicular discursos que legitimassem a presença colonial portuguesa em África, 

sobretudo reforçando o imaginário sobre a subalternidade dos africanos e a superioridade racial 

dos europeus. Veiculavam, portanto, uma literatura que não repercutia as condições sociais, 

políticas e culturais do país. 

 Embora haja diferentes classificações para a literatura moçambicana que começa a 

surgir no século XX, Noa (2008) identifica quatro momentos que podem se distinguir. O primeiro 

momento se dá no princípio do século XX, com o surgimento das elites de assimilados, que 

foram responsáveis por desenvolver uma “marcante intervenção associativista e jornalística 

através da qual se insurgiam contra as arbitrariedades e as injustiças geradas pela colonização”; 

essa geração defendia “direitos de cidadania para a maioria negra marginalizada, vilipendiada e 

analfabeta” (NOA, 2008, p. 36). O autor ressalta que embora houvesse naquele momento um 

forte engajamento cívico, não havia uma consciência nacional nem o sistema colonial era posto 

em causa na sua essência. Zamparoni (2009) considera um grupo que ocupava uma posição 

privilegiada, mas ambígua; pois ao mesmo tempo em que servia como porta-voz dos anseios 

populares, fazia defesa de valores europeus. Mas, não se pode lhes negar a devida importância 

para o desenvolvimento de uma intelectualidade moçambicana. Aqui, destaca-se a importância 

dos irmãos Albasini e os poetas Rui de Noronha e José Pedro Campos de Oliveira. Embora esse 

último já apresentasse uma certa preocupação com questões e temáticas relativas a Moçambique, 

Noa (2008) considerava que ainda era uma produção fortemente influenciada pela mundivivência 

e filiação estéticas portuguesas.  Ele destaca que  

 

Todas estas figuras, além de oscilarem o ponto de vista identitário, flutuam entre 

duas margens: por um lado, uma intervenção cívica e politica, através da 

imprensa, com artigos de opinião, editoriais e crónicas, muitas vezes de uma 

acutilância e de virulência devastadoras. Por outro lado, a sua flutuação, numa 

pantomima involuntária e dramática de contradições, espraiava-se na forma 

como acabavam por legitimar aquilo que aparentemente denunciavam e 

combatiam. 

                                                                                     (NOA, 2008, p. 37-38) 
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                     Essa oscilação de identidades que se constituíram flutuando “entre duas margens” se 

percebe neste exemplo de Rui Knopfli (1997): 

Europeu me 

Europeu me dizem. 

Eivam-me de literatura e doutrina 

Européias 

e europeu me chamam. 

Não sei se o que escrevo tem raiz de algum 

pensamento europeu, 

É provável... Não. É certo, 

mas africano sou. 

(KNOPFLI, 1997, p.11) 

A poesia, além de reforçar o dilema vivido pelos escritores naquele contexto de 

dominação colonial, ilustra o panorama das literaturas africanas de língua portuguesa – Angola, 

Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe – em que os escritores africanos 

viviam em meio de duas realidades sociais, culturais: a sociedade colonial e a sociedade africana. 

Dessa forma, a produção escrita, de algum modo, expressava os conflitos resultantes do transitar 

entre esses dois mundos e “revelava que o escritor, porque iria sempre utilizar uma língua 

europeia, era um „homem-de-dois-mundos‟, e a sua escrita, de forma mais intensa ou não, 

registrava a tensão nascida da utilização da língua portuguesa em realidades bastante complexas” 

(FONSECA; MOREIRA, s/d, p. 01). As autoras continuam:  

 

Ao produzir literatura, os escritores forçosamente transitavam pelos dois 

espaços, pois assumiam as heranças oriundas de movimentos e correntes 

literárias da Europa e das Américas e as manifestações advindas do contato com 

as línguas locais. Esse embate que se realizou no campo da linguagem literária 

foi o impulso gerador de projetos literários característicos dos cinco países 

africanos que assumiram o português como língua oficial. 

                                                              (FONSECA; MOREIRA, s/d, p. 1) 

Também abordando sobre as condições de produção das literaturas africanas de língua 

portuguesa, Laranjeira (1979) afirma: 

só pelo facto de ser escrita em línguas europeias, a literatura africana deriva das 

sequelas do colonialismo. Ou seja: sem o colonialismo, sem as descobertas e a 

expansão ultramarina, ela não seria possível. O colonialismo serve-lhe de 

propulsor da consciência, a qual se rebela contra ele. No poder do confronto dessa 

rebelião literária (linguística e ideológica), no alcance da sua ruptura, na novidade 

da sua inovação é que reside o estatuto de liberdade, da sua libertação do jugo de 

outras literaturas. 
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(LARANJEIRA, 1979, p.01) 

 

A poesia de Knopfli, as afirmações de Fonseca e de Laranjeira indicam como os 

escritores vivenciavam um intenso conflito no exercício de sua arte. Mesmo ainda na primeira  

fase de construção de uma literatura nacional, já havia por parte deles uma consciência da 

opressão portuguesa e do seu projeto de dominação; mas, além das difíceis condições de 

produção, recebiam influências de uma literatura do dominador e deviam utilizar a língua do 

colonizador para expressar essa consciência. Era, portanto, no contexto colonial, a língua o 

principal elemento desencadeador dos conflitos dos escritores. 

O segundo momento, na década de 40, tem início com o surgimento de uma geração 

que se forma com a volta do periódico Itinerário e procura afirmar uma identidade moçambicana; 

e, além de inconformada e inovadora, dá início a “uma produção literária não só de reconhecida 

qualidade estética, temática e ideológica como também seguindo tendências diversificadas” 

(NOA, 2008, p. 38). Nesse momento, destacam-se nomes como José Craverinha, Noemia de 

Souza, Orlando Mendes, Virgílio Ferreira, Anibal Aleluia, Fonseca Amaral, Rui knopfli, Rui 

Nogar. Também merece destaque a publicação de Contos Godido e outros contos, de João Dias. 

Esses autores e suas produções serão fundamentais para formação de uma identidade literária em 

Moçambique e influenciarão as gerações que irão surgir. Para Fonseca e Moreira (s/d, p. 28), a 

produção poética desses autores “constitui a primeira chamada de atenção para os problemas do 

domínio colonial”. Nesses momentos, os escritores abordam temáticas que denunciam os 

problemas do país, o domínio colonial, as injustiças e arbitrariedades, e serão decisivos para a 

formação de uma identidade nacional. Nessa escrita sobressai também a presença da oralidade 

“que funciona como substrato cultural e como fator constitutivo da identidade da literatura 

moçambicana” (NOA, 2008, p. 39). 

Com o desencadeamento da luta armada nos anos 60, conforme o mesmo autor, 

surge a poesia de combate “sem grandes preocupações estéticas”, uma produção sem grande 

circulação, que se voltava mais incisivamente para “exprimir sentimentos de revolta, de 

confrontação e a utopia de uma nação por vir, livre e independente” (NOA, 2008, p. 39).  Esse 

marcaria o terceiro momento da literatura moçambicana que surge no século XX. É quando 

surgem duas obras relevantes dessa literatura: Nós matamos o cão tinhoso (1964), de Luis 

Bernardo Honwana; e Portagem (1966), de Orlando Mendes, este considerado o primeiro 

romance moçambicano; obra dotada de viés crítico que, além de criticar o sistema colonial, 
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aborda o drama da mestiçagem vivido por um personagem mulato em uma sociedade de negros e 

brancos. Essa fase consagra os poetas José Craverinha e Rui Kanopfli, e permite o surgimento de 

outros poetas como Heliodo Baptista, Sebastião Alba, Jorge Vegas e o contista Carneiro 

Gonçalves. Conforme Hamilton (2000), nas décadas de 50 e 60, especialmente quando começam 

as lutas por libertação, surgem movimentos impulsionados pela determinação de uma consciência 

social e política, tanto de intelectuais negros como de brancos e mestiços, marcados pelo protesto 

social e também com algum grau de combatividade. 

A partir da década de 80 tem início um quarto momento da literatura em Moçambique. É 

a fase que Laranjeira (1995) denomina de “consolidação” (LARANJEIRA, 1995, p. 256). A 

produção literária de Paulina Chiziane, que transita entre o final do século XX e início do século 

XXI, faz parte dessa fase de consolidação, fortemente marcada por temas doutrinários, militantes 

e de um engajamento explícito; como o próprio nome informa, a literatura já havia, de certo 

modo, se consolidado e adquirido alguma autonomia. É o período no qual Noa (2008) considera 

que houve uma revitalização da literatura moçambicana, que “instituiu uma historicidade e uma 

aura própria, em que o conformismo do verbo e a inquietação identitária se confundem em sua 

imagem de marca”. (NOA, 2008, p. 41). É também um momento em que os autores, os 

intelectuais veem a arte de modo geral e a literatura em particular como meio de construir uma 

identidade, de divulgar e valorizar a cultura do país; e assumem, assim, um compromisso com a 

cultura local, com as questões políticas atuais e com o passado histórico. O que resulta em uma 

escrita com forte teor anticolonial. 

Esse cenário confere à literatura um papel importante para a emancipação política do 

país. Foi de fundamental importância para esse momento o surgimento, em 1982, da Associação 

de Escritores Moçambicanos (AEMO) e da Revista Charrua, em 1984, que permitiram reunir 

importantes expressões dessa literatura: Ungulani Ba Ka Khosa, Eduardo White, Armando Artur, 

Marcelo Panguana, Suleiman Cassamo, dentre outros. Também se consagrariam nessa geração: 

Luis Carlos Patraquim, Aldino Muianga, Mia Couto, Paulina Chiziane, Filimone Meigos e 

Nelson Saúte (NOA, 2008). 

Fato marcante, que foi determinante para indicar os rumos nas produções literárias, é a 

instalação da imprensa em Moçambique que se deu só no século XIX. Dentre os jornais e revistas 

que serviram como veículo de manifestação literária – o que exercia importante papel de combate 

ao colonialismo – destacam-se: o jornal O Africano (1909) fundado pelos irmãos Albasini, cuja 
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edição se dava em português e ronga; os mesmos irmãos, em 1918, fundaram O Brado Africano, 

que, impedido de funcionar, foi substituído, em 1932, pelo Clamor Africano; nas décadas de 40 e 

50, mesmo com a publicação de livros, a Revista Msaho (1952) foi importante veículo 

fundamental para afirmação da literatura moçambicana; e até 1975, quando se deu a 

independência, a Revista Voz de Moçambique foi muito importante para publicação de textos 

literários. 

Sistematizar períodos, fases na literatura moçambicana é um empreendimento nada fácil, 

porque esses momentos não são rígidos, estanques; sua cronologia dependerá da compreensão de 

uma perspectiva dinâmica dessa literatura, já que muitos escritores transitam por diversos 

momentos. Nesse período de lutas por afirmação das literaturas nacionais africana, tem se uma 

produção que 

combate o exotismo sob todas as formas, quer se apresente recuperando 

narrativas tradicionais, quer utilize ritmos e segmentos significantes emprestados 

das culturas populares, empenhados na desmitificação desses pontilhados 

culturais, libertando-os do seu significado de fetiche turístico e cartaz 

ilusoriamente localista, o regionalismo sobrevive não em estereótipos, frases 

feitas ou tipos de personagens, mas pelo labiríntico da escrita e da acção, pela 

mistura plurilinguística, pelo preenchimento mnemônico dos espaços 

imaginários e oníricos dos leitores desapropriados de ser e pátria.  

                                                                         (LARANJEIRA, 1985, p. 13) 

 

Em seu artigo Literatura moçambicana: os trilhos e as margens, Noa (2008) ressalta 

que a literatura moçambicana, enquanto fenômeno de escrita, é relativamente recente, uma vez 

que existe a cerca de cem anos e, a exemplo de outras produções literárias de sociedades que 

recém vivenciaram a dominação colonial, apresenta algumas características bem específicas, 

dentre as quais se destacam: “traduz os paradoxos e complexidades geradas pela colonização, 

como sejam, literatura escrita e difundida na língua do colonizador, dualismo cultural ou 

identidade problemática dos autores, oscilação entre a absorção e negação dos valores e códigos 

da estética ocidental, etc.”; e, ainda, “em praticamente todo percurso desta literatura a maior parte 

dos textos é difundida sobretudo na imprensa, facto que irá prevalecer sensivelmente até meados 

da década de 80” ( NOA, 2008, p. 35). 

Os termos “paradoxos”, “complexidade”, “dualismo”, “problemática”, “oscilação” dão 

um indicativo de como se conformava essa literatura e das condições contextuais em que viviam 

seus autores, o que se refletiria em características bastante específicas e significativas nas obras 
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produzidas; e indica que a situação “intervalar de sujeito”, o viver a “flutuar em dois mundos”, a 

que se refere Paulina (2010), não era uma condição só sua, mas de todos os escritores que 

nasceram e se criaram em Moçambique e que escreviam em língua portuguesa; o que dá também 

um indicativo de que essas características vão se manifestar praticamente em quase toda 

produção literária do país no século XX e XXI, refletindo o contexto social, político e cultural em 

que estavam imersos seus autores. Fonseca e Moreira destacam que a literatura contemporânea na 

África de Língua Portuguesa está envolta “em um misto de fragmentação e ruptura, 

características das mudanças processadas nas sociedades que buscavam uma nova ordem social, 

política e econômica” ( FONSECA & MOREIRA, s/d, p. 37). 

Essas condições de produção se refletem na obra de Paulina, principalmente quando ela se 

refere às sequelas do colonialismo, ao confronto de culturas, de línguas, de ideologias, bem como 

à ruptura, à inovação, na busca por uma identidade literária. Assim, sua produção escrita, do 

mesmo modo que suas vivências, é marcada por multirreferencialidades, multidirecionamentos, 

por uma diversidade temática análoga à diversidade do país. Discutir esses aspectos que 

compõem seu universo literário que se constitui no espaço de convivência entre a cosmovisão 

moçambicana e os valores coloniais, e como se constituem os conflitos e dilemas que se 

expressam por meio das personagens é o empreendimento que move esta análise.  

Numa história em que o enredo se constrói no percurso de multigerações, Paulina inicia a 

narrativa com Maria das Dores, a terceira geração (filha de Delfina > filha de Serafina) indicando 

que a história não começa pelo início do enredo – constituindo-se numa narrativa não linear – e 

desperta uma expectativa de que não se terá uma “narração direta e nutrida” – para usar uma 

expressão de Machado de Assis (1994) – e que as sensações, os sentimentos irão se sobrepor à 

cronologia das ações: 

Há uma mulher na solidão das águas do rio. Parece que escuta o silêncio dos 

peixes. Uma mulher jovem. Bela e reluzente como uma escultura maconde. De 

olhos pregados no céu, parece até que aguarda algum mistério. 

Quem é ela? 

                                                                                  (CHIZIANE, 2010, p.11)  

 

O próprio narrador, responde: “Uma mulher negra, tão negra como as esculturas de pau-

preto. Negra pura, tatuada, no ventre, nas coxas, nos ombros. Nua, assim, completa. Ancas. 

Cintura. Umbigo. Ventre. Mamilos. Ombros. Tudo à mostra” (CHIZIANE, 2010, p. 11). O início 

da narrativa aponta, assim, para temáticas como gênero, raça, às quais se juntam, ao longo da 

narrativa, questões como colonização, assimilação, mestiçagem, tradição, imposição cultural do 
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colonizador, que refletem a ambiência, as condições da sociedade moçambicana e os conflitos e 

diversidades que a constituem, onde coexistem a “hibridização cultural e a hibridização racial” 

(TEXEIRA, 2011, p. 65). 

As condições políticas, econômicas, sociais, culturais do país, marcadas por conflitos 

nesses diversos âmbitos, são postas em discussão ao longo da narrativa. As especificidades das 

condições de produção aparecem nos discursos tanto das personagens como da narradora; mas 

não apenas no plano do enredo, também no estilo de escrever, como as frases curtas, o uso de 

provérbios, a intertextualidade, a presença dos mitos, das lendas, a tradição oral, a não 

linearidade, tudo assume ares significativos na escrita de O alegre canto da perdiz, que não se 

atem a descrições físicas das personagens, mas a sensações, sentimentos e reações, o que se sabe 

das personagens é pela fala (oralidade). 

As frases curtas, – muitas vezes com um único termo, que marca o estilo da narrativa – 

predominam em quase toda a obra. Numa opção em que a semântica parece se sobrepor à sintaxe: 

“Ancas. Cintura. Umbigo. Ventre. Mamilos. Ombros. Tudo à mostra (CHIZIANE, 2010, p.11); 

remete à língua em sua estrutura profunda, o que além de uma escolha estética, indica uma 

transgressão do português “bem nutrido”, da sintaxe do português “gramatical” ensinado pelo 

colonizador.  

 

Ela responde com a linguagem dos peixes do rio. Sorri. Olha para o chão. Para o 

céu. Com brandura. Com candura. Os olhos emanam muita luz e uma miríade de 

cores. Ela é simpática. Ela é agradável. Tem dentes muito brancos. Completos. 

Ela é bonita. Tem sorriso de anjo. O que é que ela vê, para além do horizonte?  

                                                                              (CHIZIANE, 2010, p. 15) 

 

Nesse trecho, a voz da narradora sintetiza as diversas vozes da multidão que se reunia 

para observar o fato inusitado: a mulher nua. As frases curtas, além de representarem as diversas 

vozes, criam um efeito sonoro, um ritmo frásico próprio da oralidade
4
. Incorporar elementos da 

oralidade na escrita tem relação com dois aspectos da tradição oral africana: “o de autoridade e o 

de associação, modo de armazenar ideias e valores, comunitariamente acumulados” (LEITE, 

2012, p. 162); e, dessa forma, nas produções literárias, escrita e oralidade coexistem numa 

configuração híbrida, evidenciando que são aspectos da linguagem que não precisam ser tomados 

como excludentes ou hierárquicos. Dessa forma, mesmo usando a língua do colonizador, a escrita 

                                                           
4
 Aqui o termo oralidade é tomado como na concepção de Leite (2014, p.11), “numa dimensão ampla abrangendo o 

sentido de oratura e Tradições orais ou ainda de literatura oral”. 
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vai incorporando elementos da cultura moçambicana, dando à literatura uma identidade própria e 

servindo de veículo de resistência no contexto de dominação colonial. 

Em O alegre canto da perdiz, as marcas da oralidade também constituem recursos para 

compor o registro poético, a exemplo da incorporação de elementos dos contos de tradição oral – 

“era uma vez” –, ou ainda o sujeito indeterminado que costuma marcar o início das narrativas que 

fazem parte do imaginário popular: 

 

Dizem que tudo aconteceu como num conto de fadas. Dizem que, uma certa 

noite incubava os mistérios do mundo e o planeta girava numa velocidade nova. 

                                                                            (CHIZIANE, 2010, p. 299) 

 

Era uma vez... 

No princípio de tudo. Homens e mulheres viviam em mundos separados pelos 

Montes de Namuli.                                              

   (CHIZIANE, 2010, p. 21) 

 

 

Fazendo uso de elementos da oralidade, a narrativa, além de estabelecer um diálogo com 

as tradições moçambicanas, cria uma interação com o ouvinte/leitor, como se estivesse a convidar 

a todos para adentrarem no espaço da imaginação, do encantamento das histórias contadas ao “pé 

da fogueira”, e reforça o caráter polifônico do texto, como concebe Bakhtin (2003). E, muitas 

vezes, recorrendo ao discurso direto livre, assume a voz das personagens fazendo reflexões sobre 

temas ou costumes, o que confere à obra um sentido moralizador com viés pedagógico remetendo 

às características da oratura. Nesse sentido, conforme Leite (2013), a produção de Chiziane pode 

ser classificada como romance de costumes, em que prevalece o componente didático moral: 

 

Descobre que criar um filho é criar uma guerra. Um cadilho, um chocalho, um 

guizo, nos artelhos. Delfina decide depor as armas e submeter-se à tortura. 

Nunca se sai vitorioso num combate quando a filha é a principal inimiga. Na luta 

entre país e filhos, não há vencedores. Todos ganham e todos perdem. Era 

preciso acalmar a contenda. 

                                                                           (CHIZIANE, 2010, p. 273) 

 

Poder. Alarido permanente nos momento de fantasia. Poder de quê e pra quê? 

Ri-se da ingenuidade dos Montes. O poder não se apanha na rua e nem se vende 

aos quilos nas bancas dos feiticeiros. A sorte não se mede aos metros e nem está 

armazenada em contentores dos curandeiros.  

                                                                               (CHIZIANE, 2010, p. 176)   
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Na narrativa predomina uma linguagem comum, aspecto que confere à escrita um caráter 

quase confessional. Aqui, acredita-se que ela assume essa postura com uma cosmovisão autoral. 

Dessa forma, a economia na sintaxe, o texto direto expressa a tensão de uma revolta contida – 

pela opressão imposta pelo sistema colonial aos moçambicanos, pela condição da mulher que se 

revela na própria trajetória da autora – que acaba por não se conter, como se revelasse – na fala 

de Delfina – uma explosão interior:  

Quem sou eu? Uma estátua de barro, no meio da chuva. Odeio as roupas que me 

limitam o voo. Odeio as paredes das casas que não me deixam escutar a música 

do vento. Eu sou a Maria das Dores. Aquela que desafia a vida e a morte à busca 

do seu tesouro. Eu sou a Maria das Dores e sei que o choro de uma mulher tem a 

força de uma nascente. Sei com quantos passos de mulher se percorre o 

perímetro do mundo. Com quantas dores se faz uma vida, com quantos espinhos 

se faz uma ferida. Mas não tenho nome. Nem sombra. Nem existência.  Sou uma 

borboleta incolor, disforme. 

                                                                 (CHIZIANE, 2010, p. 17-18) 

 

A linguagem enxuta também é usada para conferir o lirismo muito próprio à narrativa 

onde se misturam, “de forma harmoniosa e pertinente, várias tipologias modais e genológicas, 

coordenadas pela vocação contista e por um irremediável alento lírico” (FERREIRA, 2013, p.86): 

 

Esta mulher deve ser de Quelimane, onde as sereias se batem pela posse de um 

homem branco, para colher o sêmen, gerar um filho e encher o mundo com o 

colorido de uma nova raça.   

                                                                               (CHIZIANE, 2010, p. 57) 

 

A alma de Serafina balança no vazio que se avizinha. 

                                                                                 (CHIZIANE, 2010, p. 103)  

 

   

José persegue, no chão, a esperança escondida num grão de areia. Na lágrima de 

um pirilampo. Em todo o lado são trevas, o sol nunca existiu. Para iluminar a sua 

estrada terá de deixar a noite cair e colher os pontinhos de luz piscando dos 

olhos de uma estrela.                                    

         (CHIZIANE, 2010, p. 103) 

 

A vida é feita de contrastes. O choro e o canto. O grito e a dança. 

                                                                               (CHIZIANE, 2010, p. 299) 

 

A própria autora confessa a sua inclinação para o lirismo ao afirmar: “a prosa só é 

verdadeiramente prosa bonita quando se aproxima da poesia. Prosa sem aquela musicalidade 

poética parece pão mal amassado, sem gosto” (CHIZIANE, apud CHABAL, 1994, p. 301). 
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A tendência multifacetada da obra também se manifesta no trato da linguagem quando ela 

faz uso desse lirismo que se mencionou misturado a uma linguagem crua, direta, que chega a ter 

uma pitada de grotesco
5
 – na concepção de Bakhtim (1999) ao discutir sobre cultura popular na 

Idade Média – quando descreve a criança como “comilona, chorosa, cagona” (CHIZIANE, 2010, 

p. 55), ao tempo em que trata de temas áridos como a escravidão, a colonização ou a prostituição. 

Poderia até se arriscar afirmar que sua linguagem tem uma aridez lírica, como nas citações acima, 

e uma poética crua: 

O importante é manter a energia no sexo dos homens, para fecundarem as pretas 

deles, senão na próxima geração não teremos escravos. 

                                                                               (CHIZIANE, 2010, p. 141) 

Matar o pai ou a mãe para agradar o patrão. Caçar gente para deportar ou 

vender. Buscar dissidentes nos bares, nas ruas, nas plantações, nas prostitutas do 

cais, para alimentar as receitas dos patrões. Aquela baioneta o tornou conhecido 

como o matador dos negros.    

                                                                           (CHIZIANE, 2010, p. 327) 

 

Um corpo sem segredos, que se pega, que se paga, que se monta e se desmonta. 

Se o corpo da mulher se gastasse eu já não teria nada lá dentro, de tanto vender à 

procura de sustento.                                           

    (CHIZIANE, 2010, p. 84) 

 

Na obra também se encontra evidências da intertextualidade que caracteriza a escrita de 

Chiziane. O texto se constitui de tonalidades dialógicas, já que o dialogismo é princípio 

constitutivo da linguagem e condição para construção do sentido dos discursos (BAKHTIM, 

2003). Todo discurso é constituído por ideias de outrem e essa constituição tanto pode se dar por 

meio da assimilação, quanto da citação ou da refutação de forma explícita ou implícita. Em O 

alegre canto da perdiz, a referência explícita se dá com a presença das narrativas de tradição oral 

que fazem parte do imaginário cultural de Moçambique: 

 

Dentro das mentes assustadas, os mitos surgem como uma única verdade, para 

explicar o inexplicável. Imaginavam as plantas a secar e a chuva a cair e a 

arrastar todas as sementeiras. O gado a minguar.  Os galos a esterilizar, as 

galinhas a não chocar nem ovos nem pintos.         

  (CHIZIANE, 2010, p. 12) 

 

                                                           
5
 Grotesco aqui é compreendido na concepção de Bakhtin, para quem no Realismo Grotesco tudo está em relação 

mútua, não existe nada isolado. E o corpo é um corpo aberto que está sempre interagindo com a terra, com o 

universo e o meio em que vive. O corpo é visto em sua totalidade. Ver Bakhtim,Mikail. A Cultura Popular na Idade 

Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais. 4º ed. São Paulo – Brasília: Editora Universidade de 

Brasília – Hucitec, 1999 
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E nós, de onde viemos? Está bem, mais uma vez vos digo. É aqui nos Montes 

Namuli, o berço da Zambézia inteira. Eles vieram sim, para nos lembrar tempos 

em que a terra era nossa e as montanhas pariam vida. Embora muitos digam que 

nascemos num éden distante e de um casal estrangeiro, vieram estes para nos 

lembrar a morte lenta dos nossos mitos. 

                                                                                 (CHIZIANE, 2010, p. 42) 

 

Esta mulher deve ser de Quelimane, onde as sereias se batem pela posse de um 

homem branco, para colher o sêmen, gerar um filho e encher o mundo com o 

colorido de uma nova raça.                             

       (CHIZIANE, 2010, p. 57) 

   

No princípio de tudo, os povos da terra acreditavam em Zuze o deus do mar. 

Acreditavam que no fundo do mar residiam todas as maravilhas da terra 

prometida. Achavam que o mar era a residência de todos os espíritos bons. Foi 

por isso que olharam para os navegadores como fiéis mensageiros do Grande 

Espírito, por terem a cor clara de alguns peixes das águas profundas. 

                                                                                 (CHIZIANE, 2010, p. 68)  
 

Da mesma forma, dialogando com outros textos, a narrativa é marcada por passagens 

que remetem aos contos de fada de origem ocidental.
6
  

 

Há muitos anos. E parece que tudo aconteceu ontem, como se o pesadelo de 

vinte e cinco anos de peregrinação, não passasse do pesadelo de vinte e cinco 

horas. Nos contos de fadas a bela adormecida dormiu cem anos que não passam 

de cem segundos.                                   

                (CHIZIANE, 2010, p. 27) 

   

Esperava ouvir histórias príncipes e princesas, de castelos e sonhos. Mas 

enganou-se redondamente.                                        

(CHIZIANE, 2010, p. 56)  

 

Já no trecho,  

O meu coração se enterneceu no parto daquela aurora. Eu me apaixonei e morri 

de amor naquele instante! Levantei as mãos ao céu e orei com fervor. No lugar 

de leite, Deus colocou-me uma vela acesa na mão direita. Espantei-me: o que 

faço eu com esta vela? Bom Deus, preciso de três biberões e muito leite, por que 

me entregou isto? Não imaginam o meu desespero. A resposta divina estava 

dada e o destino traçado. Logo me tornei mãe e madrinha. Com a luz daquela 

vela vencemos os adamastores dos caminhos, navegamos contra as trevas que 

nos habitam e mantivemos a luz da esperança que nos sustentou nos vinte e 

cinco anos de ansiedade. 

                                                                          (CHIZIANE, 2010, p. 337) 

                                                           
6
 Assim os identifico numa referência à catalogação feita pelos irmãos Grimm, Charles Perroult, dentre outros 

autores europeus, mas a origem desses contos ainda é muito controversa. Ver: SANTOS, Hildete Leal dos. De conto 

em conto, de ponto em ponto tecendo a representação feminina, 2009. 
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A expressão “os adamastores dos caminhos”, na fala da freira que criou os filhos de Maria 

das Dores, remete ao episódio do Gigante Adamastor em Os lusíadas de Camões. A figura 

mitológica criada pelo poeta português representa os perigos e os medos que os navegantes 

lusitanos tinham que enfrentar e sobre os quais haviam de triunfar. Não só a menção ao nome 

lembra o episódio clássico, mas o apelo dramático da freira ao invocar resposta divina: “o que eu 

faço com essa vela? Bom Deus” (CHIZIANE, 2010, p. 337). Essa intertextualidade com Os 

Lusíadas também se repete no capítulo 6 quando faz menção à pausa feita pelos navegadores a 

caminho da Índia como o episódio que deu origem à colonização: 

 

Era uma vez uns navegadores que se fizeram ao mar. Iam a caminho da Índia, à 

busca  de pimenta e de piri-piri, para melhorar o paladar das suas refeições de 

bacalhau e sardinha. Quando passavam pelo oceano índico, começaram a sentir 

vontades. De repousar ou de urinar. De pisar a terra firme e olhar para o mar. 

Talvez. Ou foram atraídos pelo maravilhoso canto das sereias. Atracaram. 

                                                                              (CHIZIANE, 2010, p. 67)  

     

No instigante jogo com as palavras que permitem criar variados sentidos, a narrativa 

também se nutre de provérbio, outro recurso da oralidade incorporado ao plano da escrita. O 

provérbio surge às vezes como conclusão, síntese de uma ideia, às vezes como sentenças com o 

objetivo didático, de fundo moral. 

 

O coração da Delfina dança no espaço. De espanto. Semeou ventos, colheu 

tormentas.                                                     

          (CHIZIANE, 2010, p. 300) 

 

Com a língua se arrancam as flores do caminho e também se molda o barro da 

vida.                                                                   

 (CHIZIANE, 2010, p. 301) 

 

 Provando que os olhos só vêm o que o coração alcança. 

                                                                                (CHIZIANE, 2010, p. 341) 

 

Que o remédio que cura também mata.              

   (CHIZIANE, 2010, p. 299) 

 

Ao discutir sobre elementos da oralidade na literatura africana, Leite (2012, p. 176) 

destaca que os provérbios são 

Formas ideais para se preencher o papel indicador que assume o escritor 

africano à maneira do contador de história e, ao mesmo tempo, serve-lhe para 
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caracterizar a mundividência dos mais velhos, em especial do mundo rural. Tem 

a utilidade também de ser uma forma de controle narrativo, por um lado, 

reiterando a história narrada, mote de sua abertura, ou de posteriores 

desenvolvimento do enredo. (Grifo da autora) 

 

A prosa lírica de Chiziane constitui-se com outros tantos elementos aos quais ela recorre 

para conferir um ritmo todo especial à sua escrita, como o uso das rimas, das aliterações. São 

aspectos que, ao contrário do que se possa imaginar, não é fruto de desatenção, mas um recurso a 

mais para tornar o texto atrativo para o leitor e acaba por conferir à sua escrita “cores” e “tons” 

muito próprios. As metáforas, comparações, prosopopeias, onomatopeias, aliterações, 

assonâncias, sinestesias, que compõem o percurso narrativo, são também recursos que, assim 

como as rimas, contribuem para a liricização de sua escrita: 

 

Ouve-se um sopro de pássaro flutuando nas ondas do vento. É um titubear 

mudo, saindo da garganta da louca. Uma cantiga doce, bela, triste, que vem de 

um lugar sem nome.                                  

 (CHIZIANE, 2010, p. 314-315) 

 

A floresta densa se requebra nas batucadas de Nhambarro, que vem e junta-se à 

dança da roda.                                                    

   (CHIZIANE, 2010, p. 324) 

 

Os rios transbordam e fecharam-nos todos os caminhos. O céu fugiu para longe. 

As nuvens esconderam no horizonte o espelho das nossas origens. 

                                                                                (CHIZIANE, 2010, p. 343) 

  
Dentro de Delfina explode o grito de vitória, ela se sente de novo no miradouro 

do mundo na voz das perdizes, guruè, guruè! venci! Guruè, guruè. 

                                                                           (CHIZIANE, 2010, p. 291) 

 

Com palavras incoerentes embalava a sua dama. Levar-te-ei. Dar-te-ei. Lutarei. 

Farei. Ei...ei...ei.                                                  

 (CHIZIANE, 2010, p. 120) 

 

Azuis cintilantes como os olhos de uma gata. Penetrantes. Hipnotizantes. A 

força da voz dela. Ondulante. Comandante. Vibrante. Doce e revolta. 

Combatente apaixonada. 

                                                                            (CHIZIANE, 2010, p. 291) 

Dentro de Delfina há diamantes.                

                                                                            (CHIZIANE, 2010, p. 298) 

 

Buscando a identidade roubada pelo bico de um abutre.  

                                                                            (CHIZIANE, 2010, p. 320) 

 

Embalar o bebé é embalar o futuro com braços de mulher.  

                                                                            (CHIZIANE, 2010, p. 350) 



58 
 

 

 

Na profusão dialógica que se apresenta na narrativa, chama especial atenção o momento 

em que Delfina, sentindo-se excluída e rejeitada, confronta Jacinta, a filha que a despreza: 

 

Jacinta aprenderá um dia. Que o remédio que cura também mata. Que as mãos 

que te elevam aos céus também te enterram. Que o mundo que te coroa de ouro 

também te coroa de espinhos. Que no amor, a boca que te beija também te 

humilha.  

                                                                         (CHIZIANE, 2010, p. 299) 

 

 Pode se perceber aí uma intertextualidade com Versos íntimos do poeta Augusto dos 

Anjos (1982, p. 117) – “A mão que afaga é a mesma que apedreja”, “O beijo, amigo, é a véspera 

do escarro” – o diálogo que a autora estabelece com o poeta permite a Delfina expressar o seu 

desalento, seu desencanto, toda sua frustração com o desprezo da filha, revelando um evidente 

pessimismo, em que pese toda a luta travada por ela, que não rejeita nenhuma “arma” para 

alcançar os objetivos traçados para si. Mas também há uma intenção de dizer que, assim como 

ela, todos hão de cair, qualquer um pode ser vítima da ingratidão. A fonte em que a autora bebe é 

mais do que legítima, talvez nenhum outro poeta tenha conseguido expressar melhor esses 

sentimentos do que Augusto dos Anjos.   

Promovendo esse imbricamento, entrelaçando diferentes gêneros, a autora estabelece um 

diálogo muito pertinente entre a prosa e a poesia, o que confere à sua escrita um colorido e um 

sabor muito próprios, cumprindo assim uma função especial da literatura com seu compromisso 

estético, despertando o aspecto lúdico do qual a literatura, como arte que é, não abre mão. Tudo 

isso sem deixar de lado a crítica, o olhar aguçado que liga ficção e realidade. Conforme Candido 

(1999),  

 

por via oral ou visual; sob formas curtas e elementares, ou sob complexas 

formas extensas, a necessidade de ficção se manifesta a cada instante; aliás, 

ninguém pode passar um dia sem consumi-la, ainda que sob a forma de palpite 

na loteria, devaneio, construção ideal ou anedota. E assim se justifica o interesse 

pela função dessas formas de sistematizar a fantasia, de que a literatura é uma 

das modalidades mais ricas. 

(CANDIDO, 1999, p. 82) 
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Em Chiziane, a proximidade com a oratura, que poderia ser encarado esteticamente como 

uma linguagem simplificada, acaba por criar uma escrita com “cores”, “ritmos” e “sabores” que 

diz muito da cosmovisão de autora e do lugar onde ela se situa, por meio da voz das personagens 

e também pela narradora.  

Quando discute sobre o narrador, Benjamin (1989) afirma que a arte de narrar está em 

vias de extinção. Na mesma obra, o autor considera que 

 

a narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio de artesão - no campo, 

no mar e na cidade -, é ela própria, num certo sentido, uma forma artesanal de 

comunicação. Ela não está interessada em transmitir o "puro em si" da coisa 

narrada como uma informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do 

narrador para em seguida retirá-la dele. Assim se imprime na narrativa a marca 

do narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso. 

                                                                                 (BENJAMIN, 1989, p. 205) 

 

            Nessa perspectiva, acredita-se que a produção literária de Chiziane, bem como grande 

parte da Literatura Africana de Língua Portuguesa, recupera um pouco dessa arte de narrar – que 

Benjamin considerava está se perdendo – tanto por sua forte ligação com a tradição oral como 

por essa marca impressa pela “mão” do narrador que traduz muito de uma cosmovisão autoral; 

embora o texto seja prenhe de informações, o que, na concepção do crítico alemão, substituía e 

descaracterizava a antiga forma narrativa. Em O Alegre canto da Perdiz, contada por um narrador 

onisciente, ampliam-se as possibilidades de aproximação com as narrativas orais já que se ganha 

mais liberdade para conhecer e contar as sensações, os sentimentos de todas as personagens, 

mergulhando em seu mundo interior, seus dramas, seus dilemas, permitindo digressões com 

encaixe das narrativas míticas, com lições moralizantes. 

 É característica das histórias de Paulina Chiziane uma configuração de mundos que se  

sobrepõem em uma sobreposição de temporalidades que se reflete na organização narrativa.  Em 

O alegre canto da perdiz, o tempo não linear apresenta-se em dois eixos que abrangem da época 

do colonialismo até o pós-independência – espaço temporal onde a narrativa começa e termina. 

Nesse espaço temporal também se cruzam o espaço temporal mítico – que se apresenta com as 

histórias encaixadas de mitos e lendas – e o espaço temporal futuro imaginado para a nação.  

Dessa forma, passado, presente e futuro convivem mutuamente no espaço livre da criação 

literária, criando um imbricamento temporal. O que mostra muito da proximidade com o gênero 

oral e seus modos de narrar. 
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Na sua escrita polifacetada também se misturam estilos. E embora não reste dúvida sobre 

seu viés realista, quando expõe, por exemplo, a condição do país colonizado, chega a flertar com 

elementos do romantismo, quando por diversos momentos associa a imagem da mulher a 

elementos da natureza: 

 

E o corpo dela ganha a suavidade porosa da terra fértil, por onde o rio da vida 

passa. Ele era barco e marinheiro, e ela o mar alto. E navegam suavemente. 

Removem os obstáculos do caminho e voam para além das estrelas. José liberta 

todos os acordes da canção de amor, sem saber que iria percorrer os mesmos 

sons na canção da dor.            

                                                                               (CHIZIANE, 2010, p.76) 

 

– Muito bonita. Parece a lua. Mar. Brisa. Estrela do céu. 

                                                                               (CHIZIANE, 2010, p. 79) 

– Vejo-a. É muito bela, muito linda, é aquela nuvem branca, não vês? E vem ao 

teu encontro, sorrindo, caminhando descalça no campo de flores 

                                                                                 (CHIZIANE, 2010, p. 80) 

 

Como dois rios num estuário, derramando-se na imensidão do mundo. Mãos 

dadas massajando o coração de um e do outro.       

 (CHIZIANE, 2010, p. 95) 

 

 

O sol se deita demasiado depressa, no poente. As mulheres voltando da faina, 

aos bandos, soltam um vozear mais intenso que os bandos de pássaros. 

                                                                               (CHIZIANE, 2010, p. 167) 

 

Delfina nervosa aplica a estratégias das palmeiras, resiste. Quem viu uma 

palmeira num dia da tempestade? Parece que o vento a vai degolar, mas a 

verdadeira intenção é forjar a solidez da sua copa, e torná-la resistente aos mais 

terríveis vendavais. Por isso ela finca o pé em defesa das suas crenças. 

                                                                                (CHIZIANE, 2010, p.162) 

 

Essas referências constantes à natureza mostram uma inclinação para subjetivar o “real”, 

o visível; era uma tendência dos poetas românticos dar uma significação poética aos elementos 

naturais, como o sol, a lua, o mar, as estrelas, as flores, o campo, usados como recurso para 

refletir um determinado estado de espírito, além de naturalizar a relação do homem com o meio e 

assim a natureza se humaniza ou se diviniza. Percebe-se na última citação, entretanto, que ao 

contrário da tendência de associar a imagem da mulher à natureza estabelecendo analogia apenas 

com a beleza e a suavidade, Chiziane estabelece relação entre a força e a resistência das 

palmeiras e a figura feminina.  
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Vale salientar que a presença desses elementos não significa, em absoluto, que Paulina 

Chiziane produza uma literatura nas características do romantismo, mas são indicativos de como 

sua produção é polifacetada e anuncia diversas tonalidades dialógicas. Também não se pode 

esquecer que, de modo geral, o africano tem uma ralação muito próxima e muito própria com a 

natureza. Como afirmam Corrêa e Homem (1977, p. 22) “a história africana é um produto da 

relação entre o homem e o meio”; os autores acrescentam que muitos grupos humanos, a exemplo 

dos Batwas “viviam numa relação íntima com a natureza, elaborando a partir de suas vivências 

cotidianas sistemas religiosos onde os elementos naturais eram predominantes” (CORRÊA; 

HOMEM, 1977, p. 23). 

Outro aspecto do romantismo que matiza a sua escrita é o amor idealizado, pelo menos 

momentaneamente, entre Delfina e José dos Montes: “se soubesse o que é andar, dormir, sonhar e 

acordar a pensar na mesma mulher (...) só a tua imagem conta, como se fosse alguma rainha, 

estrela ou deusa digna da minha veneração” (CHIZIANE, 2010, p. 90). A narradora onisciente 

completa o devaneio romântico de José: “mas é belo morrer de amor”, bem ao gosto da geração 

ultrarromântica. Todos esses aspectos delineiam um romance que, sem perder o gosto pela 

inclinação lírica, retoma temas incômodos que permeiam o contexto social moçambicano 

refletindo os conflitos e tensões que ali se configuravam. 

Dessa forma, a escrita de Chiziane reflete aspectos do que acontecia/acontece em 

Moçambique, reafirmando o que diz Said (2007, p. 23) sobre os escritores africanos: “estão 

profundamente ligados à história de suas sociedades, moldando e moldados por essa história e 

suas experiências sociais em diferentes graus”. 

  O alegre canto da perdiz apresenta elementos da cultura local que se tornam a 

“imagem da moçambicanidade difícil de entender por quem não é da terra. Tal como esse 

discurso não poderia ser escrito por um colonial, um escritor-homem moçambicano ou um 

português em viagem de turismo, intelectualíssimo que fosse” (LARANJEIRA, s/d), por ser uma 

produção que expressa muito dos dilemas e conflitos vividos no contexto social, político e 

econômico da Moçambique colonizada. Além disso, é uma obra que imprime uma inegável 

intencionalidade de denúncia do que foi a colonização para muitos moçambicanos, e também 

inegável voz de autoria feminina que dá ênfase a temas como prostituição, colonização, 

casamento, raça, patriarcalismo, dificuldade de acesso à educação, gravidez precoce, o adultério. 

E assim ela conta histórias de vidas e das relações entre homens e mulheres, mas histórias que 
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também “buscam sempre representar lugares esconsos por onde caminha a condição subalterna 

da mulher” (MATA, 1999, p. 47) e traz à tona as condições conflituosas em que se constituem 

essas identidades moçambicanas.   

Paulina Chiziane afirma não ser feminista. Embora, como bem lembra Chaves (2008, p, 

188), não se deva “atribuir à palavra do autor maior autoridade sobre sua própria obra”, é 

importante se conhecer o que a autora afirma ao ser perguntada sobre o teor feminista em sua  

escrita: 

Muitas pessoas consideram que como escrevo para as mulheres, eu sou 

feminista, mas eu não vejo a questão dessa forma. O fato é que eu sou uma 

mulher e escrevo sobre temas que tocam nessa condição. O que me incomoda é 

que, quando é o homem escrevendo, as pessoas não o chamam de machistas e 

nós, mulheres, quando escrevemos, somos chamadas de feministas. É verdade 

que eu escrevo muito forte sobre o feminino, sobre as questões que interessam às 

mulheres. O fato é que a tendência da sociedade é qualificar pejorativamente 

esses escritos, estigmatizá-los como feministas e eu não gostaria que as coisas 

acontecessem dessa forma. Não quero ser chamada de feminista. 

                                                                           (CHIZIANE, 2010, p. 173) 
 

 

               Em outro momento, ela deixa claro que há, de sua parte, uma preocupação em pensar 

sobre a sua própria condição social e de muitas mulheres moçambicanas:  

Olhei para mim e para outras mulheres. Percorri a trajectória do nosso ser, 

procurando o erro da nossa existência. Não encontrei nenhum. Reencontrei na 

escrita o preenchimento do vazio e incompreensão que se erguia à minha volta. 

A condição social da mulher inspirou-me e tornou-se meu tema. Coloquei no 

papel as aspirações da mulher no campo afectivo para que o mundo as veja, as 

conheça e reflita sobre elas. Se as próprias mulheres não gritam quando algo 

lhes dá amargura da forma como pensam e sentem, ninguém o fará da forma 

como elas desejam. 

                                                (CHIZIANE apud CHABAL, 1994, p. 298) 

  

Quando discute sobre Niketche: uma história de poligamia – outra obra de Paulina 

Chiziane – Silva (2007, p. 524) afirma que Chiziane produz uma escrita no feminino, e não só, há 

“também indícios de um discurso feminista”. Também Miranda (2013, p. 201) considera que na 

obra da autora há uma flagrante preocupação com o feminino, já que “as personagens de Paulina 

são „forjadas‟ e „temperadas‟ na e pela dor (...) por um lado, representam os sofrimentos, os 

desejos e as angústias das mulheres moçambicanas, mas também as crenças e esperanças de dias 

melhores”. 
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 Laranjeira (2013), em depoimento sobre a escritora Paulina Chiziane, afirma que “sua 

criação literária impõe-se pela perspectiva feminina, conseguindo o efeito de captar as 

contradições do processo social e político de seu país, ao escalpelizar o lugar da mulher 

moçambicana” (LARANJEIRA, 2013, p, 335). Já Owen (2008), discutindo sobre a produção 

literária de Chiziane, define sua escrita como “uma estratégia de „des-masculinização da nação‟ 

que, ao confirmar a subjugação histórica das mulheres aos homens, também conduz estes últimos 

a reconhecerem o seu próprio estatuto como uma construção de gênero” (OWEN, 2008, p. 163). 

 Mata (2009) argumenta que quando se refere a “escrita no feminino, essa escrita não é 

necessariamente feminista”. Ela entende “feminino no sentido de que existe um programa de 

ação que vive a transformação do estado da condição feminina”. E acredita que existe uma escrita 

no feminino “que encena o mundo a partir da condição feminina”. E sobre a obra de Chiziane, 

especificamente, Mata afirma: “são livros no feminino, sim, estórias contadas numa perspectiva 

feminina” (MATA, 2009, p. 11).  

Mesmo que Paulina não se considere uma feminista, pelo teor de sua escrita não resta 

dúvida que ela escreve sobre mulheres, para libertação das mulheres, denunciando a condição de 

subalternidade feminina no contexto de Moçambique, mas que também reflete a situação de 

muitas mulheres negras em tantos outros contextos africanos e fora deles. Em sua escrita, ela 

busca retomar para essa mulher um lugar social, político que lhe foi negado ou, em muitos casos, 

ocultado. Em O alegre canto da perdiz essa proposta se faz principalmente evidenciando as 

condições de dupla opressão, em uma sociedade colonial, pela condição de mulher e negra.    

Mas esta pesquisa não tem o objetivo de discutir sobre a classificação da obra de 

Chiziane como feminista ou não, mas analisar como se dão os conflitos que constituem as 

personagens no plano da narrativa, e aí se incluem também a condição da mulher posta em 

discussão, numa obra em que aspectos da escrita literária se constroem permitindo um diálogo 

com a História. A discussão dos elementos que constituem a sua obra ajuda a se compreender 

como as condições de produção, em um espaço de dominação colonial, pode refletir as 

multirreferencialidades que ali se faziam presente e como a literatura dos países colonizados em 

África podem ser um instrumento de resistência ao poder opressor. Entretanto, os aspectos 

presentes na obra de Chiziane não a enquadram no modelo tradicional dos romances históricos, 

ela produz um discurso que dialoga com a História, sem abrir mão de sua liberdade criadora. 
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1.3 FICÇÃO E HISTÓRIA – DIÁLOGOS POSSÍVEIS. 

 

  Narrando a viagem que Delfina faz para dentro de si mesmo, de suas lembranças, em 

seus delírios, a narradora conta:  

 

Nos seus sonhos dos últimos tempos uma paisagem de montes se revela com 

todo o seu poder e para os macuas, lómwues, chuabos, sonhar com os Montes 

Namuli é sonhar com o destino. É um chamamento de chegada ou partida. 

Princípio ou fim. Porque os Montes Namuli são magia. Poesia. Profecia. No 

coração da Delfina o suspiro de ansiedade. Chegou a minha hora, do princípio e 

do fim. Será hoje? Será agora? 

                                                                       (CHIZIANE, 2010, p.45)                                                                                

                                          
Pensa. Em partir para Gurué, cidade dos Montes Namuli cobertos de antúrios. A 

estrada é boa. A viagem é longa. Trezentos e cinquenta quilômetros. Para 

dialogar com os deuses dos montes, em directo, sobre o paradeiro da filha 

perdida. Delira. 

                                                                                  (CHIZIANE, 2010, p.46) 

 

Gurué (Vila Junqueira, antes da independência) é uma pequena cidade localizada na 

província da Zambézia que fica ao norte de Moçambique. Gúruè, a cidade das montanhas de chá, 

fica próxima ao monte Namuli, terra considerada sagrada, famosa por sua imponência, beleza, e 

cercado de mitos e lendas. As pessoas da região, os Lómwues, acreditam que lá é o berço da 

humanidade onde podem ver as pegadas do primeiro ser humano a habitar a terra. 

É com a chegada misteriosa de Maria das Dores a Gúruè que se inicia o romance O 

alegre canto da perdiz, e as singularidades daquele lugar são referências para a constituição do 

espaço dessa narrativa:  

Olha para a paisagem com atenção. A cordilheira. A cabeça do monte alto 

coberto o chapéu de nuvem. Uma nascente, um rio, a crescente para o 

desconhecido. Já escalei aquele monte. Que buscava eu? 

                                                                               (CHIZIANE, 2010, p. 37) 

                                             
A cidade de Gurue tornou-se um lugar de peregrinação. Cada dia chega gente 

nova, interessante. Este ano chegaram o Padre Benedito e Dr. Fernando. Dizem 

que são irmãos. Desde que a guerra terminou, as chegadas aumentaram. Com a 

construção da estrada asfaltada, Gurue tornou se ainda mais perto do mundo. 

Há muitos forasteiros que chegam à cidade das montanhas coberta de antúrios 

vermelhos com rebordos de barro. A beleza da terra e dos campos de chá atraem 

muitos imigrantes. Aqueles dois não parecem românticos e muito menos 

pesquisadores de ouro. Eles vieram, sim, por razões diferentes. Vieram de longe, 

como quem regressa triunfante à terra mãe. 

                                                                                  (CHIZIANE, 2010, p. 27) 
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O espaço vivenciado pela comunidade tem tanta importância dentro da cosmovisão da 

região a ponto de ser personificado no romance, e sua “lágrima de prata” parece chorar as Dores 

de Maria: 

 Atingiu a cidade de Gurue ao entardecer e suspirou de alívio. Tinha chegado à 

terra prometida. Olhou. Os montes exibiam o eterno perfil. Demasiado altos. 

Uma lágrima de prata dos olhos do monte, nascimento do rio. O chá, o pinhal, o 

eucaliptal. E sentiu uma debilidade na mente. Da ansiedade. Da fome. De modo 

de ser descoberta e ser devolvida aquele lugar onde ela vivera prisioneira. 

Tornava-se imperioso à alcançar uma gruta no alto dos montes naquele 

anoitecer. Pra que ninguém desse pela sua presença durante algum tempo. 

                                                                            (CHIZIANE, 2010, p. 286) 

 

Tudo na história humana tem suas raízes na terra (SAID, 1995), essa concepção de Said 

revela a importância do espaço geográfico na construção dos impérios quando está em jogo 

territórios e poder. Tomando essa concepção, o espaço, assim, ganha importância e compreende-

se a escolha da autora por um espaço ficcional que remete a um espaço “real” cheio de 

simbologia como o monte Namuli, onde fica Gúruè. 

Na narrativa, O Monte Namuli também aparece como referência ao lugar em que 

nascem os mitos e lendas que povoam o imaginário cultural da Zambézia: “Era uma vez... No 

princípio de tudo, homem e mulheres viviam em mundos separados pelos Montes Namuli” 

(CHIZIANE, 2010, p. 21); e aparece, também, como berço da humanidade que dará origem a 

todos os povos da terra: “Fomos todos esculpidos com o barro do Namuli. Barro negro com 

sangue vermelho” (CHIZIANE, 2010, p. 25). É lá, em Gurué, ao pé do Monte que Maria das 

Dores, depois de muito sofrimento, – como indica seu nome – depois de suas andanças, perdida 

pelo mundo, reencontra seus filhos e, simbolicamente, renasce para a vida. Dessa forma, o espaço 

mítico se dá em perfeita relação com o tempo indefinido em que se misturam passado, presente e 

futuro. E Paulina Chiziane, ao longo de sua narrativa, apropria-se de mitos, de crenças que 

enriquece o universo cultural de Moçambique e os transforma em cenas capazes de estabelecer 

um diálogo com a história política e social de seu país. 

Ainda pensando de acordo com o que discute Said (1995), a “posse da terra” não é 

somente uma luta pelo domínio do espaço físico, territorial, é antes de tudo uma luta pelo 

domínio das ideias, pela imposição de uma concepção, de um modo de saber, é uma luta por um 

domínio cultural em todo sentido. 
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A análise de uma obra literária permite que se ancorem ali os mais variados aspectos da 

história de uma comunidade, de um povo e sua cultura. E em diversos momentos, em O alegre 

canto da perdiz, evidencia-se uma articulação com o espaço, o lugar de pertencimento da autora e 

onde a trama ganha ainda mais força e significado. Nesse sentido, como concebe Certeau (1998), 

o espaço é entendido como o lugar das práticas sociais que, transformado pelo sujeito com suas 

vivências, adquire simbologia e passa a produzir sentido.  Esse espaço vai revelar, em sua relação 

com os sujeitos, uma série de referências a aspectos tanto históricos como culturais que de 

alguma forma permitem perceber uma reconfiguração de fatos, de acontecimentos sociais. Como 

a referência às guerras, que marcaram a memória dos moçambicanos, ou a opressão portuguesa 

que não aceitava ceder aos anseios de liberdade e aumentava a violência e opressão:  

 

Era 1953, noite colonial. José dos Montes parte para a guerra. Não como 

soldado, mas como sipaio. Soldado é coisa de homem, e a bravura coisa de 

marinheiro, e ele não passa de um cidadão de segunda. A repressão ganhava 

novas formas. As gentes andam com fantasias de liberdade e conspiram. Cada 

negro era um potencial opositor, era preciso aumentar a repressão.   

                                                                                  (CHIZIANE, 2010, p.31) 

 

       A narrativa reconstrói, no campo do imaginário, figuras emblemáticas da vida social 

de Moçambique no período de dominação portuguesa. Sipaios, assim como os régulos, eram 

africanos cooptados pelo sistema colonial para servirem ao governo português em Moçambique. 

Os régulos, pequenos chefes de famílias reais, transformaram-se em funcionários públicos pagos 

pelo Estado em troca de colaboração na coleta de impostos, recrutamento de mão-de-obra e 

manutenção da “ordem pública”; e os sipaios faziam o papel de polícia africana e “vigiavam” o 

cumprimento dessas atividades (MACAGNO, 2001, p. 81). A narrativa evidencia que eram 

funções que geravam conflitos, tanto no âmbito individual como na esfera social, uma vez que o 

sujeito não se sentia à vontade na condição de “cidadão de segunda”, traindo a seus iguais e 

servindo a um regime opressor; por outro lado, também não era bem visto por aqueles a quem 

eles impunham vigilância e opressão. “Visita de sipaio na noite? Tumulto, prisão, deportação. 

Cobrança de imposto da palhota. Lavaroupa da Silveira trata de içar a bandeira branca. A vida é 

um fio de cabelo. Quebradiça. Precária. As pessoas vivem em permanente medo” (CHIZIANE, 

2010, p. 200). 

São aspectos que demonstram que a literatura dialoga com a realidade que toma como 

referência de múltiplas maneiras, a exemplo do diálogo em que o Moyo leva José dos Montes a 
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refletir sobre o seu papel de sipaio em colaboração com o Sistema que devastou a Zambézia tanto 

em seu patrimônio material, natural, como cultural: 

 

Deserto será a Zambézia depois da pilhagem colonial e da devastação florestal 

pelos predadores universais que parasitarão todas as árvores, madeiras e 

mariscos que são teus pés para te trazerem em seguida o catecismo sobre o 

maneio ambiental e a doutrina conta os perigos da desflorestação.  

                                                                             (CHIZIANE, 2010, p. 198) 

 

Embora ainda haja questionamentos sobre a relação literatura e sociedade, com o 

advento da Escola dos Annales e os estudos culturais – História Cultural (BURKE, 2008) – há 

toda uma corrente de estudos pautados nessa relação que consideram que a literatura pode, sim, 

refletir muito da sociedade onde está inserida, evidenciando costumes, hábitos, aspectos políticos, 

sociais, econômicos, históricos, enfim o contexto que lhe serviu de referência, tanto no ato da 

criação – o autor, portanto – como no ato de apropriação do leitor. O que revela uma mudança de 

paradigma tanto na forma de interpretar a realidade como de compreender o passado.  

Essa tendência tem início na segunda metade do século XX com a crise das concepções 

marxistas e estruturalistas; perde-se a crença nas verdades universais e começa-se a dar espaço 

para o local, a micro-história (GINZBURG, 1990). Essa mudança de perspectiva não significa o 

fim da História, mas uma redefinição de fronteiras que possibilitam problematizar o passado a 

partir de outros vieses. Essa abertura da nova História Cultural já aponta para a 

interdisciplinaridade na busca de se ampliar os debates epistemológicos e metodológicos tão 

caros à contemporaneidade.  

   E assim os estudos historiográficos começam a admitir a utilização da obra literária 

como fonte para compreensão do passado. Nesse sentido, discutindo sobre a pesquisa histórica 

moderna, Ginzburg (2007) defende a relação da narração histórica com a literária mostrando que 

entre esses dois campos há uma “contenda pela representação da realidade” (GINZBURG, 2007, 

p. 88). 

 Burke (2005) destaca que o historiador cultural não deve sucumbir à tentação de “tratar 

as imagens de um certo período como espelhos, reflexos não problemáticos de um tempo.”  Cabe 

a ele “praticar a crítica das fontes, perguntar por que um dado texto ou imagem veio a existir, e 

se, por exemplo, seu propósito era convencer o público a realizar alguma ação” (BURKE, 2005, 

pg. 32-33). Nesse sentido, é importante perceber que a obra literária está associada a seu tempo, e 
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sua  produção envolve elementos ficcionais e das possíveis realidades que se apresentam no 

momento da criação literária.   Por isso é que Sevcenko (2003) alerta que a literatura “fala ao 

historiador sobre a história que não ocorreu, sobre as possibilidades que não vingaram, sobre os 

planos que não se concretizaram. Ela é o testemunho triste, porém sublime, dos homens que 

foram vencidos pelos fatos” (SEVCENKO, 2003, p. 30). Da mesma forma, o conflito interior de 

José dos Montes que se tornou soldado a serviços do Governo português, como se vê na 

passagem a seguir, indica muito do conflito vivenciado por muitos moçambicanos que se viram 

na mesma situação:  

 

A memória da canção convida o José dos Montes a regressar à vida antiga. De 

condenado. Plantador. Com liberdade para comer à mão e dormir no chão. Andar 

descalço e sentir o poder mágico da terra a fortalecer-lhe os ossos. A consciência 

aconselha-o a participar da guerra contra os invasores, mas já deu as costas à sua 

gente e está do outro lado da trincheira. No tumulto da terra com bandeira alheia. Ele 

agora só pensa em morrer.                                              

 (CHIZIANE, 2010, p.137) 

 

Para Pesavento, 

 

A verdade da ficção literária não está, pois, em revelar a existência real de 

personagens e fatos narrados, mas em possibilitar a leitura das questões em jogo 

numa temporalidade dada. Ou seja, houve uma troca substantiva, pois para o 

historiador que se volta para a literatura o que conta na leitura do texto não é o seu 

valor de documento, testemunho de verdade ou autenticidade do fato, mas o seu valor 

de problema. O texto literário revela e insinua as verdades da representação ou do 

simbólico através de fatos criados pela ficção.  

                                                                                           (PESAVENTO, 2006, p. 22) 

 

A tendência de se quebrar fronteiras teórico metodológicas, colocando em diálogo 

História e Literatura, inevitavelmente leva ao questionamento sobre o quanto o texto histórico 

tem de veracidade e de ficcionalidade. Nesse sentido é que Pesavento (1999) afirma que no texto 

histórico há ficção uma vez que o trabalho do pesquisador pressupõe escolha, recorte, montagem; 

“atividades que se articulam à capacidade de imaginação criadora de construir o passado e 

representá-la”; embora o processo de invenção e construção esteja sempre presente, não há uma 

liberdade absoluta, há seus limites. Esse limite é dado “pelo arquivo, pelo documento, pelo caco e 

pelos traços do passado que chegam ao presente” (PESAVENTO,1999, p. 82).  

Leennhardt e Pesavento, continuando a mesma discussão, perguntam: “Ler a história 

como literatura, ver na literatura a história, isto é possível?” (LEENNHARDT & PESAVENTO, 
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1998, p. 9). Esses autores consideram que para se interpretar processos tantos sociais quanto 

simbólicos é preciso se valer de diversos olhares que se cruzam e se completam com base em 

pressupostos que já são discutidos há algum tempo por estudiosos a exemplo de M. Certeau, P. 

Ricouer e H. White; e ressaltam que o debate acadêmico hoje é marcado por incertezas no campo 

das ciências humanas que se libertou da pretensão de ser detentora de verdades universais, dos 

modelos teóricos epistemológicos fechados em si mesmo e que só atendiam a uma forma de 

pensar o mundo, a realidade. Leennhardt e Pesavento respondem:  

 

Dessas incertezas, reabre-se o debate em torno da verdade, do simbólico, da 

finalidade das narrativas histórica e literária, da gerência do tempo e da recepção 

do texto, questões estas que colocam a história e a literatura como leituras 

possíveis de uma recriação imaginada do real. 

                                                (LEENNHARDT; PESAVENTO, 1998, p. 9) 

 

               Na narrativa O alegre canto da perdiz, por exemplo, Literatura e História parecem se 

cruzar quando Maria das Dores, num momento de lucidez, recupera a memória das experiências 

vivenciadas em período de guerra:  

 

Havia soldados nesse tempo. Estava no coração de uma guerra. Pretos e brancos 

no mesmo exército, acossados por soldados invisíveis, que apareciam de noite e 

só atacavam de surpresa. Libertadores ou terrorista. Guerrilheiros ou guerreiros. 

Lembra-se de ser transportado por soldados brancos para aquele hospital onde os 

médicos e enfermeiros eram brancos. 

                                                                              (CHIZIANE, 2010, p. 59) 

 

 

As novas concepções teórico-metodológicas vão desconstruir a ideia de verdades 

absolutas, ou de epistemologias universais que serviram para “explicar”, compreender qualquer 

povo, qualquer sociedade em qualquer lugar, e apontam uma renovação nas concepções de saber.  

É importante lembrar que com a perspectiva da História Cultural, como afirma Hayden White 

(2001), tira-se do historiador o “fardo” da história que exigia dele contar uma Verdade, o que 

realmente aconteceu; nesse sentido, na contemporaneidade cabe ao historiador tomar o passado e 

compreendê-lo “como um meio de fornecer perspectivas sobre o presente que contribuam para a 

solução dos problemas peculiares ao nosso tempo” (WHITE, 2001, p. 52). 

    Para Mata (2010) a relação entre o campo literário e o campo histórico passa também 

pela seletividade; ela ressalta que essa é uma condição da pesquisa histórica moderna:  

 



70 
 

O historiador é, pois, natural e necessariamente selectivo e, mais do que 

“narrador” apenas, é também “demiurgo”, criador de um passado segundo os 

sintomas (interesses, crenças e valores) do presente. E, nesse contexto, a História 

também se pode pensar como estratégia de leitura e interpretação do conjunto 

dos documentos e evidências sobre o passado. 

                                                                                      (MATA, 2010, p. 134) 

 

Não se pode deixar de reconhecer que literatura e história são campos de saber que têm 

suas peculiaridades e suas especificidades, mas que compartilham aspectos que os aproximam. 

Na verdade, a relação com a História sempre foi bem resolvida para a Literatura; a História é que 

se ressentia dessa proximidade. Mas, com a perspectiva da História Cultural parece não se ter 

mais dúvidas de suas devidas aproximações e seus distanciamentos necessários. Na obra em 

análise, essa aproximação pode ser notada quando a narradora expõe as lembranças de Serafina 

acerca da escravidão:  

Nascido no ventre negro da escravatura. Aquela imagem desperta fantasmas, 

ressuscitando sóis antigos numa viagem ao passado. O pátio da casa sitiado. 

Celeiro em chamas. Gente em pânico à procura de abrigo na sombra de um grão 

de areia. Terra em lágrimas. Gente em debandada, apanhada, acorrentada. 

Bastonadas de sipaios.                                         

  (CHIZIANE, 2010, p. 99) 

 

Já o lirismo empregado, além de suavizar a aridez da temática, não deixa dúvida do 

caráter literário e do valor estético de sua escrita.  A literatura – diferentemente da história a 

quem é exigida um método e um rigor científico – é pautada no imaginário. Todavia, não se pode 

esquecer que, da mesma forma que a história, a literatura, mesmo trabalhando com a imaginação, 

revela faces da sociedade visto que ela se vale de elementos históricos e culturais existentes e 

permite múltiplas possibilidades de leituras, de rede de significações. O que confere uma 

correlação entre o campo histórico e literário numa constante renovação de diálogos entre a 

ficção e o que se cogita como verdade, entre o real e o que se considera imaginário. Nesse 

diálogo vão se cingindo os fios, construindo discursos capazes de dar sentido ao mundo. Essa 

compreensão Mata (2010, p. 146) revela quando afirma que  

 

 Não apenas o historiador, mas também o ficcionista (romancista, novelista ou 

contista), tem a tarefa de olhar o passado como um “tempo informe” que carece 

de ordenação e sentido – afinal, a História hoje, na concepção de Philippe Ariès, 

abre-se ao problema contemporâneo e se torna expressão. 

                                                                                       (MATA, 2010, p. 146) 
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Dessa forma é que se pode perceber a literatura moçambicana como espaço para se 

pensar o contexto social e político, mas também um meio para pensar e compreender o mundo a 

partir de um ponto de vista estético assumido pelo autor para evidenciar realidades, vivências e 

testemunhos. Nessa perspectiva, a literatura pode ser um documento, uma fonte sem deixar de 

considerar que o que há nela é uma representação, por isso não pressupõe o literal, mas a 

representação do mundo que comporta o gênero narrativo. Mencionar representação remete à 

discussão de mimese em Ricoeur (1994) para quem a mimese significa uma atividade produtora; 

portanto, a partir desse autor, se se concebe mimese como imitação, ela é criadora; se for 

traduzida como representação deve ser concebida como forma de abertura para a ficção. De 

qualquer forma, não é um exercício de reprodução pura e simples, não é uma cópia; é uma 

imitação criadora. 

 Em A história cultural, Chartier (1990) define representação como “instrumento de um 

conhecimento mediador que faz ver um objeto ausente através da substituição por uma imagem 

capaz de o reconstituir em memória e de o figurar  como ele é” (CHARTIER, 1990, p. 20). 

Convergindo no mesmo sentido, para Pesavento (2003), representar é “fundamentalmente, estar 

no lugar de, é presentificação de um ausente; é um apresentar de novo, que dá a ver uma 

ausência. A ideia central é, pois, a da substituição, que recoloca uma ausência e torna sensível 

uma presença” (PESAVENTO, 2003, p. 40).              

Essas considerações levam à percepção que também a narrativa histórica não garante 

uma leitura literal, o que ela faz é representação do “real” e pressupõe atribuição de sentidos, ou 

seja, não há nela isenção como não há em nenhum processo de leitura ou de escrita. 

Não se pretende aqui entrar no mérito da discussão de quem é mais “real”, a ficção ou a 

história, tampouco estabelecer qualquer tipo de hierarquia entre essas duas formas de saber, mas 

conceber a história e literatura como campos que dialogam e oferecem elementos para se 

compreender uma dada sociedade, uma dada cultura em todas suas possibilidades e 

complexidades. Nesse sentido é que hoje não se concebe mais um campo de saber como uma 

disciplina fechada em si mesmo, mas um campo aberto à diversidade, às multirreferencialidades.  

Em sua discussão sobre Literatura e Cidadania, Silvano Santiago (2008) afirma que 

“para realizar sua tarefa, o ficcionista se vale não só das características do sujeito e do tempo 

cronológico, como também das de representação visual e de espaço real. Vale-se delas com 

flexibilidade e liberdade” (SANTIAGO, 2008, p. 167). Por isso, o discurso ficcional tem um 
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caráter competitivo e concorrente e pode ser rejeitado por aqueles que têm uma visão radical e 

recalcada da ciência ou pode ser acatado pelas Ciências Sociais e respeitado em seu valor 

simbólico; essa última tem sido a tendência dos novos estudos culturais. 

Para quem desconsidera a literatura como fonte que ajuda a compreender o passado de 

uma sociedade, por ser ela ficção, Pesavento (2003) lembra que a História “é uma ficção 

controlada, sobretudo, pelas fontes, que atrelam a criação do historiador aos traços deixados pelo 

passado” (PESAVENTO, 2003, p. 58). Essa é uma perspectiva que remete a Ricouer (1997) para 

quem a História é quase ficção, à medida que os fatos já não estão mais presentes, mas chegam 

até o leitor por meio de uma narrativa, e a Literatura é quase uma história uma vez que os 

acontecimentos que engendram o enredo encontram referência em fatos passados.  

 É o que acontece quando Chiziane traz para o campo da ficção sujeitos imaginários que 

encontram referência no passado histórico de Moçambique e revelam as contradições de um 

regime colonial que provocou a “desagregação das populações locais” (MACAGNO, 2001, p.81). 

O alegre conto da perdiz abre espaço para discussões sobre diversas temáticas relacionadas à 

sociedade moçambicana, permitindo diferentes olhares sobre sua história em busca da liberdade e 

autonomia cultural; tornando-se, dessa forma, um componente possível de diversas construções 

de sentido, visto que o discurso literário permite esse efeito, principalmente considerando-se que 

“escrita e leitura são utilizadas para memorizar e para relembrar a história social, a história 

contextual do local e a dinâmica da interação social” (LOPES, 2003, p. 267). 

Se cada vez que o historiador “revisita” as fontes pode fazer novas leituras e trazer à 

tona novas versões, recriando narrativas sobre um mesmo fato, acontecimento, lançar um outro 

olhar sobre o mesmo objeto, também a literatura ao fazer uso da imaginação pode trazer para a 

narrativa contextos reais, porque, segundo Iser (2002), “o  real e o imaginário não podem ser 

fundados um no outro, no entanto, um serve de contexto para o outro” (ISER, 2002, p. 384). 

Como pode se perceber quando a narradora, do romance em análise, expõe as reflexões de José 

dos Montes sobre a imposição colonial que, entre tantos aspectos que revoltam a personagem, 

impunha-lhe o trabalho forçado para garantir a expansão de um projeto imperial:  

 

Sente em si um ser repelente. Por causa da sua farda de condenado. [...] Por 

causa dos braços rijos que quebraram pedras e construíram estradas. Por causa 

das cicatrizes de chicote. Manchas de sarna. Das mãos calosas que plantaram 

cinco mil palmeiras. Ou dez mil. Ou cem mil. Plantaram arroz, chá, sisal e 

algodão, cana-de-açúcar e feijão, e fizeram a grandeza do império. Naquele 
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instante olha-se por dentro e identifica-se: sou um homem de bem, um homem 

bom. De braços fortes, pés descalços. Dei o melhor da minha força na 

construção do mundo. De tanto dar, acabei assim de mãos vazias. 

                                                                              (CHIZIANE, 2010, p.100) 

                                                                                  

 

A ironia construída pela autora, nas palavras do sipaio José dos Montes, aponta para o 

sentido do que Arlindo Chílundo et al (1999) revelam ao afirmar que em diversas regiões, a 

exemplo de Nanjacaze, em Gaza, houve uma forte resistência à “introdução da cultura forçada do 

Algodão”; de 1945 a 1961, quando se deu o apogeu do colonialismo português em Moçambique, 

“a produção agrícola de exportação aumentou consideravelmente através da utilização intensiva 

dos meios já estabelecidos de coerção e exploração da força de trabalho, nomeadamente, em 

sistemas de cultivo e trabalho forçados” (CHILUNDO et al, 1999, p.129).
7
  

 Refletir sobre o passado histórico é importante para compreender o presente; Ki-zerbo 

(1999) lembra que “só é possível conhecer bem um povo, como um indivíduo, se esse 

conhecimento alcança uma certa dimensão histórica. Para julgar ou extrapolar não é suficiente o 

conhecimento da realidade atual. É o conhecimento de toda a curva que conta” (KI-ZERBO, 

1999, p. 9). Quando a personagem pensa sobre o sofrimento em sua trajetória de negro, 

assimilado, no desempenho de trabalhos forçados, que marcou grande parte da história da 

colonização portuguesa na África, de alguma forma a autora está reavivando na memória – 

expressa na superfície do texto – fatos reais que são recriados no plano da ficção. São fatos que 

remetem a um passado histórico muito próximo, portanto, vivenciado e marcado na memória 

acionada tanto no lugar de autoria como de recepção. Saúte (2008) afirma que quando pensa 

sobre a literatura em Moçambique “dificilmente deixaria de aurir o seu espaço relacional com a 

história e com a política, designadamente”. Ele acredita que a literatura moçambicana não poderá 

“dissimular a sua proximidade com a história. Talvez seja excessivo o peso da história sobre os 

ombros dos escritores” (SAÚTE, 2008, p. 225). 

Dessa forma, no ato da recepção, o leitor aciona sentidos que permitem relacionar o 

fictício e o real, reinterpretando cenas que de alguma forma remetem a fatos sociais e, desse 

modo, passado e presente servem de referência na criação de sentido. Assim, no ato de leitura, o 

leitor apropria-se do texto de tal forma que também as suas vivências, suas experiências, seus 

                                                           
7
 Para mais esclarecimento sobre o uso do trabalho como forma de dominação e exploração colonial em 

Moçambique, ver também: ZAMPARONI, Valdemir. De escravo a cozinheiro: colonialismo e racismo em 

Moçambique. 2 ed. Salvador: Edufba, 2012. 
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conhecimentos serão suportes para o seu processo de interpretação, e aí se incluem os fatos 

históricos que servirão de referência para acionar os sentidos, ainda que o autor não tivesse tal 

pretensão, já que, uma vez a obra publicada, ele não terá mais nenhum controle sobre os 

significados nela ancorados; acredita-se que ele não o tem nem mesmo durante o processo de 

criação. 

Nesse sentido é que Mata (2010) afirma que “a narrativa em que é vazada a escrita da 

História não é uma forma neutra de representação de eventos e processos históricos” (MATA, 

2010, p. 64). A trajetória de vida das personagens, ainda que fruto da imaginação do autor, 

permeada por suas preferências estéticas, pode ajudar na compreensão da realidade, uma vez que 

a literatura pode extrapolar para além de seu domínio estético e simbólico, adquirindo uma 

significação extratextual. Em suas andanças, Maria das Dores, 

 

Tinha seguido os caminhos do poente. Enquanto isso os fantasmas e as sombras 

más vieram para brincarem na alma dos filhos em tortura. Tinha partido para 

longe nas asas das aves nocturnas que piam lúgubres cantigas. Onde? Nos 

caminhos de Ile,Namarrói, Gilé, Guruè, Milange, Molocuè, e mundos 

desconhecidos.                                                     

 (CHIZIANE, 2010, p. 318) 

  

                Nas andanças da personagem Maria das Dores, à procura dos filhos que lhe foram 

tirados, encontra-se uma interface entre a História e ficção já que aí se configura a experiência de 

migração que marca a história dos povos moçambicanos, fato que, segundo Fry (2001), pode ter 

como causa o progresso econômico de algumas regiões, busca de melhores condições de vida – 

organização do trabalho – no caso das migrações internas, ou ainda a fuga dos conflitos armados, 

no caso das emigrações para outros países. 

 Também discutindo a relação entre os dois gêneros, Chalhoub e Pereira (1998) afirmam 

que  

A proposta é historicizar a obra literária – seja ela conto, crônica, poesia ou 

romance –, inseri-la no movimento da sociedade, investigar as suas redes de 

interlocução social, destrinchar não a sua suposta autonomia em relação à 

sociedade, mas sim a forma como constrói ou representa a sua relação com a 

realidade social – algo que faz mesmo ao negar fazê-lo.  

(CHALHOUB E PEREIRA, 1998, p. 7) 

 

 

Essas discussões apontam para o necessário reconhecimento de que tanto o discurso 

literário quanto o histórico resultam de uma mediação social. O registro ficcional, tanto quanto o 
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não ficcional, apenas “representa” a realidade imaginada ou acontecida, mas nenhum dos dois – 

história ou literatura – pode trazer de volta esse suposto “real” que lhes serviu de referência, 

apenas revisitá-la por meio da memória expressa na linguagem. 

Nesse sentido, “se a História é uma estratégia de leitura do passado, a literatura é 

também uma leitura das dimensões da experiência social e histórica vivenciadas por sujeitos 

imaginários que conseguem dizer muito da realidade” (FERREIRA, 2016, p. 41). Dessa forma, o 

fazer literário e o fazer histórico guardam estreita relação, uma vez que ambos fazem escolhas, 

consciente ou não, de acontecimentos que interessam ao percurso da narrativa para atender os 

seus propósitos. Assim, o cruzamento dos dois campos se dá pelo “facto de a literatura intentar a 

captação, pela imaginação, do factual através do discurso narrativo que pretende um 

sequenciamento histórico, organizando o caótico e o disperso, para o devolver à transparência da 

interpretação da realidade” (MATA, 2010, p.142).  

 Outro aspecto que aproxima os dois campos é que ambos se valem das estratégias 

figurativas da linguagem. Portanto, vale lembrar, são marcados pela subjetividade e perpassados 

pela ideologia, o que tira de qualquer produção humana, no campo da linguagem, toda pretensão 

de isenção como pretendiam os cientificistas empiristas. Isso implica dizer que a realidade é uma 

construção simbólica, o que não nega a existência do “real natural”, mas que a apreensão desse 

real pelo sujeito é influenciada pela ideologia; nesse sentido, a história é entendida como uma 

“trama de sentidos”, e histórico, aqui, não adquire o sentido de ser o texto um documento, mas 

discurso. Assim, seria adequado dizer que o texto é um objeto linguístico-histórico (ORLANDI, 

2001).    

              Outro aspecto que se deve considerar nessa relação entre os dois gêneros, nas palavras 

de Mata (1993), é o fato de a 

 

História não ser „menos uma forma de ficção do que o romance é uma forma de 

representação histórica‟(White, 1994: 138). Quer dizer que, na representação do 

real, os historiadores devem utilizar exactamente as mesmas estratégias 

tropológicas mobilizadas pelos ficcionistas. 

(MATA, 1993, p. 16) 

                                                                                         

Participando do debate sobre a relação história e literatura e a forma como concebe a 

literatura como fonte para o historiador, Pesavento (1995) ressalta que não vê a ficção como 

avesso da realidade, “mas uma outra forma de captá-la, onde os limites da criação e da fantasia 
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são mais amplos do que aqueles permitidos ao historiador” (PESAVENTO, 1995, p. 117). E a 

mesma autora acrescenta que a Literatura é o meio que permitirá ao indivíduo  

 

O acesso à sintonia fina ou ao clima de uma época, ao modo pelo qual as 

pessoas pensavam o mundo, a si próprias, quais os valores que guiavam seus 

passos, quais os preconceitos, medos e sonhos. Ela dá a ver sensibilidades, 

perfis, valores. Ela é fonte privilegiada para a leitura do imaginário. [...] Para 

além das disposições legais ou códigos de etiquetas de uma sociedade, é a 

literatura que fornece os indícios para pensar como e por que as pessoas agiam 

desta e daquela forma. 

                                                                        (PESAVENTO, 2003, p. 82-83) 

 

 

É o que acontece quando Walter Benjamin, em “Charles Baudelaire um lírico no auge 

do capitalismo”, para discutir sobre a experiência das multidões em centro urbanos, em Paris do 

segundo império, se vale da poética baudelairiana; assim o autor inova trazendo uma outra 

perspectiva tanto para o campo da crítica literária como da historiografia.  

Também a narrativa de Chiziane é prodigiosa, em diversos momentos, em fazer perceber 

sobre os preconceitos, os medos, os sonhos, os valores de uma época, como evidencia, por 

exemplo, o diálogo entre Serafina e Delfina: 

 

- o que é o amor para uma mulher negra, Delfina? Diz-me: o que é o amor em 

nossa terra onde as mulheres se casam por encomenda e na adolescência? Diz-

me o que é amor, para a mulher violada a caminho da fonte por um soldado, um 

marinheiro, ou um condenado? As histórias de paixão são para quem pode 

sonhar. A mulher negra não brinca com bonecas. Mas com bebés de verdades a 

partir dos doze anos.                 

                                                                              (CHIZIANE, 2010, p.101) 

 

 Ainda que fruto de uma obra de ficção, no diálogo das personagens pode se ler uma 

denúncia da realidade vivenciada por tantas mulheres “reais”, em um sistema de dominação 

masculina. As narrativas de qualquer gênero – história ou literatura – constroem enredos acerca 

da realidade. Assim, a literatura, como parte dos bens culturais de uma sociedade, configura-se 

como a poética do real, cria representações e pode servir de fonte para revelar muito das 

experiências humanas no campo das mentalidades, dos costumes, dos sentimentos, dos saberes. 

Sevcenko é que lembra que, antes de tudo, a literatura é um produto artístico, que tem a função 

de comover e agradar o leitor; “mas é produto de seu tempo e apresenta reflexo das condições 

socioculturais do contexto em que estão inseridos os autores” (SEVCENKO, 2003, p. 29). Essa 
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perspectiva remete à Mata (1993) que, discutindo sobre as literaturas africanas, menciona seu 

lugar sociológico e afirma que pela literatura é possível compreender o processo histórico e a 

narrativa historiográfica principalmente se se considerar que são produzidas em sociedades 

marcadas por guerras prolongadas e por um intolerante sistema colonial. 

 E Francisco Noa (2008) chama atenção que, ao se discutir literatura moçambicana, 

deve-se atentar para a “sua condição de sistema semiótico que, apesar de autônomo, mantém 

uma relação dinâmica e estruturante não só com outros sistemas semióticos, mas também com o 

contexto histórico e social em que as obras vão surgindo” (NOA, 2008, p. 35). Assim é que a 

saga das quatro protagonistas da narrativa – Maria das Dores, Maria Jacinta, Delfina e Serafina 

– embora resultado da imaginação criadora da autora, diz muito da realidade de muitas 

mulheres moçambicanas, como no diálogo em que Serafina faz Delfina pensar na sua condição 

de mulher “assimilada” amante de um homem branco:  

 

- Sugeri eu um marido branco. Não quiseste. Agora vives a vida de brancos? (...) 

Do seu mundo conhece apenas o azeite. O bacalhau. O vinho em barril que 

entorpece as mentes. Delfina conhece os brancos apenas no beijo. Da conversa 

fugaz das quatro paredes. Conhece-lhes as palavras grosseiras que lhe lançam no 

pagamento do corpo.              

                                                                            (CHIZIANE, 2010, p.158)          

 

Sem perder de vista o caráter ficcional de um romance, haverá sempre um contexto – 

que poderá ser acionado pelo signo e marcas deixados na superfície do texto simultaneamente 

com a memória – que além de assegurar a verossimilhança, sempre perseguida pelo leitor, poderá 

permitir a percepção de uma relação entre os fatos imaginados e o campo histórico. Até porque o 

texto literário permite diferentes gestos de interpretação acionados pelo leitor no ato da 

apropriação. Da mesma forma, já não se concebe a história como o fato dado, pronto, acabado, 

fechada em si mesma, muito menos como uma verdade; ao contrário, a história é um processo de 

construção contínua no diálogo entre passado e presente. Nesse processo será fundamental o 

papel da memória. 

Na narrativa, mesmo fruto de imaginação do autor, há um acionamento da memória que 

permite reconfigurar acontecimentos da história daquele povo, como revela a fala de José dos 

Montes. 

- Somos fazedores de chuva e guardiães da água – explica José dos Montes. 

Comandantes da trovoada. Nascemos ao canto das Perdizes, Gúruè, Gúruè! 

Construíamos nas cavernas. Agricultávamos os cereais com cornos de antílope. 
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Dos ossos longos das gazelas fazíamos os cachimbos para o tabaco dos nossos 

guerreiros. Vieram os brancos e fomos apanhados como ratos. Escravizaram-

nos.                                                                       

(CHIZIANE, 2010, p. 339) 

 

Ou nas reflexões da narradora:  

 

As famílias estavam destruídas, estavam dispersas, por causa das guerras, das 

gerações. Nos tempos novos a sociedade se auto corroía em nome de uma 

modernidade arrastando centenas de semelhantes à marginalidade e à loucura. O 

mundo adaptou novos desafios e combate novos inimigos.  

                                                                                      (CHIZIANE, 2010, p. 33) 

 

A fala da personagem aciona uma série de aspectos relativos a um passado recente de 

colonização, vivenciados pelos Moçambicanos escravizados em nome de um sistema que impôs 

sua dominação pela violência não só física, mas com absoluto desrespeito à cultura, às crenças, às 

tradições, aos costumes que também constituíam a história daquele lugar. A expressão “nos 

novos tempos” nas reflexões da narradora aponta para uma denúncia das condições em que se 

encontra a sociedade no período em que já contava com a independência política; porque a 

independência em outros campos, ao que parece, ainda, não havia acontecido. Fry (2001) ressalta 

que quando a bandeira da FRELIMO ocupou o lugar da bandeira portuguesa, significou apenas a 

liberdade política, já que Moçambique continuava dependendo, principalmente dos países 

comunistas, para lhe cederem mão-de-obra especializada. 

Para além de aspectos financeiros e políticos, a liberdade passa por campos muito mais 

complexos como a autonomia cultural, literária. Porque o poder colonial vai muito além de um 

período de dominação política e territorial, como bem discute Quijano (2005). Quando a narrativa 

permite a construção desses sentidos, percebe-se na escrita de Paulina uma significativa 

funcionalidade, evidenciando elementos importantes de denúncia, de reivindicação capaz de 

confrontar a força de um pensamento colonialista.  

As discussões aqui apresentadas não têm a pretensão de afirmar que a obra é um 

documento da história oficial nem tampouco tirar o lugar de ficção da narrativa, mas serve para 

se discutir como o texto literário pode criar um conjunto de imagens que faz o papel de mediação 

com fatos sociais para melhor compreendê-los. Ao longo da obra, Chiziane tanto denuncia a 

dominação colonial como as condições do pós-independência política, já que o transcorrer da 

narrativa alcança os dois períodos. A Literatura, assim como a narrativa histórica, em sua 
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constituição, de certa forma, apreende as realidades humanas e possibilita que ali se ancore 

diversas leituras do universo cultural, dos valores de uma comunidade e até as experiências 

subjetivas. O texto ficcional não perderá, sob nenhum argumento, o seu estatuto como tal, mas 

será tomado como objeto de representação do mundo social que comporta, como referência sobre 

o “real”, que possibilita daí se extrair explicações para compreender o passado e como ele reflete 

no presente e poderá ser determinante para o futuro. Tomar a literatura como fonte de pesquisa 

não significa criar hierarquias para lhe atribuir maior ou menor importância, mas esclarecer a 

partir de que lugar se está levantando questões e problemas para a análise. 

Quando aborda a escravidão, outro aspecto da realidade dos povos moçambicanos, o 

discurso literário faz referência a temas históricos reinterpretando-os a partir de um olhar. 

Fazendo uso do discurso direto livre, a narradora expõe os sentimentos de Serafina: 

 

Esforço vão, porque os filhos me foram retirados na flor da idade, e levados num 

barco para terras desconhecidas. Talvez estejam vivos. Ou mortos. Sinto que 

nunca mais voltarei a vê-los. E eram belos como este José à minha frente. Hoje 

entendo sofrimento das cadelas e das cabras, quando nós, os humanos, retiramos 

as suas crias para destinos desconhecidos perante o olhar impotente das 

progenitoras. Mas um dia virá, em que o mundo inteiro se recordará do 

sofrimento da mãe negra e nos pedirá perdão, pelos filhos que nos roubaram, 

arrancaram, venderam.                                      

   (CHIZIANE, 2010, p.107)  

                                                                                . 

 

Ao tocar em uma página tão dolorosa da história, não só de Moçambique, mas da 

humanidade, a obra não só sugere, parece que impõe uma reflexão acerca de um passado 

histórico e das concepções que nortearam/norteiam as ações humanas em seus projetos de 

dominação/expansão mercadológica. “O pesquisador, o intelectual tem que ser a voz autêntica do 

povo”, com essas palavras Ojo-Ade (s/d, p. 48) defende que a escrita deve estar a serviço de uma 

causa; dessa forma o escritor, além de romancista, deve assumir a função de pesquisador, o que 

lhe permite, por meio do processo de criação, reconstruir momentos importantes da história de 

um povo, de uma nação; isso porque as situações vivenciadas pelas personagens se aproximam 

daquelas vivenciadas por muitos indivíduos que sofreram a dominação colonial em Moçambique. 

Da mesma forma, essas personagens reencenam os medos, os temores, os sofrimentos, as 

expectativas, as esperanças, os sonhos, enfim 
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Que a mulher tinha a sua história, as sua marcas, as suas cicatrizes. Nela se 

espalhava a fragilidade da existência. A multiplicidade dos caminhos. Doenças, 

mágoas, lágrimas. Sonhos derrubados, ansiedade, desespero. Só Deus sabe de 

onde ela veio. Só Deus sabe as lágrimas que ela chorou. Só ela pode contar as 

lágrimas que o coração colheu. Os caminhos que percorreu. 

                                                                                (CHIZIANE, 2010, p. 20) 

 

Ao abordar temas que tocam tão sensivelmente a história da sociedade moçambicana e a 

complexidade que a constitui, a narrativa evidencia que as concepções ocidentais não são 

suficientes para se compreender a diversidade das sociedades africanas que intencionalmente se 

configuram nas suas literaturas. O que faz do exercício literário um exercício também de 

cidadania.  

Para Santiago (2008), o texto artístico quando absorvido no ato da leitura será sempre 

“contextualizável politicamente”, mesmo que o leitor não tenha esse propósito. Assim, a pauta 

política vai se configurar nessa leitura – a depender de como o leitor se alimenta do romance –  

numa perspectiva localista ou cosmopolita. Dessa forma, “as concepções da política, que podem 

ser depreendidas pelo leitor no romance moderno, são tão variadas quanto as concepções da 

política que têm os cidadãos de vários países” (SANTIAGO, 2008, p.168). 

É sempre bom lembrar que o romance é um gênero que vem se adequando às 

complexidades dos mais variados contextos literários, tanto no que diz respeito ao espaço quanto 

ao tempo. E Candido (1981) diz que, “por ser complexo e amplo, anticlássico por excelência, é o 

mais universal e regular dos gêneros modernos”. E mais, que os seus melhores momentos se dão 

quando “permanece fiel à vocação de elaborar conscientemente uma realidade humana” 

(CANDIDO, 1981, p. 106). Da mesma forma, variadas são as leituras a se depreender da 

narrativa aqui analisada, como se pode notar na crítica à sociedade “moderna”, que em sua 

essência se configura numa contundente crítica anticolonial, ao modo como a presença do 

colonizador e o imperativo da força, da violência, da exploração desestruturaram os modos de 

vidas naquele lugar: 

Ultimamente têm aparecido muitos dementes desfilando na vila. Abandonados 

na tranquilidade do dia. No torpor dos sons e das músicas à beira dos mercados. 

Eles gostam de frequentar lugares públicos, caminhando só entre a multidão. As 

sociedades modernas produzem mais loucos e marginais como produto de luxo. 

                                                                               (CHIZIANE, 2010, p. 30) 
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O caráter flexível e adaptável do romance permite que o gênero sirva como instrumento 

de luta, de debate, de proposição para os escritores dos países africanos de língua portuguesa. 

Conforme Santiago (2008),  

 

 A literatura do novo mundo, como a literatura da África hoje, são campos 

experimentais fascinantes para o exercício de compreensão de uma política 

revolucionária que se enriquece ao rejeitar a prática do colonialismo e do neo 

colonialismo. (...) Hoje, os países africanos, recentemente tornados 

independentes, se armam inteiramente em favor de políticas nacionais que 

contrariam os grandes interesses da economia hegemônica norte-americana, 

acentuados pelos efeitos da globalização eletrônica.  

(SANTIAGO, 2008, p. 172) 

 

Considerando as mudanças porque o romance vem passando ao longo do tempo, 

principalmente a partir da década de 60, tem sido muito frequente o surgimento de romances em 

que a memória – “como ato de evocação ou a capacidade de tornar atual a matéria da memória aí 

contida” (SANTILLI, 2003, p. 349) – tem sido um elemento de evidente operação no ato de 

criação da prosa ficcional. A atuação dessa memória permite que a literatura moçambicana 

reconfigure realidades vivenciadas a partir de um lugar social, o que faz com que essa escrita se 

faça comprometida com a construção de um sentido histórico e de uma identidade. Nos países 

africanos de colonização portuguesa, os escritores estão preocupados com a incorporação de 

temáticas voltadas para questões como identidade, colonialidade, colonialismo, pós-colonialismo. 

E o romance tem se mostrado aberto e receptivo a essa tendência. Nessa direção, a prosa ficcional 

de Paulina Chiziane apresenta um traço testemunhal sobre o seu tempo, sobre as relações 

cotidianas e sobre acontecimentos que permite se ver ali  a relação entre literatura e história. 

Aos que enxergam a literatura como um modelo canônico secularmente estabelecido ou 

enquadram-na em uma tipologia reducionista, vale novamente lembrar Sevcenko (2003):  

 

A literatura não é uma ferramenta inerte com que se engendrem ideias ou 

fantasias somente para a instrução ou deleite do público. É um ritual complexo 

que, se devidamente conduzido, tem o poder de construir e modelar 

simbolicamente o mundo, como os demiurgos da lenda grega o faziam. 

(SEVCENKO, 2003, p. 284) 

 

Portanto, a literatura tem “uma missão”. Nas palavras de Mata:  

 

[...] E é disso também que quero falar: de uma escrita que se questiona, que 

pensa a sua funcionalidade e a sua eficácia para além da ficcionalidade, de uma 
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escrita que finta o “doce” e explode no “útil”, uma escrita que, como polariza 

Stephen Greenblatt, confronta dolorosamente “prazer” e “interesse”. Prazer 

estético e interesse pedagógico e ideológico. 

                                                                                      (MATA, 2009, p. 194) 

 

Mata (1993) lembra, ainda, que os atuais “meandros da escrita do relato da nação são 

expostos pela voz daqueles que ficaram à margem desse relato e dos eventos que foram rasurados 

do discurso da História, tanto colonial quanto a nacional” (MATA, 1993, p. 18). As literaturas de 

países que foram colonizados buscam, portanto, trazer a voz dos que foram calados, 

subalternizados por uma concepção que só atendia aos interesses do dominador. Como propõe 

Ginzburg (2007), “escavando os meandros do texto, contra as intenções de quem o produziu, 

podemos fazer emergir vozes incontroladas” (GINZBURG, 2007, p. 88). 

Discutindo sobre a narrativa contemporânea em Angola, Rita Chaves (2010) destaca que 

a atividade literária naquele país nasce sob o signo da reivindicação com o compromisso de 

refletir sobre a realidade, o que faz com que, ao longo do tempo, vá se firmando como exercício 

crítico que busca a desconstrução de um pensamento colonial para a construção de um projeto de 

libertação, como se nota na narrativa: 

 

Defende a liberdade humana e não sistemas formados por modelos importados 

com ideais de supremacia, nem o mundo material dos mortos que gritam 

comando à vida, nas vozes das conchas. Em todos os regimes há condenados nas 

celas e velhos esfomeados calcorreando o mundo em cada sexta-feira de 

esmolas. Em cada regime há gente comendo lixo, dormindo ao relento, 

congelando ao gosto do orvalho nas madrugadas frias. Há também ganância pelo 

poder. E lutas. E sangue. Marxistas. Colonialistas. Socialistas. Comunistas. 

Masoquistas. Lutando pelo poder nunca conquistado e por dominar o povo unido 

que jamais será vencido. 

                                                                             (CHIZIANE, 2010, p. 178) 

 

É sobre isso que Mata (2003) chama a atenção ao considerar que as literaturas africanas 

de língua portuguesa 

revelam-se (...) motivadas por uma consciência que evolui da sua condição 

nacionalista para a exigência da condição de cidadania plena e encontra 

necessidade de voltar a territorializar o indivíduo na sua dimensão essencial, 

nesta virada de milênio, uma época em que universalidade se tornou (quase) 

sinônimo de fusão e as fronteiras identitárias se alargaram para além da 

afirmação da existência. 

(MATA, 2003, p. 44-45) 
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Esses são aspectos que marcam e caracterizam as literaturas africanas e, portanto, a obra 

de Chiziane. São literaturas que têm uma “funcionalidade”, qual seja: tanto cumprir sua função 

denunciativa sobre questões como colonialidade, subalternidade, opressão, guerras, luta para 

independência e da revisão de um passado histórico, quanto de seu caráter pedagógico no seu 

papel de construção/desconstrução de discursos acerca da construção de suas identidades e de 

uma autonomia cultural. É o que ocorre quando Delfina, depois de tanto ter lutado para ser 

“assimilada” começa a se arrepender dessa condição: 

 

Começa então a compreender o que antes não vira. Que só um camaleão muda 

de cor. Que o negro é sempre negro e deve aprender o orgulho de sê-lo. Começa 

a perceber as mensagens de resistência nas greves dos palmares. Não se pode ser 

preto e ser branco ao mesmo tempo. Recorda-se das canções de revolta. A terra 

era minha e roubaram-me. O corpo é meu e usaram-no. 

                                                                             (CHIZIANE, 2010, p. 295) 

 

 Vale ressaltar que o aparecimento da literatura nos países africanos de língua 

portuguesa está relacionado, entre outros fatores, ao surgimento de um jornalismo ativo e 

polêmico que fazia severa crítica à máquina colonial. Provavelmente essa gênese ligada ao 

jornalismo crítico e combativo vai fazer com que essa escrita tenha inegável valor denunciativo, 

reivindicatório. Sobre a função que os escritores assumem na produção literária africana, Chaves 

(2004) afirma: “como herança o colonialismo deixava uma série de lacunas na história dessas 

terras, e muitos escritores, falando de diferentes lugares e diferentes perspectivas, parecem 

assumir o papel de preencher com seu saber esse vazio que a consciência vinha desvelando” 

(CHAVES, 2004, p. 17). Afinal, como assinala Hampâté BÁ (2000), “na África tudo é história” 

(HAMPÂTÉ BÁ, 2000, p. 185). 

Dessa forma, sem desconsiderar o caráter lúdico e estético, elementos fundamentais em 

qualquer criação artística, a literatura de Moçambique defende causas, posições, ideologias, o que 

traz para a cena de suas obras, pela memória de seus autores e pelo ato de apropriação da leitura - 

também acionando uma memória dos leitores – não só as lutas, guerras e conflitos internos, como 

os sentimentos, as angústias, as esperanças, as utopias e distopias de uma sociedade. Também na 

obra da escritora moçambicana, Paulina Chiziane, pode-se perceber essas características. 

Configura-se, assim, a literatura como um espaço propício para um diálogo não só com a 

História, mas com a Antropologia e a Sociologia como propõe Mignolo (1991) quando se trata de 
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uma sociedade que passou pelo processo de colonização marcado por interações culturais 

específicas. 

 Nesse sentido, a obra de Paulina em sua “funcionalidade” é essencialmente 

problematizadora por tratar de questões de identidade, raça e gênero no espaço colonial e as 

consequentes tensões daí advindas, e por ser uma literatura produzida por uma autora negra em 

um país que sofreu um longo processo de colonização, marcado por uma diversidade cultural 

intrínseca por si só e acentuada pelo processo de imposição cultural pelo homem ocidental que 

também gerou e/ou acentuou muitas desigualdades. O alegre canto da perdiz, romance aqui 

analisado, reconfigura o confronto entre a aura de “modernização” trazida pela colonização e pela 

consequente política econômica, cultural e institucional que daí advém, e a permanência de 

tradições, mitos, crenças, enfim, das práticas culturais que constituem aspectos essenciais na 

formação do povo de Moçambique. A narrativa constrói representações tanto das práticas 

culturais, das experiências subjetivas mais individuais – a religiosidade, os rituais, a afetividade – 

como as experiências de natureza pública e coletiva. 

Teixeira lembra que como “cenário privilegiado de processos de hibridização, a 

narrativa moçambicana espelha a complexa realidade multicultural, multirracial e plurilinguística 

que caracteriza Moçambique” (TEIXEIRA, 2011, p. 65) o que faz com que se tenha “dois 

processos distintos, mas coexistentes: a hibridação cultural e a hibridação racial” (TEXEIRA, 

2011, p. 65).  “Somos de diferentes gestas. De diferentes ventres. De diferentes lugares” 

(CHIZIANE, 2008, p.24). É nessa ambiência marcada pela diversidade que a autora constrói a 

narrativa O alegre canto da perdiz. 

Por isso, essa narrativa é aqui analisada não só nos aspectos que tangem “às evidências 

históricas”, como também uma escrita diversa que aciona outras possibilidades de narrativas que 

não apenas da historiografia tradicional, à medida que Paulina traz para o romance não só fatores 

que remetem a acontecimentos marcados na história – ora com teor de denúncia, ora como objeto 

de reflexão – mas a história dos subalternos, dos esquecidos pelo registro oficial – o que ela faz 

com gestos de esperança, utopia e, às vezes, com essas ausências, dentro das características de 

uma produção que reflete a complexidade das identidades que se constituem em contexto de 

culturas híbridas, como é a realidade das personagens e da própria autora, em sociedades que 

procuram assumir o “pensamento da diferença e da negociação das diversas identidades, tanto 

grupais como segmentais ou individuais” (MATA, 1993, p.116) e evidenciam um pensamento 
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guiado pela lógica da diversidade, da fratura. Oriundas de contextos tão complexos, essas 

literaturas buscam uma liberdade que se reflete na “criatividade e inventividade linguística” 

(MATA, 1993, p.116). 

É uma Literatura que se forja na necessidade de discutir um passado de dominação para 

construir a afirmação de uma identidade libertária negada ou desconstruída por um pensamento 

colonial. Voltar ao passado também é uma forma de ressignificar para se reconhecer ou ainda 

para negar as imposições coloniais. Dessa forma, a literatura tanto pode ser um instrumento de 

afirmação da nacionalidade como um modo de conhecer o país, ressignificar as histórias já 

contadas ou contar aquelas silenciadas, e se constitui em um meio de resistência contra um 

sistema colonial que desconsidera a autonomia e o valor de outras culturas. Os discursos 

literários, quando fazem referência a temas históricos, reinterpretam-nos a partir de um dado 

olhar e, por meio desses discursos, pode se ressignificar fatos, acontecimentos, narrativas, 

buscando a compreensão do presente e construção do futuro. Nesse sentido é que as literaturas 

dos países de colonização portuguesa em África se constituem em instrumento de resistência à 

colonialidade, mesmo quando o escritor havia de recorrer a recursos do dominador, como a 

língua, para fazer valer seu direito de dizer, de expressar a insatisfação e o repúdio à dominação. 

É uma literatura que reivindica, denuncia, propõe, que se constrói num espaço 

fronteiriço (BHABHA, 1998) marcado pelas contradições de um país que sofreu um violento 

processo de colonização que impôs uma suposta modernidade – mas também pelas 

especificidades de uma cultura rica e diversa em sua origem, fortemente  ligada à tradição. Cria-

se, assim, um lugar de fronteira marcado pela “temporalidade intervalar” e pela “realidade 

intervalar”, onde “habita uma quietude do tempo e uma estranheza de enquadramento que cria a 

imagem discursiva na encruzilhada entre história e literatura, unindo a casa e o mundo” 

(BHABHA, 1998, p. 35). 

A literatura como uma forma de representar o mundo dialoga de múltiplas maneiras com 

a realidade a que se refere. Como reflexão sobre o existente e o que poderá vir a ser, ela lida com 

o presente, o passado e o futuro em seu processo de reconstruir e imaginar. Portanto, o processo 

de análise de uma obra, principalmente se considerá-la como meio de produção de conhecimento 

histórico, deve considerar esses aspectos. Assim, reconhece-se a importância da contextualização 

dessa obra no que se refere ao autor, à sociedade, às condições de produção e à intertextualidade 

– o diálogo que estabelece com outros textos, as vozes que ali ressoam – seja ela explícita ou não. 
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São concepções fundamentais em pesquisa que têm como principal objetivo “identificar o modo 

como em diferentes lugares e momentos uma determinada sociedade cultural é construída, 

pensada, dada a ler” (CHARTIER, 1990, p. 17). 

Dessa forma, discutir uma obra na perspectiva da relação História e literatura é abrir 

espaço para outras possibilidades de conhecimento, outra perspectiva epistemológica. Leyla 

Perrone-Moisés (1998) destaca muito bem que no momento em que “as verdades começaram a 

faltar, estabeleceu-se que a leitura não descobre o que a obra contém, em sua verdade essencial, 

mas literalmente recria a obra, atribuindo-lhe sentido” (PERRONE-MOISÉS, 1998, p. 13). Nessa 

perspectiva é que o capítulo que segue propõe discutir como aparece na obra O alegre canto da 

perdiz aspectos ligados à colonização, à assimilação e à tradição em meio ao processo de 

dominação do poder colonial em Moçambique e em que medida esses aspectos podem influenciar 

para a manifestação de conflitos vivenciados pelos sujeitos sociais naquele contexto a partir da 

constituição das personagens que povoam a narrativa. 
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CAPÍTULO II - ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS – ESTRATÉGIAS DE PODER: O 

COLONIZADO E O COLONIZADOR 

 

Colonizar é mesmo isto. Desviar o curso do rio. Matar de sede os peixes, as 

algas e os corais. José mergulha na nova corrente e afoga-se entre as folhagens 

das algas. Por amor julga ele. Mesmo sem amor as comportas se fecham, quem 

resiste, morre. Colonizar é fechar todas as portas e deixar apenas uma. 

Assimilação era o único caminho para a sobrevivência. 

                                                                            (CHIZIANE, 2010, p.123) 

 

 

 

Na epígrafe acima, Paulina Chiziane utiliza-se de elementos da natureza para definir a 

ação colonizadora, não com o intuito de simplesmente construir uma metáfora, mas para 

expressar o poder devastador da colonização e a forma como interferiu na sociedade 

moçambicana em diversos âmbitos sociais.  

Na obra Desejo colonial, ao discutir sobre “o colonialismo e a máquina desejante”, 

Robert J.C. Young (2005) afirma que “os tipos de conceito e representações usados em textos 

literários, em escrita de viagem, em memórias e estudos acadêmicos podem ser analisados como 

meios para entender as diversas práticas ideológicas do colonialismo” (YOUNG, 2005, p. 195). 

Compreende-se, assim, que também os escritos ficcionais possibilitam que se percebam relações 

entre o universo imaginário e o “real” expresso nos discursos, nos costumes, nos hábitos que são 

incorporados no cotidiano, reproduzem-se por várias gerações e podem apresentar elementos que 

se revelam meios para denunciar práticas ideológicas coloniais. É nessa perspectiva que este 

capítulo se constrói, para discutir, na narrativa O alegre canto da perdiz, como se denunciam os 

discursos usados pelo colonizador no seu processo de dominação e exploração, como a 

assimilação foi um instrumento oficial de imposição cultural e como as práticas coloniais  

colocam em confronto seus valores com as culturas locais que, muitas vezes, são “armas” de 

resistência; e como esses elementos confluem para a formação de personagens em conflito com 

seus sonhos, seus desejos, suas expectativas em meio a uma subalternização imposta por um 

sistema político, econômico, cultural pautado por hierarquias raciais e econômicas. 
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2.1 PRESENÇA COLONIAL – TENSÃO EM MOÇAMBIQUE  

 

 

Eles mataram as árvores, mataram os bichos e construíram cidades luminosas. 

Fascina-os a eletricidade que torna as noites sempre iluminadas, apesar de 

ofuscar o brilho da lua. A imagem dos casarões antigos projecta um futuro de 

grandeza na sua mente e ela jura: teria a grandeza das sinhás e das donas, apesar  

de preta!  

                                                              (CHIZIANE, 2010, p. 81) 

 

 

 

Como as histórias de independência de países africanos ocorreram há poucos anos, pode 

parecer que a história africana é muito recente. Esse tempo aparentemente curto “se refere ao 

estabelecimento de nações que são produto político e geográfico de séculos de colonização” 

(CORREIA; HOMEM, 1977, p. 17). Mas, a história dos povos africanos não se inicia com a 

invasão colonial. Apagar a história dos povos dominados é uma das estratégias da colonização. 

Para Fanon (2005),  

 

O colonialismo não se contenta com impor a sua lei ao presente e ao futuro do 

dominado. O colonialismo não se contenta com encerrar o povo nas suas redes, 

com esvaziar a cabeça do colonizado de qualquer forma e de qualquer conteúdo. 

Por uma espécie de perversão da lógica, orienta-se para o passado do povo 

oprimido, distorce-o, desfigura-o, e aniquila-o. Essa empresa de desvalorização 

da história anterior à colonização assume hoje o seu significado dialético.  

(FANON, 2005, p. 244) 

 

 

A “empresa” do colonialismo agia para desarticular o dominado em diversos âmbitos: 

do trabalho, dos costumes, da língua, na vida familiar. E assim vai impondo seu discurso e 

desarmando os sujeitos em suas ações cotidianas, interferindo em seus modos de vida, na cultura, 

enfim.  As palavras de Fanon parecem se refletir em cenas do cotidiano que Paulina recria em sua 

ficção: 

 

Que nome terá minha filha? Que herança? José imagina um porvir de 

tempos difíceis. Os marinheiros vieram sem serem chamados e por nós 

aclamados. Desceram vitoriosos de suas naves, de seus barcos e 

instrumento de tortura. Saudámo-los com cânticos e eles retribuíram com 
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fogo mortífero das espingardas, que nos arrastaram até o abismo. Somos 

almas flutuantes no abismo. A terra já não nos pertence. Já não tenho 

passado. Nem sequer sobrou a lenda, e até mito sucumbe nas entranhas do 

futuro. 

                                                                          (CHIZIANE, 2010, p. 151) 

 

Essa é uma parte de um diálogo entre Delfina e José dos Montes discutindo o nome que 

darão ao filho que vai nascer. O conflito está em manter ou não a tradição de repetir na geração 

futura os nomes dos antepassados. Ele pergunta: “e a renomeação para a ressureição dos mortos, 

não te preocupas?”. Ao que ela responde: “Ah, não, para com essas superstições” (CHIZIANE, 

2010, p.150). 

Na narrativa em análise são criados sujeitos imaginários que põem em discussão a 

construção histórica de Moçambique colocando em confronto os discursos que operam nessa 

constituição. A autora cria situações em que se reproduzem esses discursos e evidenciam como 

eles operam, ao tempo que também revelam rejeição e desconstrução. No exercício ficcional, vão 

se revelando revoltas, vontades, sentimentos, desejos, objetivos, num entrelaçamento de discursos 

que rompem com uma pretensa centralização discursiva.  Nesse sentido, Mata (2007) alerta que, 

principalmente quando se analisa as literaturas africanas,  

 

Cada vez mais se vem reconhecendo que a leitura literária carece de 

contextualização histórica, sociocultural e até antropológica para que a crítica de 

obras concretas não resulte em mais um produto discursivo tradicionalmente 

voltado para a consolidação da hegemonia canónica.   

(MATA, 2007, p. 51) 

 

Essas considerações alertam para a importância de se buscar de alguma forma minimizar 

a opacidade dos discursos, procurando ver nos interditos marcas de domínio, conflitos, 

resistência, manutenção ou rupturas. Historicamente, o colonialismo se constituiu como um 

“modelo político utilizado por grandes potências para garantir e aumentar o poder econômico, 

demarcar territórios e medir forças políticas” (YOUNG, 2005, p. 203). É o que afirma a autora 

em outras palavras: “Os navegadores correram de aldeia em aldeia, derramando sangue, 

profanando túmulos, pervertendo a história, fazendo o impossível” (CHIZIANE, 2010, p. 69). 

Parte desse projeto, os povos dominados foram vítimas da violência física e da exploração, o que 

também pode ser percebido na obra de Chiziane: 
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Sem sangue o império é anémico, sem vida nem grandeza. O sangue se bebe e 

rejuvenesce. Quando não se bebe canta-se. No hino nacional. Ou derrama-se. 

Nas túnicas dos reis. No tapete vermelho dos generais. Dos marechais e nas 

guardas de honras. As bandeiras do mundo têm sempre uma pincelada de 

sangue. Porque sangue é vitalidade, robustez. Injecta-se sangue novo no exército 

e nas instituições do estado e até mesmo nos clubes de futebol. Sangue 

derramado. Versos. Discursos libertários. Lamentos do povo esculpindo 

monumentos retóricos. Poesia de combate. Canções revolucionárias. Inspiração. 

                                                                      (CHIZIANE, 2010, p. 141-142) 

 

 

Mas não só a violência física e a exploração eram as armas do colonizador – contra as 

quais os povos colonizados sempre criavam formas de resistência – a longevidade do 

colonialismo se deve também à imposição de um discurso cada vez mais contundente. O alegre 

canto da perdiz, com a liberdade criadora que a literatura permite, denuncia a força desse 

discurso:      

 

As mães gostam de dar aos filhos nomes de fantasia. Nomes de passageiros, de 

vagabundos. Tudo começou no princípio. Vieram os árabes. Os negros 

converteram-se. E começaram a chamar-se Sofia, Zainabo, Zulfa, Amade, 

Mussá. E tonaram-se escravos. Vieram os marinheiros da cruz e a espada. 

Outros negros converteram-se. Começaram a chamar-se José, Francisco, 

António, Moisés. Todas as mulheres se chamaram Marias. E continuaram 

escravos. Os negros que foram vendidos ficaram a chamar-se Charles, Mary, 

Georges, Cristian, Joseph, Charlote, Johnson. Baptizaram-se. E continuaram 

escravos. Um dia virão outros profetas com as bandeiras vermelhas e doutrinas 

messiânicas. Deificarão o comunismo, Marx, Marxismo, Lenine, Leninismo. 

Diabolizarão o capitalismo e o Ocidente. Os negros começaram a chamar-se Iva, 

Ivanova, Ivanda, Tânia, kasparov, Tereskova, Nadia, Nadioska. E continuarão 

escravos. Depois virão pessoas de todo o mundo, com dinheiro no bolso para 

doar aos pobres em nome do desenvolvimento. E os negros chamar-se-ão Soila, 

Karen, Érica, Tânia, Tatiana, Sheila. Receberão dinheiro deles e continuarão 

escravos.   

Os aventureiros entrarão e sairão como quem entra no ar e não se molha. 

Línguas nossas? Aprenderão apenas sons. Nomes? Invocarão alguns. Crenças? 

Profanarão todas as nossas. Nós aprendemos tudo: árabe, português, francês, 

inglês, norueguês, russo, alemão e tantas outras desconhecidas. E continuaremos 

escravos. Faremos guerras uns contra os outros. Matar-nos-emos. Elegeremos 

presidentes. Golpearemos presidentes. Mataremos presidentes. Ergueremos 

bandeiras. Mudaremos bandeiras, hinos e símbolos. E continuaremos escravos.  

                                                                    (CHIZIANE, 2010, p. 163-164) 
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A denúncia da ação avassaladora da colonização e das influências, não só portuguesa, 

vêm acompanhada de um forte teor pessimista.  O “continuaremos escravos” revela a 

permanência de uma colonialidade que se construiu em séculos de dominação. Todavia, em 

outros momentos, a autora acena com a força da esperança: “sabemos também que a violência 

gera resistência” (CHIZIANE, 2010, p. 161). Nesse sentido é que Scott (2013) considera que a 

permanência de todo e qualquer modelo de dominação é problemática, e pergunta: para mantê-la 

seria necessário “quantos espancamento, quantas detenções e execuções, quantos entendimentos 

secretos, subornos, alertas, quantas concessões e, não menos importante, quantas demonstrações 

públicas de opulência, de castigos exemplares, de caridade, de retidão moral, etc?” (SCOTT, 

2013, p. 83). 

 Assim, quanto mais determinado for um projeto de dominação, mais haverá espaço para 

as rupturas. Nas palavras de Ferreira (1989), “sendo o colonialismo um sistema carregado de 

contradições, os germes da sua própria destruição emergem em diversas circunstâncias e a vários 

níveis” (FERREIRA, 1989, p. 311). Valendo-se das contradições do sistema ou criando suas 

próprias estratégias, os povos colonizados sempre resistiram individual ou coletivamente. Por 

mais repressora ou violenta que seja uma força – e o colonialismo o foi – não consegue 

neutralizar a força de um povo. “Ninguém aceita ser espoliado. Ninguém aceita ser violentado. 

Jamais alguém acolhe a humilhação, a opressão e muito menos a destruição de sua personalidade 

coletiva” (FERREIRA, 1989, p. 311). Por outro lado, também, nenhuma cultura passa incólume 

por quatrocentos anos de contatos ainda que pacíficos ou conflituais. Nesse sentido, a leitura da 

obra de autores como Paulina Chiziane indica como a literatura, em sua construção ficcional, 

pode problematizar aspectos culturais herdados da colonização. 

Abordando sobre a complexidade do discurso colonial, Young (2005) considera que a 

“heterogeneidade insinua o problema da diferença” (YOUNG, 2005, p. 202), e questiona: “será 

que podemos afirmar que o discurso colonial funciona de modo idêntico não apenas onde quer 

que ocorra, mas também ao longo do tempo?”. De outra maneira, o que o autor pergunta é: “será 

que pode haver uma matriz teórica que seja capaz de oferecer uma estrutura bastante abrangente 

para a análise de cada exemplo específico do colonialismo?” (YOUNG, 2005, p. 202). 

Este estudo não se propõe a seguir nessa direção – buscar uma matriz teórica –  

principalmente porque hoje se reconhece que a homogeneização não atende substancialmente 

nenhuma pesquisa no contexto contemporâneo que exige multirreferencialidades, 



92 
 

multidirecionamentos teórico-metodológicos. A intenção, aqui, é discutir como o discurso 

colonial operou/opera para estabelecer seu domínio, gerando conflitos e tensões, e principalmente 

retroalimentando a colonialidade (QUIJANO, 2005), e como a obra literária pode contribuir para 

sua desconstrução; até porque, nunca é demais lembrar, a longevidade da dominação, 

principalmente nos países africanos, deve-se à força do discurso “que, por muito tempo, foi 

submetido às leis de natureza política e cultural adequando e moldando as relações entre 

dominador e dominado” (FERREIRA, 2016, p. 55).  

A obra em análise denuncia esses aspectos colocando em ação personagens que 

vivenciam os conflitos de conviver com uma cultura estrangeira que se impunha pela força e pela 

dominação, deixando o legado de uma história imposta aos africanos, “marcada a ferro e fogo em 

sua carne através do estupro, da brutalidade e de todo tipo de condicionamentos econômicos” 

(MBEMBE, 2001, p. 176). 

 Naquele contexto, o estado de tensão se acentua com leis criadas para desarticular 

hábitos, costumes e impor valores e princípios ocidentais, para justificar a exploração em 

diversos âmbitos. A exemplo da organização do trabalho que, durante todo o período de intensa 

colonização portuguesa em Moçambique, foi usada como estratégia de dominação e exploração, 

desde as práticas escravistas até os serviços forçados – depois da abolição oficial da escravatura 

em 1879 – que não abandonaram a coerção para o trabalho; essa era a tônica que predominava, 

independente da discussão sobre se o que se mantinha na  África era o capitalismo liberal ou a 

hegemonia mercantilista (ZAMPARONI, 2012). Já no final do século XIX, a administração 

colonial ainda determinava: “As culturas agrícolas deveriam ser dirigida pelos europeus e 

executadas pelos „indígenas‟, porquanto já é matéria assente que o europeu não pode sujeitar-se 

ao rude trabalho agrícola” (ZAMPARONI, 2012, p. 90-91). Dessa forma, não só se dava a 

exploração da mão de obra, os portugueses determinavam o que seria produzido – interferindo 

assim em práticas de cultivo locais – e também assumiam o controle da terra e o destino da 

produção. Ao “indígena” cabia tão somente o trabalho braçal, além de terem suas terras 

desapropriadas para ceder aos colonos brancos. A partir das discussões de Thompson (1998) em 

Costumes em comum, compreende-se que interferir no mundo do trabalho, principalmente no 

universo camponês, não é só mexer com práticas de produção, é acima de tudo interferir em usos 

e costumes, em tradições que fazem parte do cotidiano, já que o mundo do trabalho estava 

fortemente imbricado com o lazer, com a diversão, com hábitos diários, com a cultura de modo 
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geral. São âmbitos da vida cotidiana que muitas vezes eram usados como forma de resistência por 

trabalhadores camponeses; em Moçambique, “as canções dos trabalhadores e camponeses 

exprimiam angústia e repulsa ao trabalho forçado” (CHILUNDO et al, 1999, p. 222). 

 Dessa forma, a organização do trabalho exerceu uma função “civilizadora” em 

Moçambique. Com a abolição formal da escravidão em 1869, “foi criado o status de liberto que 

permitia o escravo ser contratado para trabalhar para seu antigo dono” (MACAGNO, 2001, p.75); 

o que depois foi substituído pelo trabalhado forçado. O mesmo autor destaca que “a 

regulamentação de 21 de novembro de 1878 estabelecia que ninguém podia ser obrigado a ser 

contratado, „salvo aqueles indivíduos julgados como vagabundos‟” (MACAGNO, 2001, p.75); a 

ressalva denuncia que a lei deixa brechas para o poder colonial agir em sua “ação civilizadora”, 

com o pretexto da ocupação pelo trabalho. Só assim, acreditavam os portugueses, “o indígena 

podia abandonar gradualmente seus costumes e tornar-se um civilizado” (MACAGNO, 2001, 

p.77). Com esses argumentos, inúmeros campos de trabalho foram criados em toda África para 

produzir o que a Europa precisava. Dentre as ações que se valiam da organização do trabalho 

para impor a ação civilizadora do Estado colonial, foi criado o trabalho correcional que substituía 

a pena de prisão. Dessa forma, o trabalho não era só uma forma de exploração, mas também 

usado como punição e castigo ou, remetendo a Foucault (2005), outra forma de vigiar e punir. 

Zamparoni (2012) afirma que os juízes poderiam aplicar multas de trabalho “por embriaguez, 

desordem, ofensa à moral e ao pudor, desobediência às autoridades e infrações dos regulamentos 

policiais”, como regia a legislação do trabalho prisional; determinações que, no início do século 

XX, foram ampliadas para punições também “por bebedeira, desordem, desobediência e 

vagabundagem” (ZAMPARONI, 2012, p. 181). De acordo com o mesmo autor, 

 

os critérios para a aplicação da variada gama de punições eram extremamente 

elásticos e dependiam do entendimento de seu executor, ficando o “indígena” à 

mercê das mais variadas arbitrariedades dos administradores, policiais brancos e 

dos sipaios negros que os submetiam a torturas e maus tratos físicos, além de 

chantagens monetárias ou sexuais, envolvendo parentes ou as mulheres dos 

presos.                       

                                                                        (ZAMPARONI, 2012, p. 120) 

 

Na obra De escravo a cozinheiro: colonialismo e racismo em Moçambique, Zamparoni 

(2012) faz uma importante abordagem sobre a vida social e o trabalho em Moçambique. Ele 
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mostra como o trabalho foi usado como mecanismo de dominação colonial e ressalta que, na 

metade do século XIX, as características assumidas pelo capitalismo  

 

exigiam a criação nas colônias de uma força de trabalho permanente integrada à 

esfera produtiva. Mas como obtê-la? A força e a sujeição pareciam ser, como 

apontava oliveira Martins, o único caminho. Antes de tudo, entretanto, era 

necessário estabelecer uma identidade distinta para a população conquistada, de 

tal maneira que a dominação pudesse ser exercida sobre este “outro”, sem 

qualquer constrangimento jurídico.                  

                                                                         (ZAMPARONI, 2012, p. 47) 

  

Embora a trama narrativa de O alegre canto da perdiz não alcance o período a que se 

refere o pesquisador nessa citação, o estudo de Zamparoni (2012) mostra como esses mecanismos 

foram se adaptando aos novos contextos e acabam por perdurar até o século XX, sempre se 

mantendo pela força da lei e à base da “coerção física mais ou menos direta não poupando 

mulheres nem crianças” (ZAMPARONI, 2014, p. 300), não sem resistência e emprego de 

estratégias de burlas e fugas. Colaço (2001) chama atenção para o fato de que mesmo não 

parecendo “que tenha havido uma „resistência ao capital‟ (no sentido usado pela bibliografia pós-

independência), pois não há evidências de que o trabalhador africano tenha reagido ao sistema 

capitalista”, é certo que o moçambicano “reagiu, sim, contra a maneira cruel e/ou desumana que 

muitas vezes foi tratado pelos agentes da administração colonial – incluindo os chefes tribais” 

(COLAÇO, 2001, p. 93-94).  Dessa forma, tanto os meios de dominação como de resistência 

acabavam por criar significativas mudanças culturais que não cessam por força da lei ou com o 

fim de um sistema político ou econômico.  

Na narrativa O alegre canto da perdiz, percebe-se indícios que denunciam as práticas de 

exploração do trabalho e discriminação racial no conflito vivido pela personagem José dos 

Montes, que repudia o regime que o impôs obrigações para engrandecimento do poder colonial: 

 

Sente em si um ser repelente. Por causa da sua farda de condenado. [...] Por 

causa dos braços rijos que quebraram pedras e construíram estradas. Por causa 

das cicatrizes de chicote. Manchas de sarna. Das mãos calosas que plantaram 

cinco mil palmeiras. Ou dez mil. Ou cem mil. Plantaram arroz, chá, sisal e 

algodão, cana-de-açúcar e feijão, e fizeram a grandeza do império. 

                                                                             (CHIZIANE, 2010, p.100) 

 

O drama interior de José se dá porque ele, para fugir da condição do trabalho forçado e da 

exclusão social por sua cor, acaba se tornando um sipaio, um agente a serviço do poder colonial. 
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Dentro do sistema de forças usado como mecanismo de coerção estavam os régulos e os sipaios 

que eram usados pela estrutura colonial, para ampliar seu poder e controle, executando as ordens 

da administração portuguesa. Sobre a figura do régulo, Zamparoni afirma que tinha 

  

um caráter sagrado, ou seja, sua existência e conduta correta era o que 

assegurava a própria existência da vida social: “o aparato da realeza é reduzido 

ao mínimo. [...] O respeito pelo chefe, a obediência às suas ordens são gerais, e o 

que mantém seu prestígio não é a grande riqueza ou poder, é a ideia mística de 

que a nação vive por ele como o corpo vive pela cabeça.[...] o chefe é a „terra‟. É 

o galo que sustenta a vida do país. [...] Um clã sem chefe perdeu a razão 

(hunguquile). Morreu”. 

                                                                           (ZAMPARONI, 2012, p.163) 

 

 Assim, muitos Chefes de grupos locais (régulos) foram presos ou destituídos após o 

domínio português, justamente devido ao seu destacado papel e influência, e os novos chefes 

eram acionados pelas autoridades portuguesas que usavam os meandros do poder para nomeá-los 

de forma que atendesse aos interesses da administração colonial. E, aos poucos, “os régulos e 

seus ajudantes acabavam por se tornarem agentes diretos do aparelho de Estado, atuando como 

correias de transmissão dos novos valores impostos pelo poder colonial e desempenhando ativo 

papel na opressão de sua própria gente” (ZAMPARONI, 2012, p.164). Na verdade, o poder 

colonial se aproveitava da estrutura de uma tradição moçambicana usando-a a seu serviço ao 

tempo em que promovia sua desarticulação. Essa suposta “integração” dos usos e costumes locais 

– como se dava com a figura do régulo – era só uma estratégia de dominação daquele que o 

colonizador considerava ser primitivo, o não civilizado, que necessitava de disciplina. Conforme 

Macagno (2001), 

Pode-se dizer, em princípio, que o suposto respeito aos usos e costumes, o 

princípio da contemporização, tinha duplo corolário: de um lado, proporcionava 

ao colonizador a possibilidade de sacrificar a outorga de plenos direitos de 

cidadania, em virtude da aplicação indiscriminada da lei de acordo com o estado 

de evolução das populações. De outro, contra uma mudança traumática desses 

usos e costumes, postulava-se uma assimilação gradual, na qual o 

disciplinamento do trabalho constituiria a primeira etapa na evolução. 

(MACAGNO, 2001, p. 86), 

 

              O que o sistema colonial faz é criar uma categoria – o indígena, o primitivo – aí 

enquadra o OUTRO, o não europeu, descaracteriza a sua cultura e num processo de produção 

simbólica impõe usos e costumes por meio de assimilação gradual, por força de uma violência 
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simbólica (BOURDIEU, 1989) – que muitas vezes se fez também pela violência física como no 

caso dos trabalhos forçados. 

Parte desse sistema, os sipaios constituíam a “força policial negra que servia nos postos 

e áreas administrativas” (ZAMPARONI, 2012, p. 165).  E, além de desempenhar outros papéis, 

os sipaios, juntamente com os régulos, tinham a função de recrutar trabalhadores “voluntários” 

para a agricultura, para a indústria ou qualquer serviço que atendesse às exigências do poder 

administrativo; para tanto, esses agentes prestavam-se “a todo tipo de extorsões e violências” 

(ZAMPARONI, 2012, p. 165).  A narrativa mostra como a população temia a ação desses 

agentes: “visita de sipaio na noite? Tumulto, prisão, deportação. Cobrança de imposto da palhota 

(...) as pessoas vivem em permanente medo” (CHIZIANE, 2010, p. 200), assim revela a 

narradora ao expor os temores da personagem Lavaroupa da Silveira ou, ainda, ao contar, como 

nas citações a seguir, os conflituosos sentimentos de José dos Montes ao se tornar sipaio: 

 

Como é que cheguei a este ponto, como? Oh, Deus que me fez homem, como 

poderei eu ferir a alma do meu povo? Serei eu com esta arma a conduzir as filas 

dos escravos para o porto. Para a deportação. Para as terras que eu jamais irei 

conhecer. Olha para si, para o seu novo fardamento de caqui com botões de 

prata, que combinam com o relógio e o cinturão de couro. No peito a estrela de 

cobre. As rédeas da nova paixão galoparam-no e venceram. Abandonei o meu 

ninho, saí da órbita das coisas comuns, estou longe da minha terra, do pai e da 

mãe, empurrado pelo poder metálico das armas. 

                                                                 (CHIZIANE, 2010, p. 127) 

  

 

Mais do que a lei fria que definia as funções de régulos e sipaios, a literatura permite a 

criação de sujeitos imaginários que transportam o leitor para um universo de sentimentos, medos, 

sonhos, angústias, expectativas, enfim, para as sensações interiores das personagens em que 

histórias, palavras, expressões transformam-se em denúncias, em discursos contestadores: 

 

José respira fundo. De amargura. É uma alma num fogo terrível. Dirige-se ao 

quarto despe-se e esconde as lágrimas. Tenta entabular palavras em oração. Que 

deuses escutarão os lamentos de um traidor? Mesmo assim, ele reza. Com 

fervor. Deuses meus, estou diante deste fogo, desta loucura, afastai de mim esta 

amargura. A quem direi as minhas angústias? Que sorte reservais? Vejam pelos 

meus olhos a dor que me consome. Escutem pelos meus ouvidos estes lamentos 

que vos dirijo. Abandaram-me, atirando-me ao sabor do mundo. Porque 

deixaram que colocassem nas minhas mãos este punhal, esta espingarda? Eu 

queria apenas o pão. A vitória. A façanha. A aventura. Busquei refúgio nas 
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trevas para existir. Aceitei a eliminar os meus, para sobreviver, mas jamais serei 

deles. Neste mundo, eu não sou de ninguém!  

                                                                      (CHIZIANE, 2010, p. 128-129) 

 

Os sipaios assumiam essa condição porque viviam a ilusão de que o cargo mudaria seu 

status social e financeiro. De fato, tanto os régulos como os sipaios desfrutavam de algumas 

“vantagens”: “Sou Sipaio. Já tenho dinheiro no bolso” (CHIZIANE, 2010, p.128). Zamparoni 

(2012) reconhece que essas funções traziam alguns “benefícios”, do contrário ninguém desejaria 

sê-lo, como o prestígio do cargo e também ajuda financeira. Mas, o conflito desses indivíduos 

assumia nuances diversas porque, como mostra o romance, tornavam-se opressores de sua 

própria gente, “o exército da traição e da morte ganhou mais um. (...) tornar-se inimigo de si 

próprio. Olhar para a própria raça como um tormento” (CHIZIANE, 2010, p. 128); e também 

porque “os que não conseguiam atender plena e prontamente as requisições sofriam drásticas 

punições, que podiam chegar à prisão, ao trabalho forçado, à demissão e mesmo ao desterro” 

(Zamparoni, 2012, p. 165). Ou seja, se os sipaios não contribuíssem com a “empresa” colonial, 

sofreriam na própria pele a opressão que impunham a seus iguais. 

Se o mundo do trabalho era fortemente afetado pela dominação colonial, aí residia grande 

parte dos conflitos naquele contexto e era onde também surgiam formas cotidianas de resistência 

(SCOTT, 2013). Nesse âmbito, enquadram-se as mais diversas manifestações culturais, dentre 

elas destacam-se as canções entoadas durante a labuta nos campos, que denunciavam a repulsa ao 

trabalho forçado e faziam crítica à cobrança de impostos; também os contos narrados entre 

membros das famílias e a literatura oral de modo geral apresentavam esses discursos. São formas 

que assumem importante papel como atos de resistência, principalmente ao se considerar a 

importância da tradição oral em Moçambique. Chilundo (1993) registra uma canção chope que 

enuncia rejeição ao colonizador e à sua cultura:  

 

Ouçam a canção da gente do Chigombe: 

É aborrecido dizer „bom dia‟ a todo momento 

Macarite e Babuane estão na cadeia 

Porque não disseram „bom dia‟,  

Tiveram que ir para Quissico para dizer „bom dia‟ 

(CHILUNDO, 1993, p. 222) 

 

São manifestações que trazem os discursos ocultos (SCOTT, 2013) dotados de críticas a 

dominação. Os discursos ocultos têm a função de evitar um confronto mais direto devido às 

repressões com as manifestações declaradas de protesto. A canção chope mostra repúdio às 
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normas de obediência que eram exigidas dos dominados e evidencia que “a insubordinação 

ideológica dos grupos subordinados também assumem uma forma iminentemente pública em 

elementos da cultura tradicional ou popular” (SCOTT, 2013, p. 221). O mesmo autor ressalta que 

“as práticas de dominação e exploração geram normalmente insultos e ofensas à dignidade 

humana, que por sua vez alimentam um discurso de indignação” (SCOTT, 2013, p. 35). A 

obediência exigida na expressão de gestos, atitudes, muitas vezes, era mais ofensiva que a 

obrigação de executar trabalhos pesados. Os gestos de obediência não se resumem “à 

dissimulação dos sentimentos e à produção dos adequados actos discursivos e gestuais no lugar 

deles. Trata-se, antes de tudo, de controlar o que seria um impulso natural para a revolta, a 

agressividade, a raiva e a violência que esses sentimentos normalmente desencadeiam” (SCOTT, 

2013, p. 71). Em Moçambique, o Projeto Assimilacionista expressa legalmente formas de 

controle impostas pelo colonizador. 

Usadas como arma de dominação, as estratégias do colonizador assumiam diversas 

facetas, umas delas era o discurso da inferioridade. Conforme Fanon (2005), “para o 

colonialismo, esse vasto continente era um antro de selvagens, uma região infestada de 

superstições e fanatismo, digna de desprezo, carregada de maldições divinas, lugar de 

antropófagos, lugar de negros.” Bhabha (1998), em O local da cultura, ao discutir sobre a 

identidade do OUTRO, como se dá a sua construção e desconstrução, aborda como o discurso do 

Colonizador “inventa” a identidade do colonizado e, valendo-se de teorias raciais/racistas, 

caracteriza-o como degenerado, inferior, para assim justificar a dominação de um povo, 

desmerecendo a sua cultura, ao tempo em que, numa estratégia nada inocente, coloca-se como 

modelo a ser imitado, ou seja, procura impor seus valores, sua cultura. Quando Delfina, cansada 

de sofrer preconceito, de se sentir marginalizada, questiona a mãe, Serafina, “Porque não me 

fizeste com um branco, mãe. Felizes são as mulatas e brancas, que nasceram com os diamantes 

no corpo” (CHIZIANE, 2010, p. 88), evidencia-se a atuação desses discursos, principalmente 

para quem já nasceu sob o jugo do colonizador, como é o caso da personagem. 

  Dentre os mitos que foram criados para justificar a ação colonial está o da superioridade 

racial do homem branco em oposição à inferioridade do homem negro. Para alcançar seus 

objetivos, o opressor impõe ao oprimido outra maneira (a do colonizador) de ver a si mesmo e 

ver a realidade à sua volta. Nas palavras de Ferreira (s/d, p. 29), “o colonialismo, de caso pensado 

ou por força de seu sistema interno, despersonaliza o colonizado, deprime-o, destrói a imagem 
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que ele forma de seu universo singular, coisifica-o e não lhe permite que ele se torne sujeito de 

história”, e dessa forma, “cria-lhe o complexo de inferioridade em relação à sua cultura, deforma-

o, aniquila-o como cidadão africano” (FERREIRA, s/d, p. 29). No processo de despersonalização 

do colonizado, uma das principais armas nesse jogo é tirar da pessoa a individualidade e 

classificá-la como um coletivo homogêneo, com a intensão de desumanizá-la. A escravidão faz 

parte desse processo e Ki-Zerbo (2009) lembra que já no século XVI teólogos “debatiam 

doutamente a questão de saber se os negros tinham alma” (KI-ZERBO, 2009, p. 24) e ressalta 

ainda que nesse período, “nenhuma coletividade humana foi mais inferiorizada do que os 

negros”, para quem o colonialismo cuidava de criar uma imagem de inferior, subalterno, inculto, 

ao tempo em que apresentava o homem europeu como modelo de civilidade. 

O fato é que o colonizador precisa desses discursos para justificar sua opressão. Em Peles 

negras máscaras brancas, Fanon (2008) defende que, para além da violência que caracteriza o 

poder colonial, a dominação se dava pela interiorização de um discurso de inferioridade 

construído pelo colonizador, nas palavras do próprio autor: “se existe um complexo de 

inferioridade, ele é resultado de um processo duplo: primeiramente econômico; 

subsequentemente, a internalização – ou melhor, o epidermalização – dessa inferioridade” 

(FANON, 2008, p. 28). É um empreendimento que visa coisificar o outro, cria-lhe uma 

identidade que se difere daquela hegemônica que representa o colonizador e é projetada como 

ideal para ser imitada. Como ressalta Boahen (2010),  

 

A discriminação racial também gerou entre alguns africanos um profundo 

sentimento de inferioridade, que A. E. Afigbo definiu (...) de maneira bem 

sucinta, como “uma tendência a perder a confiança em si e em seu futuro – 

resumindo, um estado de espírito que, em certos momentos, os levava a imitar 

cegamente (...) as potências europeias”. Esse sentimento de inferioridade não 

desapareceu por completo, 20 anos depois da independência. 

(BOAHEN, 2010, p. 944) 

 

Dessa forma é que o subalternizado “deseja” ser o outro, imitá-lo em suas ações, sua 

cultura, o seu modo de vida, “deseja” imitá-lo até em seu poder opressor, como acontece com 

Delfina em dado momento de sua trajetória: 

 

No seu sonho é senhora e habita uma cidade de pedra. Com vestido de renda. 

Criados tão pretos como ela que tratará como escravos. Um marido branco e 

filhas mulatas, a quem irá pentear os cabelos lisos e amarrar com fitinhas de 
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seda. Terá a grandeza das sinhás e das donas, apesar de ser negra, ela sente. 

Receberá favores do regime. 

                                                                         (CHIZIANE, 2010, p.81-82) 

 

Mignolo (2013) lembra muito bem que o conceito de “homem” que se conhece hoje, 

usado para classificar e hierarquizar os indivíduos, foi criado pelo pensamento europeu e tomado 

como universal para servir aos propósitos de ideologias europeias, inclusive como argumento 

para dominação de outros povos. Dessa forma, o homem branco europeu cristão se autodefine 

como “civilizado”, e o outro, o não europeu, representa a barbárie, constituindo-se, assim, a 

maniqueísta dualidade “civilizado” x “primitivo”. Essas ideias se formam com a colonização da 

América, quando começa a nascer o que, em sentido moderno, concebe-se como raça, conforme 

Quijano (2000), para determinar as diferenças fenotípicas entre os povos locais e os 

“conquistadores” e depois usada para determinar diferenças biológicas entre grupos e, assim, 

estabelecer classificações e hierarquias em que os europeus eram colocados como superiores e as 

OUTRAS identidades – o índio, o negro, o mestiço – concebidas como inferiores. Dessa forma, 

"Os povos conquistados e dominados foram colocados em uma posição natural de inferioridade e, 

consequentemente, também suas características fenotípicas, bem como suas descobertas mentais 

e culturais" (QUIJANO, 2000, p. 203)
8
. Com base nesses discursos, a colonização em África 

sempre foi fortemente assentada no preconceito racial, a partir de uma concepção eurocêntrica de 

discriminação não só do sujeito africano como de todo um sistema de valores culturais. 

Ocorre, assim, um processo de reificação em que ao colonizado são atribuídas 

características fetichistas, exóticas, como viril, infantilizado, sensual, ou ainda características 

ainda mais pejorativas como preguiçoso, incapaz, despersonalizando o indivíduo e atribuindo-lhe 

uma identidade coletiva “inventada” pelo colonizador. Em obras como a de Paulina Chiziane 

esses discursos são postos para se compreender como se construíram as armadilhas discursivas do 

colonizador. Maria das Dores, nos delírios que vivenciava, imersa que estava no mundo da 

loucura no qual mergulhou em sua busca incansável pelos filhos perdidos, traz à tona os 

discursos que fizeram parte de sua formação desde criança:  

 

- Onde está o doutor? 

- Sou eu. 

                                                           
8 Tradução livre feito pela autora. 
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- Não, não és, vamos, diz-me a verdade, rapazinho negro. Não fica bem mentir. 

Roubar é pior ainda. Eu também brinquei de doutora e de enfermeira e até de 

cozinheira. As pessoas brincam assim quando são pequenas. Estás crescidinho, 

não podes mentir, diz-me, onde está o doutor? (...) 

- De onde tiraste essa bata branca, menino negro? Sai já daí, o teu lugar não é 

esse. O teu lugar é na entrada, no corredor, transportando macas, limpar o chão e 

trocar os lençóis fedorentos dos doentes. O teu lugar é na lavanderia, na cozinha. 

Agora diz-me: onde está aquele médico branco? E a freira branca?  

                                                                         (CHIZIANE, 2010, p. 58-59) 

 

 

Ela se recusa a acreditar que um negro pudesse ser médico. Como vivia alheia, não tinha 

consciência que oficialmente a colonização já havia acabado. “O jovem médico recorda. No 

passado os empregos obedeciam às hierarquias raciais” (CHIZIANE, 2010, p. 59). Isso indica 

que mudanças ocorreram. No âmbito da ficção, a cena não foi criada com a intenção de 

reproduzir o discurso de inferioridade tão propagado pelo colonizador, mas para trazer à tona os 

conflitos existentes, mesmo depois que o país já se encontrava independente; levando, assim,  à 

compreensão de que os discursos não se dissolvem com os sistemas políticos, assim como foram 

estrategicamente construídos, precisam de tempo e de estratégias para sua desconstrução,  porque 

a colonialidade vai muito além de um determinado tempo e espaço de ação colonial. A narrativa é  

incisiva ao denunciar essa colonialidade; “o colonialismo invadiu os espaços mais secretos e 

corrói todos os alicerces. Já não precisa de chicote nem de espada (...) impregnou-se na pele e nos 

cabelos das mulheres, assíduas procuradoras da clareza epidérmica, na imitação de uma raça” 

(CHIZIANE, 2010, p. 345) e acima de tudo se mantém nas construções discursivas; portanto, é 

do mesmo jeito que deve ser desconstruída. Da mesma forma, também o conceito de homem, 

imposto como universal por concepções eurocêntricas, é construído por meio de discurso. 

Novamente a narradora, ao contar as reflexões de Delfina sobre as atitudes da filha Jacinta, revela 

o conflito de quem vive em uma “situação intervalar” de diferentes culturas e mostra que os 

preconceitos são aprendidos:  

 

De onde vinha aquela coragem, aquela frieza da Jacinta? Vinha da Delfina, que 

lhe ensinara no berço, a lição da diferença. Na canção de embalar dizia que a 

humanidade tinha raças. Que as raças tinham, estigmas, estratos, catálogos. 

Aquela coragem vinha do ódio das suas origens. Da necessidade de se afirmar e 

do prazer de magoar. Da urgência de romper o cordão umbilical com as suas 

origens e o seu passado. Da necessidade de apagar a Delfina do seu caminho. Da 

necessidade de prevenir o futuro. Afastar um possível problema, podia ser que, o 

marido branco não gostasse de ter uma sogra preta.  
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                                                                     (CHIZIANE, 2010, p. 296-297) 

 

 

Nas duas situações pode se perceber o que Fanon (2008), em Peles negras, máscaras 

brancas, chama de alienação psíquica, não na concepção que usualmente diz o senso comum, 

mas como uma perda de si ou de sua capacidade de autodeterminar por estar subordinado ao 

colonialismo. Por mais que aja resistência, como lembra Fanon (2008), “a Sociedade, ao 

contrário dos processos bioquímicos, não escapa à influência humana. É pelo homem que a 

sociedade chega ao ser. O prognóstico está nas mãos daqueles que quiserem sacudir as raízes 

contaminadas do edifício” (FANON, 2008, p. 28). Dessa forma, embora o racismo atinja o sujeito 

em sua subjetividade, também perpassa a estrutura social e econômica. 

Conforme Fanon, “diante do mundo arranjado pelo colonialista, o colonizado a todo 

momento se presume culpado”, isso porque ele “está preso nas malhas apertadas do 

colonialismo” (FANON, 1979, p. 39-40) em um jogo de ações e discursos que determinam a 

fraqueza e a vulnerabilidade do colonizado. A literatura pode ser um instrumento contra o 

discurso colonialista para desarmar suas estratégias seja como alternativa de repúdio, seja como 

“documento” de denúncia.   Fanon (1979, p. 27) alerta, ainda, que “o mundo colonial é dividido 

em compartimentos”, favorecendo a criação de zonas distintas entre colonos e colonizados, o que 

se deduz que aí estão os espaços de ruptura; e mesmo que o subalternizado deseje assumir o lugar 

de dominante, seja para destruir ou estreitar relações, há sempre uma força que o impele em 

sentido contrário. Essas considerações remetem ao que afirma Boahen (2010) ao discutir sobre a 

colonização na África:  

 

Em vez de diminuir com o progresso da dominação colonial, a 

discriminação, apoiada por teorias racistas equivocadas e pelo 

darwinismo social da época, intensificou-se, até culminar na filosofia 

desumana e falaciosa do apartheid na África do Sul. A elite culta tornou-

se descontente e amarga, não surpreendendo que fosse ela a primeira a 

desenvolver uma aguda consciência das desigualdades e da natureza 

opressiva e discriminatória do sistema colonial. Passou a questionar cada 

vez mais a base moral e jurídica da existência de tal sistema. 

(BOAHEN, 2010, p. 944) 

 

Outro autor que traz importantes contribuições sobre a construção do discurso colonial é 

Aimé Césaire (1978). Na obra Discurso sobre o colonialismo ele enfatiza como potências 
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capitalistas conscientemente criaram discursos que operam no sentido de impedir a expressão 

cultural, política dos povos subalternizados. A obra faz refletir sobre a forma como o discurso 

colonial articula a desumanização do colonizado, impondo-lhe o rótulo de “primitivo” e tirando-

lhe qualquer traço que o aproxime do conceito “civilizado” numa concepção eurocêntrica. Por 

outro lado, o projeto colonial propaga uma imagem do continente europeu como lugar 

humanizado, civilizado, regido pela ciência, pela intelectualidade e pelo desenvolvimento. 

Discurso esse que a narradora denuncia claramente: “palavras comuns na boca dos marinheiros. 

Que os próprios negros adoptam como verdades inquestionáveis. As frases ouvidas gravam-se na 

mente e materializam-se. E as falsidades ganham a forma de verdade” (CHIZIANE, 2010, p. 96). 

Nesse sentido é que Scott (2013) considera que o discurso público do dominador tanto serve para 

legitimar o poder, como para esconder inconvenientes que possam colocar em dúvida essa 

legitimidade. 

Ainda discutindo sobre como se constituíam as relações entre colonizador e colonizado no 

processo de dominação e exploração, Césaire afirma que era uma relação pautada num jogo de 

interesse comercial que se fazia por meio de exploração e subalternização e, conforme o mesmo 

autor,  

entre o colonizador e o colonizado só há lugar para o trabalho forçado, para a 

intimidação, para a pressão, para a polícia,, para o tributo, para o roubo, para a 

violação, para  a cultura imposta, para o desprezo, para a desconfiança, para o 

silêncio dos cemitérios, para a presunção, para a grosseria, para as elites 

descerebradas, para as massas envilecidas. 

                                                                                (CÉSAIRE, 1978, p. 31) 

  

Quando a obra literária recria cenas que remetem a reflexões sobre os discursos coloniais 

que ainda operam no cotidiano moçambicano, além de denunciar os conflitos existentes na 

formação identitária, no contexto colonial, revela a necessidade de um projeto de construção de 

um discurso autônomo que possa agir no sentido de desconstruir as marcas discursivas do 

colonialismo. É o que expressa o pensamento de Delfina que começa a se libertar do discurso de 

inferioridade e se arrepender por ter desejado a assimilação: “Ah, se fosse mais nova empunharia 

uma arma e lutaria pela minha dignidade e por tudo que me tiraram” (CHIZIANE, 2010, p. 295). 

E continua na voz da narradora: 

 

Começa então a compreender o que antes não vira. Que só um camaleão 

muda de cor. Que o negro é sempre negro e deve aprender o orgulho de 
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sê-lo. Começa a perceber as mensagens de resistência nas greves dos 

palmares. Não se pode ser preto e ser branco ao mesmo tempo.  

                                                                          (CHIZIANE, 2010, p. 295) 

 

Se o discurso do colonizador era contundente visando assujeitar
9
 o dominado, a 

educação oficial só contribuía para seus intentos, visto que o sistema educacional “inadequado, 

coxo e mal orientado sobre as sociedades africanas foi profundo e quase permanente. Em 

primeiro lugar, legou à África um enorme problema de analfabetismo, cuja solução demandará 

muito tempo” (BOAHEN, 2010, p. 941). Além disso, a elite “culta” criada por esse sistema era 

alienada, “que reverenciava a cultura e a civilização europeias e menosprezava a cultura africana. 

Seus gostos em matéria de alimentação, bebida, vestuário, música, danças e até de jogos eram 

novos” (BOAHEN, 2010, p. 941). Mas, apesar de precário, o sistema de ensino era usado para 

impor a língua portuguesa aos moçambicanos; e não só: a língua se impunha juntamente com 

todo um sistema ideológico e cultural que buscava destituir os valores culturais locais. Dessa 

forma, a língua se constituía em um dos principais recursos de articulação do colonizador e 

desarticulação do colonizado. O que acabava por ser uns dos principais desencadeadores de 

dilemas e conflitos da população que era atingida pela imposição dessa língua, incluindo-se aí os 

escritores. 

Parte das estratégias de dominação, a língua foi um dos principais instrumentos usados 

pelo poder colonial. Não que isso tenha se dado de forma pacífica; ao contrário, muitas foram as 

resistências empreendidas pelos povos invadidos nos seus territórios, nas suas culturas. Essa é 

uma estratégia bem antiga, já se narravam esses conflitos desde Shakespeare (1999) com a peça A 

Tempestade escrita em 1612 em que o personagem Caliban era obrigado a aprender a língua do 

invasor. O mesmo método os portugueses empregaram contra outros povos por eles colonizados. 

 Quando os portugueses chegaram a Moçambique encontraram uma diversidade de etnias, 

religiões, culturas, que se refletiam numa diversidade também de línguas, um verdadeiro mosaico 

que muito se deve aos processos de migrações também característicos do país. Assim como não 

reconheciam a diversidade cultural do país, os portugueses nunca conferiram às línguas locais o 

estatuto de línguas. Embora os portugueses tenham chegado a Moçambique no século XV, 

quando começaram a ser lançadas as bases histórico-sociais para o uso da Língua Portuguesa, a 

imposição da língua em África só começa a ocorrer de maneira mais sistemática na segunda 

                                                           
9
 O termo assujeitar aqui é tomado na perspectiva da Análise do Discurso.  
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metade do século XIX, momento em que começa a se intensificar o domínio lusitano, já que o 

país estava impedido de efetuar o tráfico negreiro, seu grande negócio no continente. É o 

momento em que começa a se criar escolas e também se dá o surgimento da imprensa. Além 

disso, aumentou consideravelmente o número de colonos portugueses. O poder colonial exigia 

que o português fosse ensinado nas escolas. Acontece que poucos moçambicanos tinham acesso à 

educação, só alguns na zona urbana; além disso, o ensino era de péssima qualidade, como 

resultado “nas cidades o português é muito mais falado do que nas regiões rurais” (THOMAZ, 

2001, p. 37), ainda hoje, e, conforme esse autor, considerando os diversos grupos étnicos, falam-

se mais de dez línguas locais. 

O mesmo autor mostra que, em números absolutos, o português não é a língua mais 

falada em Moçambique, em que pese o poder colonial tenha usado de estratégias para conferir à 

sua língua maior valor que às línguas maternas dos grupos étnicos. Dessa forma, conforme 

Memmi (2007), a “língua materna do colonizado, aquela que é alimentada com suas sensações, 

suas paixões e seus sonhos, aquela em que se liberam ternura e seus espantos, aquela, enfim, que 

envolve para ele a maior carga afetiva, é precisamente a menos valorizada” (MEMMI, 2007, p. 

148). Se o sujeito pretende conseguir emprego, estabelecer-se com alguma dignidade na cidade, é 

preciso dominar o português falado e escrito; nas palavras da narradora de O alegre canto da 

perdiz, “quem não se ajoelha perante o poder do império não poderá ascender ao estatuto do 

cidadão” (CHIZIANE, 2010, p.123). E Memmi afirma, ainda, “no conflito linguístico que habita 

o colonizado, sua língua materna é humilhada, esmagada” (MEMMI, 2007, p.148). 

A relação da língua portuguesa com as línguas moçambicanas deu-se nos moldes 

similares em que se dava a relação colonizador e colonizado: na base da força, da imposição, do 

primeiro, e da resistência do segundo. Mas, como ressalta Ferreira (S/D,), ao discutir sobre a 

imposição da língua portuguesa no continente africano, “quatrocentos anos, porém, são muitos 

anos (...). E durante eles, apesar de tudo a língua portuguesa foi se infiltrando nos espaços 

urbanos e pontuando aqueles países” (FERREIRA, s/d, p. 313). Principalmente, porque “o 

sistema colonial é de sua natureza antropofágico. Ao instalar-se em um território alheio, o 

colonialismo alimenta-se de uma necessidade: a devoração do Outro. Em todos os sentidos: 

político, cultural, ideológico, económico, religioso, linguístico” (FERREIRA, s/d, p.311). 

Umas das estratégias adotadas pela administração colonial em Moçambique para 

imposição da língua e do seu poder foi o estatuto do assimilado, regulamentado pela Portaria 
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Provincial nº 317 de 09/01/1917 que, conforme Zamparoni (2006), entre suas cláusulas, 

determinava que para ser considerado assimilado era necessário “que falasse, lesse e escrevesse a 

língua portuguesa” (ZAMPARONI, 2006, p. 148). 

Ao longo da narrativa O alegre canto da perdiz, recriam-se cenas que evidenciam as 

contradições e os conflitos que constituem os seus sujeitos imaginários; dentre esses conflitos 

está a adoção da língua portuguesa, conseguida à base de imposição pelo poder colonial, como se 

nota no diálogo entre Delfina e José dos Montes em que ela tenta convencê-lo da importância da 

língua para se tornar um assimilado: “quem não conhecer a nova língua não se poderá afirmar” 

(CHIZIANE, 2008). Ou nas palavras da narradora que, fazendo uso da onisciência, expõe a 

reflexão interior do sábio Moyo: 

 

Cantares do povo, embriaguez de dor e de pranto. Nos olhos, soturnas trevas, 

inauguração do futuro. A valsa da mudança. A sinfonia sacra dos novos léxicos. 

A partir de agora, matem a palavra liberdade. 

                                                                             (CHIZIANE, 2010, p.185) 

 

 

Se não conhece as palavras da nova fala jamais se poderá afirmar. Vamos, jura 

por tudo, que não dirás mais uma palavra nessa língua bárbara. Jura, renuncia, 

mata tudo, para nascer outra vez. Mata a tua língua, a tua tribo, a tua crença. 

 

                                                                               (CHIZIANE, 2010, p. 123)  

 

Essas cenas levam a se perceber como a expansão da língua portuguesa era instrumento 

usado contra os “regionalismos”, os costumes locais. Assim, o domínio da língua portuguesa 

passou a ser um elemento emancipador, já que, com a portaria de 1917, a administração colonial 

proibia o uso das línguas locais e estimulava seu abandono, com a intensão de que os 

moçambicanos rejeitassem a própria cultura e sua língua materna. Como os movimentos de 

libertação nacional, que começam a surgir em Moçambique após a Segunda Guerra Mundial, 

eram liderados pela elite portuguesa que lá residia, o uso da língua sofreu certa ressignificação, já 

que foi o idioma usado para esclarecer às pessoas sobre a necessidade da luta. Mas isso não 

significa que cessaram os “conflitos” linguísticos. A tensão sobre a questão linguística se acentua 

ainda mais quando, após a independência política oficial em 25 de junho de 1975, a FRELIMO, 

ao assumir o governo, resolve adotar o Português como Língua Oficial. Na verdade, o partido fez 

essa opção mesmo antes da independência, momento em que apenas foi oficializada. 
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A decisão da FRELIMO pautava-se no argumento de uma unificação linguística 

necessária para promover uma unificação nacional (MARIANI, 2011). Era projeto do partido a 

constituição de um Estado-nação. Na verdade, uma nação imaginada (ANDERSON, 2008), o 

autor assim concebe o conceito porque mesmo em uma minúscula nação, seus membros jamais 

conhecerão a todos, nunca se “encontrarão, ou sequer ouvirão falar da maioria de seus 

companheiros, embora todos tenham em mente a imagem viva da comunhão entre eles” 

(ANDERSON, 2008, p. 32). Assim, a desejada unidade está apenas no campo do imaginário. 

A ideia de unidade desconsidera as diversidades, as diferenças. Nesse sentido, a 

FRELIMO e os moçambicanos são colocados diante de uma questão linguística conflituosa: a 

necessidade de uma língua nacional e a necessidade da preservação e valorização das várias 

línguas que constituem o universo linguístico em Moçambique. Orlandi (2009) lembra muito 

bem que a opção por uma língua nacional quase sempre é resultado de disputas e conflitos, já 

que as línguas também são “práticas simbólicas” cujo funcionamento é regido por relações de 

poder, portanto, é “impossível pensá-las fora dessas condições [...] político-históricas” 

(ORLANDI, 2009, p. 211). 

Por mais que se queira admitir que o projeto político da FRELIMO intencionasse a busca 

de uma identidade moçambicana e que o país se esforçava no empreendimento de uma política de 

descolonização – que não significa apenas independência política, mas em todos os âmbitos e 

principalmente libertação da colonialidade constituída por muitos anos e que perdura nos 

discursos, nos modos de vida, na forma de se conceber o saber, o conhecimento – não seria 

possível esquecer que o português era a língua do colonizador, que se constituiu durante muito 

tempo em poder opressor. Dessa forma, mecanismos como monopólio, exclusão, marginalização, 

dominação fazem parte dos processos que envolvem a apropriação e uso de uma língua, portanto 

são processos marcados pelas relações de poder (BOURDIEU, 1996). Nesse sentido, quando a 

FRELIMO adota o português como língua oficial, com pretensões de uma unidade nacional, está 

dando continuidade a uma colonialidade no poder. 

  Firmino (2009), discutindo sobre a situação da língua portuguesa no contexto 

multilíngue de Moçambique, afirma: 

 

O problema é que os promotores da ideologia oficial se encontram num dilema: 

dar ênfase às línguas autóctones e aos valores correlatos, como o que é 

comummente visto como «tradição», pode causar a erosão da autoridade do 
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Estado «moderno» e da unidade nacional; porém, ao não dar tal ênfase às 

línguas autóctones, o potencial para a erosão do nação-estado, através de 

lealdades subnacionais continua, já que a marginalização, em relação ao sistema 

nacional, daqueles que se relacionam mais facilmente com essas línguas pode 

conduzir a formas alternativas de concepção da nação-estado. 

                                                                              (FIRMINO, 2009, p. 28)  

 

Aprofundar-se no universo linguístico de Moçambique não é tarefa fácil porque, além da 

diversidade, “nenhuma das línguas originárias de Moçambique possui escrita própria e, ainda 

hoje, aprender a escrever e a ler é quase exclusivamente feito numa segunda língua, a língua 

portuguesa” (COUTO, 2013, s/p). Esse autor afirma, ainda, “essa pequena nação, a nação da 

escrita, é absolutamente minoritária. Contudo, é essa nação que comanda as várias outras nações 

de Moçambique”.  

O universo linguístico em Moçambique, conforme Thomaz (2001), ainda tem muito a ser 

investigado, discutido. Mas qualquer estudo não pode ignorar o fato que os meios de 

comunicação de massa, a imprensa de modo geral, a televisão utilizam quase que exclusivamente 

o português, com exceção do rádio que faz uso também de outras línguas. Dessa forma a língua 

vem ganhando importância. E ainda que não seja a mais falada, é a única que está presente em 

todas as regiões do país, já que das línguas autóctones, nenhuma é usada em todo território. 

Assim os moçambicanos, em grande parte, veem o português como língua de prestígio, como 

meio que dá acesso à instrução formal, não por acaso já que esse era um objetivo do poder 

colonial. Embora o autor afirme que o português vem se aclimatando em contato com outras 

línguas, de acordo com Firmino (2009, s/p) a língua ensinada na escola se aproxima do português 

europeu considerado padrão; 

 

Tudo indica assim, que o esforço do ensino bilíngue encetado sobretudo 

pela igreja católica (agora em fase de “enculturação”), pelas igrejas 

protestantes (muitas das quais o faziam desde o período colonial) e por 

ONGs e organismos internacionais se transformará em mais um 

mecanismo de acesso ao idioma português, condição sine qua non para a 

ocupação de cargos burocráticos e de ascensão social no país.                                                      

                                                                               (THOMAZ, 2001, p. 37)  

 

 

Continuando a discussão, o autor acrescenta ainda: “salvo raríssimas exceções, os grandes 

escritores moçambicanos, romancistas e poetas, fazem uso da língua portuguesa devidamente 

“moçambicanizada” (THOMAZ, 2001, p. 37). Já se mencionou aqui como a própria Paulina se 
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sente desconfortável nesse contexto, já que mesmo que essa língua venha sofrendo influências 

locais, continua sendo herança do colonizador: “tenho que balançar ora para um lado, ora para o 

outro. Por vezes falta-me o equilíbrio. Penso e falo numa língua europeia para retratar a minha 

vida de africana” (apud LABAN, 1998, p. 975). Esse era um dos principais dilemas dos escritores 

moçambicanos, já que a maioria das pessoas que tinham acesso à leitura eram alfabetizadas em 

língua portuguesa. Se pretendiam que a obra tivesse alguma recepção, precisava ser nessa língua, 

ou não haveria leitores com quem se comunicar. Assim, valiam-se da língua portuguesa pra, 

controversamente, desconstruírem os discursos por ela veiculados; tarefa difícil, mas que ganha 

possibilidade de algum sucesso se se considerar que no palco de disputas que é a língua há 

sempre espaço para as  rupturas, para os contradiscursos, principalmente que eram escritores com 

posturas claramente combativas na busca de uma crítica anticolonial. 

O desconforto vivenciado pelos escritores se reflete na obra de Chiziane produzindo uma 

escrita que evidencia os conflitos e contradições que constituem a sociedade moçambicana e, 

assim, se faz reconhecer a função da literatura como atividade empenhada em discutir o país e 

atribuir-lhe uma fisionomia que o identificasse com sua gente. De qualquer maneira, os escritores 

se apropriavam da língua do dominador para construir um discurso visando desarticular o poder 

dominante; assim, essa apropriação pode se constituir em um meio para se articular uma 

resistência, ainda que aparentasse uma submissão.  

Discutindo sobre o uso da língua portuguesa nas literaturas africanas, Chabal (1994) 

aborda as estratégias adotadas pelos escritores, dentre as quais cita a perspectiva indigenista e a 

linguística. A primeira inclui “os escritores que escolheram „africanizar‟ tanto os temas como o 

estilo da língua literária europeia com que escreve. Tentam apropriar-se da língua e reordená-la 

na sintaxe, gramática e vocabulário, de modo a refletir a cultura oral africana” (CHABAL, 1994, 

p. 25). Já numa perspectiva linguística, “os escritores estão menos preocupados em misturar o 

oral e o tradicional e muito mais em criar novas formas linguísticas de modo a reflectir as 

realidades da linguagem do dia a dia” (CHABAL,1994, p. 25). “Balançando ora para um lado ora 

para outro”, Chiziane faz uso das duas estratégias na luta constante que é produzir literatura em 

condições tão adversas. Dentre os obstáculos que os escritores encontraram para empreender um 

projeto literário em Moçambique, os conflitos sobre questões linguística se constituem um deles, 
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que se tornam mais grave ainda quando se pensa nos altos índices de analfabetismo que ainda se 

registram no país.
10

 

Em produções literárias como as de Chiziane, as construções discursivas, além de 

configurarem vivências, experiências, constituem-se de mecanismos que simbolicamente podem 

remeter a momentos históricos que marcaram/marcam a vida social/política do país e seus 

sujeitos. Nesse sentido, compreende-se que a escrita, como expressão da língua, assume sua 

expressão simbólica como propõe Bourdieu (2004) e se configura como um mecanismo de 

poder como concebe Barthes (1980), ao afirmar que o “objeto em que se inscreve o poder é a 

linguagem ou, para ser mais preciso, sua expressão obrigatória: a língua” (BARTHES, 1980, p. 

12). Para ampliar essa perspectiva sobre língua e poder, vale lembrar Foucault (1977) que 

concebe o poder como múltiplo, e como tal está em toda parte, desde as instituições até as 

relações interpessoais. Nesse sentido, ele propõe que o funcionamento do poder é melhor 

compreendido se tomado pela perspectiva das estratégias, das manobras empreendidas tanto 

pelo Poder instituído como nas relações cotidianas e afirma que 

 

o estudo desta microfísica supõe que o poder nela exercido não seja concebido 

como uma propriedade, mas como uma estratégia, que seus efeitos de 

dominação não sejam atribuídos a uma „apropriação‟, mas a disposições, a 

manobras, a táticas, a técnicas, a funcionamentos; que se desvende nele antes 

uma rede de relações sempre tensas, sempre em atividade, que um privilégio que 

se pudesse deter; que lhe seja dado como modelo antes a batalha perpétua que o 

contrato que faz uma cessão ou uma conquista que se apodera de um domínio. 

Temos, em suma, que admitir que esse poder se exerce mais do que se possui, 

que não é „privilégio‟ adquirido ou conservado da classe dominante, mas o 

efeito conjunto de suas posições estratégicas - efeito manifestado e às vezes 

reconduzido pela posição dos que são dominados”.  

                                                                           (FOUCAULT, 1977, p. 29) 

 

 Na perspectiva desses autores é que se percebe como na leitura de uma obra literária é 

preciso atentar para diversos fenômenos que vão desde o autor, a obra, a linguagem, os sujeitos 

imaginários, até as condições históricas que marcam sua produção. Dessa forma, o texto deve ser 

tomado como um entrelaçamento de vozes que cria uma polifonia (BAKHTIN, 1998) e o 

caracteriza como aberto e flexível. De acordo com Barthes (1992), 

 
                                                           
10 Para mais informações e detalhes sobre analfabetismo em Moçambique, ver: FRY, Peter. Moçambique – Ensaios. 

Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2001. 

 



111 
 

(...) o texto único não é acesso (indutivo) a um modelo, mas entrada de uma rede 

de mil entradas; penetrar por essa entrada é visar, ao longe, não uma estrutura 

legal de normas e desvios, uma lei narrativa ou poética, mas uma perspectiva (de 

fragmentos, de vozes vindas de outros textos, de outros códigos), cujo ponto de 

fuga é sempre transladado, misteriosamente aberto.      

                                                                             (BARTHES, 1992, p. 42) 

 

Essa perspectiva de compreensão de um texto, que envolve a língua, sua dimensão 

simbólica, discurso e poder, manifestos nas diversas vozes que se entrelaçam em sua tessitura, 

permite que, na análise da obra O alegre canto da perdiz, perceba-se como – além do trabalho – a 

língua e o discurso
11

, que permeiam todos os âmbitos da existência humana, constituíram-se 

elementos fundamentais no processo de exploração, dominação colonial portuguesa em 

Moçambique, e remetem a se pensar como atuam os Aparelhos Ideológicos do Estado 

(ALTHUSSER, 1985).  Mas, ao mesmo tempo, são esses âmbitos que se tornaram campo, espaço 

de resistência e remetem a Foucault (1983) quando discute sobre a microfísica do poder. 

     Se o colonizador tinha a seu favor a força e o poder administrativo, os escritores 

descobriram no poder da linguagem, da literatura, um meio não só de denúncia, mas de criar, de 

fazer germinar ideias de uma cultura anticolonial. E mesmo usando a língua do colonizador, já 

era um português aclimatizado a cores e sabores locais; a transgressão sintática, os diversos 

recursos estilísticos, a escrita impregnada de oralidade, a intertextualidade, a alusão aos mitos, às 

crenças, às superstições constroem uma linguagem que, na narrativa, extrapola o plano da 

estrutura textual e da estética para deixar vazar um discurso que aponta para uma transgressão 

capaz de provocar cisuras com os modelos europeus de literatura, como também com o mundo 

das ideias, dos saberes. Os escritores faziam de seus ofícios meios de resistência; assim, de 

alguma forma, já faziam o que Quijano (2000) iria propor, ao discutir sobre a colonialidade: “é o 

tempo de aprender a libertar-nos do espelho eurocêntrico onde nossa imagem é sempre, 

necessariamente, distorcida. É tempo, enfim, de deixarmos de ser o que não somos” (QUIJANO, 

200, p. 242). 

 Nesse sentido, considerando a profusão de discursos que podem constituir uma 

narrativa, a análise de uma obra mostra como a literatura tanto pode servir como instrumento para 

garantir a permanência, a cristalização desses discursos – inclusive pode ajudar a propagá-los – 

                                                           
11

 No âmbito do trabalho incluo a posse da terra e a escravidão; no âmbito do discurso, incluo o racismo, o mito da 

inferioridade/superioridade racial e a imposição religiosa e de usos e costumes. 
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como pode servir como meio para sua desconstrução também evidenciando os contradiscursos, 

outros dizeres possíveis. De todo modo, os discursos são sempre postos em conflito. Nesse 

sentido é que, a seguir, busca-se discutir como se deu a imposição e resistência na tentativa do 

poder colonial de fazer os moçambicanos assimilarem a cultura do colonizador e em que medida 

essas ações se fizeram conflituosas. 

 

 

2.2.  ASSIMILAÇÃO – UMA VIA DE MÃO DUPLA NA ERA COLONIAL 

 

 

Se o homem é a imagem de Deus, então Deus é um refugiado de guerra, magro e 

com o ventre farto de fome. Deus tem este nosso aspecto nojento, tem a cor 

negra da lama e não toma banho à semelhança de nós outros, condenados da 

terra. O Diabo, sim, esse deve ser um janota que segura os freios da vida dos 

homens que sucumbem.  

                                                                                              (CHIZIANE, 1999) 

  

  

“Porque nós dois, assimilados, embriagados pelo pasto de marinheiros, enlouquecemos e 

destruímos de livre vontade e com as nossas mãos o que recebemos dos antepassados, dos amigos 

e tudo o que construímos” (CHIZIANE, 2010, p. 347). Essa fala da personagem Delfina, num 

diálogo com José dos Montes, ocorre já no final da trama e reflete um momento em que ambos se 

arrependem da condição de assimilado que “desejaram” e assumiram assim que se casaram. 

“Sem a cumplicidade dos assimilados e seus sipaios, a terra jamais seria colonizada” 

(CHIZIANE, 2010, p. 139). Já essa é uma reflexão da narradora quando discorre sobre o 

momento em que José dos Montes se tornou assimilado. São situações nas quais a trama 

evidencia os conflitos e contradições que marcam a questão da assimilação em Moçambique.  

O “assimilado” é uma das categorias criadas pelo poder colonial para definir identidades 

subordinadas. A primeira foi a categoria de “indígena”, para rotular o moçambicano negro “não 

civilizado” em oposição ao europeu “civilizado”. O assimilado foi judicialmente produzido pela a 

Portaria Provincial nº 17 de 09/01/1917 que estabelecia os critérios legais para que indivíduos de 

raça negra e seus descendentes fossem considerados assimilados aos europeus: “a) que tivessem 

abandonado inteiramente os usos e costumes daquela raça; b) que falasse, lesse e escrevesse a 
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língua portuguesa; c) adotassem a monogamia; d) exercessem profissão, arte ou ofício, 

compatíveis com a „civilização européia‟” (...) (ZAMPARONI, 2006, p. 148). 

O indivíduo que preenchesse esses critérios deveria pleitear o status de assimilado junto a 

autoridades administrativas que lhe conferiam um atestado de residência, de abandono de usos e 

costumes locais e fluência na língua portuguesa; o pretendente deveria ainda portar comprovante 

de instrução primária e declaração de opção pela monogamia. Dessa forma, obtinha um alvará, 

que deveria sempre portar junto de si, indicando: “o nome, a idade, o estado civil, a filiação, a 

profissão, a naturalidade, a residência, e trazer uma fotografia do assimilado, além do nome e 

idade da mulher e dos filhos menores de dezoito anos” (ZAMPARONI, 2006, p.149). O Alvará 

era, conforme o mesmo autor, uma versão da antiga Chapa usada para identificar trabalhadores 

“indígenas”.  

Estava assim oficialmente criada a categoria de “assimilado”, que espelha mais um 

aspecto da tensão nas complexas relações que constituíam/constituem a sociedade moçambicana. 

O estado considerava o português “o civilizado”; o “indígena” era considerado o bárbaro, o 

primitivo, o não civilizado. Em situação intervalar se encontrava o “assimilado” que, de acordo 

com a portaria, seria aquele que teria “superado” a condição de indígena e assumido o estatuto de 

cidadão português. Isso revela um estado com poder de atribuir e hierarquizar identidades. 

Evidentemente que esse quadro não se desenhava de forma tão clara como pretendia o poder 

estatal.  

 Como a narrativa coloca em discussão, o traço frio da lei não era suficiente para se criar 

uma categoria homogênea, assim como não formavam um grupo homogêneo nem os “indígenas” 

nem os colonos portugueses que constituíam a sociedade moçambicana. Além de outros aspectos 

subjetivos, como as motivações para “desejar” a assimilação, a heterogeneidade se dava pela 

forma como se alcançava o status de assimilado, havia aqueles que solicitavam a mudança, os 

que já nasciam assimilados por serem filhos de pai português e as mulheres assim se tornavam só 

pelo fato de casar com um assimilado.  

Na trama de O alegre canto da perdiz, Delfina representa aquela que “deseja” a 

assimilação por acreditar que essa condição mudaria sua vida e lhe livraria dos rótulos de 

inferioridade atribuído pelo colonizador, da discriminação, da exclusão: “a culpa de tudo é de 

meu pai que disse não à assimilação e não me quis libertar da humilhação” (CHIZIANE, 2010, 

p.85); acreditava ainda que a assimilação lhe traria melhores perspectivas de vida: “olha para as 



114 
 

ruas. Raparigas de sua idade, filhas de negros assimilados vão à escola, aprumadas. Calçadas. 

Aprendem coisas que (ela) também poderia aprender se o pai aceitasse mudar de vida. Mas a 

porta da escola fechou-se. Porque é negra” (CHIZIANE, 2010, p. 82). 

A narrativa traz para discussão a exclusão ou segregação que ocorria na sociedade 

moçambicana colonial no que diz respeito ao direito à educação. Além de o analfabetismo ser 

uma questão básica enfrentada pelos moçambicanos de modo geral, as taxas são ainda maiores 

para as mulheres. Durante o período de dominação colonial, existiam as escolas normais e as 

rudimentares (MAZULA, 1998); a primeira para os filhos dos colonos portugueses e para os 

assimilados, e a segunda destinada aos “indígenas”. No sistema educacional, a mulher negra não 

assimilada sofria, então, uma dupla exclusão: gênero e raça.  

Pelo discurso das personagens percebe-se que a Lei de Assimilação aventava com a 

possibilidade de melhores condições de vida e de acesso a direitos.  De acordo com Zamparoni 

(2006),  

 

O possuidor do alvará ou o isento de o portar não seriam conscritos ao trabalho 

compulsório  e nem ao recrutamento militar; passariam também a pagar o 

imposto predial e não mais o imposto da palhota, cujo valor era superior ao 

daquela; deixariam de ter que portar a chapa de identificação; teriam acesso aos 

tribunais regulares e, ao menos em tese, poderiam gozar dos mesmos direitos 

civis e administrativos dos colonos europeus como, por exemplo, receber 

salários com base-ouro (...) ou ter tratamento igualitário nos acessos aos cargos e 

funções públicas que, entretanto,  nunca passou de ilusão. 

(ZAMPARONI, 2006, p. 165) 

 

A narrativa revela as ilusões criadas pelas promessas de mudança de vida com a condição 

de assimilado, como evidencia o diálogo entre José dos Montes, que começa a questionar sua 

nova condição, com Lavaroupa da Silveira, considerado um assimilado bem sucedido que se 

submetia às imposições e parecia cooptado pelo discurso do colonizador:   

 

- Calma homem! Olha para a questão do lado positivo (...). Ficas isento do 

imposto da palhota. Os teus filhos negros frequentam a escola e não pagas nada. 

Nas rugas, a polícia não te incomoda.  Recebes prenda do administrador no 

Natal, na Páscoa e no Ano Novo.  Na igreja terás sempre reservado o assento 

nobre. Pensa nas coisas boas antes de tudo.                                       

                                                                           (CHIZIANE, 2010, p. 203) 
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 Além das ilusões, a narradora mostra as frustações advindas da nova condição que exigia 

ainda maior submissão ao sistema colonial: “José faz o juramento perante um oficial de justiça, 

que mais se parece, com um juramento de bandeira. Com pouca cerimónia, diante de um oficial 

meio embriagado. „Eu juro – repetia‟” (CHIZIANE, 2010, p. 123). 

Mas é importante destacar que a cultura portuguesa além de ser imposta como um projeto 

de dominação, para alcançar seus objetivos proporcionava o acesso a um conjunto de elementos 

associados às ideias de civilização, fazia se representar como uma cultura superior, como faziam 

crer diversas correntes do pensamento europeu. O que não significa, em absoluto, que todos 

desejassem o estilo de vida português, todavia muitos direitos só eram garantidos para quem se 

tornasse assimilado; essa, talvez, fosse a principal razão dos conflitos dos que optavam pela 

assimilação. O escritor Raul B. Honwana (2010), em seu livro Memórias, evidencia a situação 

ambígua em que vivam os assimilados, como ele, que de alguma forma aderiram às imposições 

coloniais ao passarem para essa condição por um instinto de sobrevivência, mas se sentiam 

oprimidos e ligados às suas origens africanas: 

 

Para nós, naquele tempo, conseguir os documentos de assimilação era também 

procurar um futuro menos degradante para nossos filhos, era procurar para eles o 

acesso aos estudos. Conheço muito poucos moçambicanos do meu tempo que, 

sinceramente, aspirassem à assimilação como forma de ficarem iguais ao 

branco; ou que se sentissem verdadeiramente portugueses. É preciso 

compreender que uma coisa eram os nossos sentimentos, a nossa personalidade, 

a nossa cultura de africanos – isso mais ou menos todos tínhamos – e outra coisa 

era afirmar nossos valores abertamente, rejeitando também abertamente os 

valores do colonialismo. Ao nível individual, isso era quase impossível. 

                                                                         (HONWANA, 2010, p. 109) 

 

O que o escritor traz de suas memórias e o que se evidencia na narrativa em análise é uma 

situação de tensão vivenciada pelo assimilado na sociedade moçambicana, já que a nova 

condição não excluía a ancestralidade como um elemento fundamental na orientação dos modos 

de vida moçambicano. Assim, tanto as memórias de Honwana como a narrativa de Chiziane 

remetem a pensar que a imposição de hábitos e costumes não se faz apenas assinando um papel 

de assimilado, “não se abandona a natureza por assinatura e nem se muda de raça por um 

juramento” (CHIZIANE, 2010, p. 135) ou jurando queimar os “amuletos, os velhos altares e os 

velhos espíritos” (CHIZIANE, 2010, p. 123). Bastou que José, “assimilado”, ouvisse uma cantiga 

que “fazia vibrar a escuridão da floresta no avermelhado das fogueiras que afastava os fantasmas 
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do amanhecer” (CHIZIANE, 2010, p. 134) para que fosse despertado pelos “sons que eram parte 

de sua vida, parte de si próprio de seu passado, daqueles cantos que transcendem os ouvidos e se 

escutam pelo sangue, pela alma, como a invocação dos antepassados” (CHIZIANE, 2010, p. 

134). 

Na verdade, o assimilado, apesar de ser legalmente reconhecido como cidadão português, 

continuava a ser discriminado pela sua origem racial e por ser africano, e quanto aos direitos civis 

que lhes seriam garantidos não passavam de ilusão. Certo é que os colonizadores nunca 

desejaram que os assimilados fossem seus iguais. Zamparoni defende que a portaria que 

regulamentava a assimilação era um projeto de ampliação do racismo praticado em terras 

coloniais para “enquadrar os nativos, para melhor controlá-los e excluí-los”; o objetivo não era 

“estender direitos de cidadania, mas, ao contrário, limitá-los ao mínimo” (ZAMPARONI, 2006, 

p. 150). 

O autor ressalta ainda que o objetivo não era atingir a maioria da população que vivia no 

interior do país, em área de pouca ou quase nenhuma influência portuguesa, composta por 

pessoas que não apresentavam interesse pela “cidadania” conferida pelos colonizadores; mas 

limitar os direitos de uma pequena parcela que vivia nas zonas urbanas e que, aos olhos do 

colonizador, começavam a oferecer alguma ameaça ao poder colonial. Também Chilundo et al 

(1993) consideram  que a lei da assimilação era para o poder colonial uma “forma de justificar, 

perante si próprios e seus subordinados políticos e administrativos, a verdadeira face repressiva e 

discriminatória do colonialismo português: o trabalho forçado e o caráter racista da política e das 

instituições coloniais” (CHILUNDO et al, 1993, p. 122-123).  

Em uma análise de um período curto, entre 1917 – ano da portaria que regulamentava a 

condição de assimilado – e 1922, Zamparoni (2006) mostra que só 242 pessoas reivindicaram o 

alvará, dentre elas apenas 120 negros, muitos dentre os quais eram “coagidos”, evidenciando, 

segundo o autor, que da parte dos moçambicanos não havia grande interesse pela cidadania 

portuguesa. Mas não se pode desprezar o fato de que a portaria fazia uma série de exigências para 

ser assimilado, nas quais não se enquadrava a maioria esmagadora da população, mesmo aquela 

residente na zona urbana, o que dificultava o acesso de todos aos “benefícios” da lei. Em sua 

pesquisa sobre Os Assimilados em Moçambique: da situação colonial à experiência socialista, 

Mindoso (2017) apresenta dados mostrando que em 1955 a população de assimilados, negros e 
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mestiços, em Moçambique era de 52.056. Ainda assim não é um número grande se considerada a 

população total de cerca de 5 milhões de habitantes que compunham a população local. 

Ao trazer personagens que põem em discussão a questão do assimilacionismo, a narrativa, 

além de oferecer uma amostra da complexa realidade social de Moçambique, permite que se leia 

ali a condição dos sujeitos que viviam nesta situação intervalar, não conseguiam abandonar a 

cultura, as tradições locais, mas assumiam uma identidade de “cidadão” português que os 

colocava em outra categoria social, não era mais considerado “indígena”, mas também não era 

europeu. Por mais que se possa ou se queira minimizar os efeitos do assimilacionismo – 

considerando o seu aspecto legalizador – não se pode negar como esse projeto colonial contribuiu 

para intensificar os conflitos e tensões que constituíam a sociedade moçambicana. As diferenças 

podem ser percebidas com o uso do termo “branco” que, conforme Thomaz (2006, p. 257), é 

usado para se referir àqueles que “ostentam hábitos civilizados: ao lado dos brancos e dos mistos, 

os negros que se expressam adequadamente em português e atuem como os citadinos são 

denominados pelos camponeses de mulungos [homem branco], no sul, e muzungos [homem 

branco, europeu], quando caminhamos rumo ao norte do país”. 

Assim como diferentes olhares podem nortear pesquisas sobre um mesmo objeto 

possibilitando variadas análises, da mesma forma a literatura pode colocar em pauta uma questão 

por diversos vieses, principalmente se se considerar que um texto sempre está aberto a diferentes 

leituras. Nesse sentido, percebe-se que, na narrativa O alegre canto da perdiz, a abordagem sobre 

a assimilação na sociedade moçambicana coloca em pauta a complexa configuração social de um 

país que se constitui de diversas etnias, onde se falam diversos idiomas, passou por um período 

de colonização europeia e vivenciou duras experiências de guerra antes e depois da 

independência; também não se podem desprezar, no mosaico que é Moçambique, as relações 

comerciais e trocas culturais com outros países, anteriores ao período de intensa colonização. 

Além disso, a obra, no plano da ficção, coloca em discussão a assimilação, não do ponto de vista 

das estatísticas e da lei, mas evidenciando a situação de homens, mulheres e crianças que 

vivenciaram a situação de ser assimilado em um contexto marcado, por um lado, pela 

ancestralidade de tradições e costumes e, por outro lado, os valores supostamente modernos 

trazidos pela colonização, como pode se notar no diálogo entre mãe e filha:  
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- Preparei-te um chá de ervas. É bom, limpa as impurezas. Toma muita água de 

coco. De coco verde, tenro. Dá também ao bebé. Em pouco tempo o cordão 

umbilical cai e as tuas feridas curam.  

- Eu não vou tomar nada disso. Tenho os antibióticos que José trouxe lá da 

farmácia.  

- Delfina, há doenças que os remédios de brancos não curam. Sempre me tratei 

com estas ervas e vivi.  

                                                                               (CHIZIANE, 2010, p.156) 

 

A obra põe em discussão a condição de convivência de elementos de diferentes culturas. 

Não que se conceba esses elementos como excludentes, as falas das personagens mencionam 

diferentes formas de cuidar da saúde que podem conviver em harmonia, e em muitos lugares é 

assim que ocorre. O problema se dá quando uma cultura se impõe como superior. No diálogo, o 

conflito se reflete justamente no fato desse novo elemento induzir à rejeição de uma sabedoria 

popular que faz parte de costumes ancestrais. Serafina não rejeita os conhecimentos da “nova” 

ciência, é Delfina quem rejeita a ciência popular. De alguma forma, a cena criada no campo da 

ficção simboliza como a colonização desarticula as culturas locais. A cena faz se pensar que a 

rejeição não se dá a um elemento de outra cultura, pura e simplesmente, mas a toda uma carga de 

ideologia e representação de poder que reúne em si. Mesmo porque não existe uma oposição a 

priori entre culturas africanas e culturas europeias, como se houvesse uma escala de 

superioridade/inferioridade. 

Era um contexto em que muitos sujeitos, homens e mulheres, se viam numa situação 

intervalar entre culturas, de tensão e de conflitos gerados por um projeto colonial de dominação. 

José dos Montes, depois de algum tempo na condição de assimilado, em um diálogo com Moyo, 

diz: “O meu paladar já não está acostumado às comidas cafreais. Agora como comidas finas”, 

para logo em seguida implorar os cuidados do velho sábio e feiticeiro: “Hoje preciso de um ritual 

– confessa José dos Montes – de um bom banho espiritual. (...). Sim. Preciso do calor de uma 

fogueira imensa, e do rufar de um tambor enorme” (CHIZIANE, 2010, p. 170).  

Quando a personagem Delfina, como mencionado anteriormente, enuncia “a culpa é do 

meu pai que disse não à assimilação” (CHIZIANE, 2010, p. 85) dá indicação de que existia, sim, 

uma resistência maior dos mais antigos; mas aponta também para a inevitável leitura de que a lei 

da assimilação despertava expectativas, criava ilusão de que a adesão ao projeto colonial poderia  

libertá-la da “humilhação” e da subalternidade imposta pelo discurso de supremacia europeia que 

colocava O OUTRO como inferior; nesse sentido, a assimilação fazia parte de um projeto de 
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dominação político-ideológico do colonialismo português, cuja preocupação era assegurar a 

exploração também econômica dos moçambicanos.  

Assim, o assimilacionismo fazia parte de um projeto de dominação colonial; e mesmo 

diante do pouco sucesso efetivo, as ideias desse projeto marcaram “todo o debate sobre o Império 

Colonial Português em terras africanas” (THOMAZ, 2011, p. 151). Nessa perspectiva, o projeto 

colonial obteve algum sucesso, uma vez que a elite “assimilada”, que ocupa o poder com a 

FRELIMO, tomou decisões, assumiu posturas – como banir os chefes tradicionais, proibir os 

rituais de chuva e os funerais africanos, além de nacionalizar as escolas e assumir uma campanha 

de alfabetização exclusivamente na língua portuguesa – que refletem uma continuidade da 

colonialidade que caracterizava o poder em Moçambique antes da independência. 

Esses aspectos são percebidos na narrativa de Paulina Chiziane quando cria situações em 

que, no plano imaginário, personagens põem em debate as tensões e conflitos vivenciados pelos 

assimilados, a exemplo de José dos Montes.  

 

Cabisbaixo. Desnorteado. Surgem os conflitos na consciência: para onde vou? 

Onde vou repousar o meu cansaço se o invasor se instalou dentro do meu ninho? 

Percorreu a estrada de amargura como o touro sedento à busca dos caminhos da 

água. Sabia que aquilo iria acontecer, um dia, o acontecimento demorou a 

chegar, dando-lhe a ilusão de que não viria. 

                                                                            (CHIZIANE, 2010, p. 195) 

 

Se o objetivo da administração colonial era fazer do “assimilado”, a exemplo dos régulos 

e sipaios, elemento de dominação a seu serviço, não haveria porque desejar que toda população 

fosse “assimilada”, por isso a lei estabelecia critérios tão restritivos, que selecionava os que – 

acreditavam eles – estariam aptos a “ajudar” a máquina colonial a continuar seu projeto de 

dominação. Para tanto, era exigido do assimilado que cumprisse obrigações para não perder sua 

condição, revelando uma forma de controle do estado colonial sobre a população moçambicana; 

esse domínio objetivava garantir a exploração financeira, mas também o controle de 

comportamentos que revelassem uma adesão ao poder colonial: “Pagamos impostos regularmente 

e vamos à missa todos os domingos. Somos assimilados” (CHIZIANE, 2010, p. 200), esclarece 

Lavaroupa da Silveira ao sipaio José dos Montes que, entre outras funções, tinha a obrigação de 

recolher impostos da população. 

Tanto no âmbito jurídico como no imaginário, o assimilado era considerado “civilizado”. 

Todavia a narrativa não se restringe a mostrá-lo apenas do ponto de vista da lei e das estatísticas, 
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mas a constituição desse imaginário, evidenciando os sentimentos, as sensações de pessoas que 

vivenciaram essa condição e o estado de tensão e conflito gerado a partir das experiências desse 

lugar de sujeito. 

A liberdade própria da criação literária permite que a obra, mesmo trazendo à tona 

acontecimentos que marcaram a história política e social de um país, faça-o confrontando versões 

possíveis. Assim, os fatos vivenciados por Serafina, Delfina, Mª das Dores, Mª Jacinta, José dos 

Montes, Moyo e tantas outras personagens exprimem os sentimentos, os medos, os desejos, as 

frustações, as expectativas que se configuram para além do tempo de um determinado fato ou 

para além da pontualidade de determinado acontecimento.  

A narrativa O alegre canto da perdiz, ao abordar a assimilação na sociedade 

moçambicana, evidencia diversas possibilidades que marcam a heterogeneidade dessa categoria 

“criada” pelo colonialismo em Moçambique; aborda a questão do ponto de vista da imposição do 

poder colonial, da forma como esse poder criou “ilusões” sobre as melhores condições de vida 

(ajudado pelo conceito de “civilizado” europeu), como os assimilados foram “usados” para servir 

o sistema, como os discursos de inferioridade “indígena” contribuíram nessa empreitada. Mas, 

considerando as condições desses sujeitos no contexto da dominação, vale lembrar que muitas de 

suas ações são disfarces, dissimulações para esconder atos de resistência (SCOTT, 2013).  

Nesse sentido é que há situações em que ceder à pressão do poder colonial e aderir ao 

projeto de assimilação poderia se constituir numa forma de tirar proveito do sistema – como 

direito de frequentar uma escola de melhor qualidade – de se valer da máquina opressora e criar 

mecanismos para corromper o sistema estando dentro dele; como fizeram muitos escritores que 

se valiam do sistema de ensino, da língua do dominador, e assim usavam a literatura para 

denunciar o sistema colonial. “Significa moldar uma vida política muito tênue a partir de uma 

ordem política que, por norma, proíbe que essa vida se organize fora do seu controle direto” 

(SCOTT, 2013, p. 196). 

 Mas acima de tudo a narrativa traz, para o contexto dos acontecimentos sociais e 

políticos, as emoções, os sentimentos desses sujeitos que viviam esse “entre-lugar” social 

marcado pelos conflitos e tensões e principalmente da angústia interior de quem se achava 

dividido entre seus costumes e tradições e a ideia de “civilidade superior” aparente aventada pela 

colonização.  Delfina e José dos Montes formam o casal símbolo de assimilados que não 

consegue conciliar os “dois mundos” em que procuravam existir.  
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Resta deixar claro que não se compreende aqui que a obra expresse uma posição fazendo 

defesa de uma ou outra possibilidade, mas mostra quão conflituosa era a situação (às vezes, 

aventa com a possibilidade de convivência entre as duas realidades). Percebe-se, entretanto, que 

há uma evidente crítica a um projeto de imposição cultural e política do qual a assimilação fez 

parte. Aspecto esse que se percebe na figura de José dos Montes, quando se arrepende de sua 

condição de assimilado e de ter servido ao poder colonial na função de sipaio.  Na verdade, desde 

o momento em que assinou seu documento de assimilado que ele já rejeitava os “novos” 

costumes; seja com a nova forma de se vestir:  

Calça sapatos novos pela primeira vez, os do casamento eram velhos e 

emprestados. Dá passos e vai de novo ao espelho. Não lhe agradam muito, 

abafam a respiração cutânea. Gosta do contacto directo com a terra e deixar 

pegadas na areia. Gosta do chapinhar descalço nos pântanos frescos dos arrozais. 

                                                                           (CHIZIANE, 2010, p. 125) 

 

Seja com os novos hábitos alimentares que simbolizava um “deglutir” forçado: 

 

 E também prova bacalhau pela primeira vez e não gosta. Prefere o peixe seco da 

terra, como o chambo, o pende, o chicoa. As azeitonas são amargas, muito 

amargas, mas deixam na boca uma frescura doce, uma sensação agradável. O 

vinho amargo no princípio, afinal era maravilha! 

                                                                            (CHIZIANE, 2010, p. 125) 

 

 

Já Delfina se tornou assimilada por ser casada com José dos Montes. Lugar que ela 

“deseja”: “Basta sermos assimilados do regime. É a única saída” (CHIZIANE, 2010, p. 122). 

Como a nova condição não lhe trouxe a desejada inclusão, não lhe tirou do lugar de subalterna, 

inferiorizada, ela se tornou amante de um português para gerar filhos mulatos. Em determinado 

momento da narrativa, Delfina se transforma, simbolicamente, na expressão da rejeição à cultura 

portuguesa (à dominação colonial) quando ela vomita, literalmente, o bacalhau, a azeitona e o 

vinho: “Saltou do carro à beira do mar. Vomitou. Vómito de vinho tinto, de bacalhau assado e 

azeitonas pretas. Vómito negro e vermelho, vómito de sangue. E bebe o cheiro da maresia. Da 

maldição. Da traição. Abre a garganta livre e fala para as ondas” (CHIZIANE, 2010, p. 300-301).  

De acordo com Zamparoni (2004), o vinho Colonial tornou-se uma das principais mercadorias 

portuguesas exportadas para Moçambique. E como estavam em jogo interesses econômicos da 

indústria vinícola portuguesa, os colonizadores tentavam coibir a fabricação da bebida produzida 
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em Moçambique, que eles chamavam de bebidas cafreais. Em que pese todas as implicaturas que 

envolviam a importação e consumo do vinho colonial, o fato é que inicialmente o vinho colonial 

era uma imposição portuguesa aos hábitos locais, o que fez dessa bebida um símbolo da cultura 

portuguesa. O que desencadeou uma série de formas cotidianas de resistência (Scott, 2013) como 

a fabricação clandestina de bebidas moçambicanas, como uma forma de burlar o consumo 

impositivo do vinho português. São situações que mostram que, se o trabalho se constituía em 

âmbito onde se dava a atuação do poder opressor, também ali se criavam formas de resistência. 

Em outros momentos a narrativa volta a fazer referência ao vinho, ao bacalhau e às 

azeitonas como símbolo da cultura portuguesa levada a Moçambique:  

 

As mulheres negras que casam com homens brancos sobem na vida. Comem 

bacalhau e azeitonas, tomam chá com açúcar, comem pão com manteiga e 

marmelada. 

                                                                             (CHIZIANE, 2010, p. 82) 

 

E as raparigas recebiam depois umas parcas moedas, um cabaz de bacalhau e 

azeitonas, e uma garrafa de vinho inquinado, das mãos de Delfina. E o ouro 

voltou a correr nas mãos. 

                                                                          (CHIZIANE, 2010, p. 278) 

 

No discurso tecido pela autora, personagens e objetos adquirem valor simbólico, para 

revelar significados que, metaforicamente, vão mostrar muito das trágicas relações coloniais que 

se manifestavam em Moçambique durante todo o período de dominação portuguesa. Dentre os 

elementos que assumem valor simbólico estão o vinho, o bacalhau, o azeite... O vômito de 

Delfina remete a pensar a imposição cultural em Moçambique a partir da concepção de 

antropofagia de Oswald Andrade. Na proposta oswaldiana, a intensão é devorar o outro, não para 

destruí-lo, tampouco para imitá-lo, mas para mostrar que não seria possível aceitar a imposição 

de uma cultura estrangeira: “contra todos os importadores de consciência enlatada (...) nunca 

fomos cathechisados. Vivemos através de um direito sonâmbulo. Fizemos Christo nascer na 

Bahia. Ou em Belém do Pará” (ANDRADE, 1995, p. 11). A deglutição do outro seria para 

transformar; mas, para Oswald, isso deveria ser feito de forma consciente e não aceitando 

“engolir” o que era imposto pelo estrangeiro. O autor do manifesto antropofágico já mostrava que 

na convivência entre culturas não dá para se aceitar que uma aniquile a outra; ele revelava, assim, 

uma concepção híbrida de cultura (BHABHA, 2013). 
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Em outros momentos a narrativa constrói cenas que apontam para a possibilidade de uma 

convivência entre culturas diversas, para a construção de culturas híbridas:  

 

Porque a vida é uma reconciliação permanente. Até os paladares brancos 

e pretos se reconciliam na mesa posta. É o bacalhau e o chicoa. A 

sardinha e o pende. O caju e a maça. A mandioca e a batata. Sexo de preto 

e sexo de branco.              

                                                                           (CHIZIANE, 2010, p. 203) 

 

Todavia, quando Delfina vomita o bacalhau, o azeite e o vinho revela uma rejeição 

visceral a tudo que era imposto por um projeto voltado para a dominação e a exploração por parte 

de uma cultura que pretendia manter um lugar de hegemonia, colocando a outra na posição de 

subalterna. Na verdade, essa rejeição se dá quando no plano da narrativa ela começa a sofrer as 

consequências de suas “escolhas”, ou seja, ela começa a sofrer a punição por suas ações e assim 

vai tomando consciência de como aderiu muito rapidamente ao projeto de assimilação. 

Ao discutir sobre culturas que se formam como resultado da convivência de culturas 

diferentes, Peter Burke (2003) afirma que o hibridismo deve ser considerado como uma via de 

mão dupla.  Por isso, tanto pode ser um instrumento de inovação das culturas, das identidades, 

como uma arma de resistência. Isso considerando um contexto de “trocas” mútuas; mas quando 

há imposição pode se ter perdas culturais, como ocorreu com a colonização. O autor ressalta, 

ainda, que a troca cultural não é sempre pacífica e enriquecedora; muitas vezes, é uma 

experiência marcada por conflitos e tensões que pode provocar “perdas de tradições e de raízes 

locais” (BURKE, 2003, p. 18). Considerando a via de mão dupla de que fala Burke, percebe-se 

que o português em Moçambique acaba por assimilar muitos hábitos e costumes do contexto 

moçambicano em que estava inserido: 

 

Os tempos mudam muito. Até os padres aprenderam dos negros a dar um 

mergulho nu à beira do mar. As mulheres brancas aprenderam das negras a 

andarem de tangas, que agora chamam de mini-saia, colantes. Agora são esses 

europeus que gostam de andar por aí de tangas enquanto o povo veste, com 

rigor, as roupas antigas. 

                                                                              (CHIZIANE, 2010, p. 34) 

 

Da mesma forma, muitos moçambicanos acabavam, na convivência com os colonos, 

“aprendendo” outros hábitos, outros costumes; nem toda “troca” cultural se deu por meio de 
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decretos e portarias. “O médico acreditava na magia dos montes. Nos mitos que se contam do 

sagrado e do profano, do mágico” (CHIZIANE, 2010, p. 40). A propósito, Bhabha (1994) ressalta 

o processo relacional na construção da identidade e, dessa forma, destacando o papel da 

alteridade e da relação como elementos constituintes da identidade, aborda o conceito de 

hibridismo considerando os dois lados dessa relação: o colonizado e o colonizador. Como bem 

lembra Boaventura de Souza Santos, 

 

Sabemos hoje que as identidades culturais não são rígidas nem, muito menos, 

imutáveis. São resultados sempre transitórios e fugazes de processos de 

identificação. Mesmo as identidades mais sólidas, como a de mulher, homem, 

país africano, país latino-americano ou país europeu, escondem negociações de 

sentido, jogos de polissemia, choques de temporalidade em constante processo 

de transformação, responsáveis em última instância pela sucessão de 

configurações hermenêuticas que de época para época dão corpo e vida a tais 

identidades. Identidades são, pois, identificações em curso. 

                                                                                  (SANTOS, 1994, p. 31) 

 

Mas não é proposta desse estudo aprofundar uma discussão sobre hibridismo. O que se 

coloca em questão, aqui, ao discutir sobre o assimilacionismo em Moçambique, é o fato de fazer 

parte de um projeto de dominação e exploração político-econômico que buscava a imposição de 

uma cultura e a subjugação de outra, criando e/ou acentuando conflitos e tensões.  

 Outro aspecto que não pode ser deixado de lado, ao se abordar o contexto colonial e a 

denúncia da colonialidade que se percebe na narrativa de Chiziane, é o papel das missões, 

principalmente quando se discute o discurso de dominação colonial, o assimilacionismo e as 

tradições em Moçambique. Primeiro, não se pode esquecer que a expansão do cristianismo pelo 

mundo está diretamente associada à expansão do domínio europeu pelos continentes americano e 

africano. Segundo, porque a forçada adesão ao projeto de assimilação incluía assumir a fé cristã 

na sua vertente católica que era a religião predominante em Portugal e, por conseguinte, dos 

colonos portugueses: “vamos à missa todos os dias. Somos assimilados” (CHIZIANE, 2010, p. 

200). Para garantir o estatuto de assimilado era preciso que o moçambicano abandonasse as 

crenças locais e aderisse aos ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana. 

 O discurso da narradora evidencia a violência colonial que se configurava na prática 

religiosa: “que a escravidão se chame descobertas. Que o massacre se chame civilização e a 

humilhação se chama conversão ou cristianização” (CHIZIANE, 2010, p. 185). O termo 

“cristianização” indica que a crítica não era à fé cristã, mas à forma como se deva a forçada 
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conversão ao cristianismo, ou seja, a religião servia ao projeto colonial de dominação: “temos 

que nos submeter à vida que nos impõem, acreditar no Deus deles, esse ser invisível e sem forma 

concreta” (CHIZIANE, 2010, p. 106). 

Um terceiro viés ao se olhar sobre essa questão é a forma como a imposição da crença 

cristã leva ao desrespeito e a desvalorização das crenças locais: “crenças? Profanaram todas as 

nossas” (CHIZIANE, 2010, p. 164). A narrativa denuncia ainda: “todos os humilhados se 

submeteram aos deuses elegantes, que vivem no céu e nas nuvens, longe da lama e da poeira, 

representado na terra pelos deuses peixes desembarcados nas caravelas” (CHIZIANE, 2010, p. 

185). E a narrativa conclama à valorização e ressignificação dessas crenças como forma de 

resistência à imposição religiosa colonial e a destruição das tradições: “a partir de hoje chamar-

lhe-emos molungo, mulungo, nungu, muzungo, muzimu, significando o que vem do céu, o próprio 

céu, o Deus maior, o deus branco, céu, paraíso, em todas as línguas da nossa terra” (CHIZIANE, 

2010, p. 185). Conforme Boahen, 

Para ser admitido em uma igreja, um africano tinha não só de ser batizado como 

também de mudar de nome e renunciar a muitos costumes e tradições. Até o uso 

das vestes africanas foi proibido ou desencorajado em algumas regiões, e as 

pessoas educadas à europeia que insistiam em vestir roupas africanas eram 

acusadas de “imitar os indígenas”. Portanto, no período colonial, a arte, a 

música, a dança e a própria história da África não só foram ignoradas, mas até 

negadas ou menosprezadas abertamente.  

                                                                               (BOAHEN, 2010, p. 945) 

 

Discutindo sobre o estado colonial e sua relação com as missões, Chilundo et al (1999) 

consideram que a igreja católica manteve uma estreita relação com os elemento mais repressivos 

do poder colonial, incluindo o trabalho forçado e as culturas obrigatórias. Conforme esses 

autores, “a ação missionária da igreja da Igreja católica era, para além de um meio de expandir o 

cristianismo, um poderoso instrumento ideológico destinado a pressionar as populações a aceitar 

o trabalho nas atividades coloniais, e a pagar impostos” (CHILUNDO, 1999, p. 119). 

Não sem merecimento, aos missionários católicos costuma-se atribuir não só o papel de 

pregar a mensagem cristã, mas de ter servido ao poder colonial. Todavia, Thomaz (2001) lembra 

que “a partir de um determinado momento, e sob o empuxo de ordens e sociedades religiosas e 

determinadas personalidades, setores da igreja acabaram por entrar em conflito com o poder 

colonial português” (THOMAZ, 2001, p. 42), o que levou a uma relação diferente com as 

culturas nativas, uma vez que esses setores se colocavam contra práticas violentas promovidas 
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pelo estado colonial, a exemplo do trabalho compulsório. Mas, a ligação com poder português foi 

tão evidente que ainda assim a Igreja não conseguiu se livrar da marca de instituição 

representativa do colonialismo português. 

Quanto às missões protestantes, Thomaz, (2001) ressalta que, embora no início 

apresentassem a mesma inclinação proselitista da Igreja Católica, diferenciavam-se por não 

receber auxílio da administração colonial e também por adotarem as línguas locais em suas 

liturgias. Mas, do ponto de vista do respeito às crenças e costumes locais não deixaram de ter sua 

parcela de dano. E o empenho proselitista tem se intensificado, no período contemporâneo, com a 

chegada de “Igrejas Brasileiras”, a exemplo da Igreja Universal do Reino de Deus que 

atualmente, por meio da Rede Record de Televisão, passou a transmitir um canal aberto no país, 

cuja programação é de indisfarçado proselitismo. Vale apena destacar que o quadro da situação 

religiosa de Moçambique não se restringe à intervenção das missões cristãs e conflito com as 

crenças locais, há também de se considerar a forte influência do Islamismo na região. A religião 

mulçumana se encontra em todo o país em todos os estratos sociais; mas de modo geral a 

espacialização das religiões se dá de maneira desigual, havendo regiões de maior influência 

católica, outras protestantes e outras mulçumanas, o que permite se encontrar “uma enorme gama 

de crenças e práticas religiosas que são, em geral, denominadas de „tradicionais‟, mas no interior 

das quais a crença e a comunicação com os espíritos dos antepassados é central” (THOMAZ, 

2001, p. 42-43); segundo esse autor, há ainda “mil e uma crenças e práticas religiosas 

„tradicionais‟ que nem sempre alcançaram a legitimidade pública das demais instituições 

religiosas”.  

Portanto, enfatizou-se nesse item como ações e mecanismos foram utilizados pelo poder 

colonial para impor um projeto de assimilacionismo e de que forma esses aspectos se mostram na 

narrativa de Paulina Chiziane que, ao recuperar memórias de experiências vividas por muitas 

pessoas em Moçambique, além de fazer com que o texto literário funcione como elemento 

cultural, ampliando seu campo de significação para instigar um olhar mais apurado, mais crítico 

tanto para a literatura como para a história do país e para a realidade dos mais diversos leitores 

que se aventurem por suas veredas, também oferece campo para que se perceba como se davam 

os conflitos e tensões naquele contexto. Nessa perspectiva é que na obra pode se refletir uma 

Moçambique constituída de uma diversidade cultural marcada por tradições, pela ancestralidade, 
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em que o conflito com a cultura de dominação colonial assume configurações ainda mais 

acentuadas. Esses são aspectos a serem discutidos a seguir. 

 

 

 

 

2.3 TRADIÇÃO ORAL - LUGAR DE RESISTÊNCIA  

 

Os “mzambezi” defendem-se com espíritos antigos de bravos leões, essa 

Zambézia de árvores falantes que contam histórias de encantar todos os 

viandantes. Terra do solo sagrado de Namuli berço da humanidade inteira. 

                                                                          (CHIZIANE, 2010, p. 137) 

 

De modo geral, afirma Hampâté Bâ (2000) “todas as tradições africanas postulam uma 

visão religiosa do mundo” (HAMPÂTÉ BÂ, 2000, p. 173); dessa forma, o visível é uma 

concretização do universo invisível, e a magia faz parte da cosmovisão do africano. O autor 

lembra ainda que, enquanto na visão europeia a “magia” é “sempre tomada em mau sentido”, na 

África é compreendido como controle das “forças” visíveis ou invisíveis. 

No procedimento de análise de um texto, há diversas articulações que podem ser 

acionadas no ato de leitura e interpretação por parte do leitor com um olhar mais atento e crítico; 

essas articulações podem se dar tanto tomando o plano estrutural da narrativa, como a construção 

do espaço, do tempo, das personagens, dos discursos, enfim. Na narrativa O alegre canto da 

perdiz, a construção de alguns personagens os faz configurar como representativos da resistência 

do povo moçambicano ao poder colonial e à destruição de seus usos e costumes. Dentre eles, 

encontra-se a figura do Moyo, um sábio, feiticeiro, uma espécie de líder a quem outros 

personagens recorriam para pedir conselho, resolver problemas tanto de ordem material como os 

conflitos, as angústias que assolavam o espírito, a alma: 

Moyo é uma pedra basilar de muitas vidas. Homem baixinho. Rechonchudo. 

Que maneja os objectos mágicos com as mãos de um artista, sem pressa, como 

se fosse seu todo o tempo do mundo. Com varinhas mágicas rendilhando vidas e 

almas de gente que vem de todos os ângulos para depositar-lhe aos ouvidos as 

mais incríveis confidências. Sempre despenteado, estilo rastafari. Um olhar que 

massaja de frescura qualquer coração em chamas. Um homem que tem para 

todos um sorriso de menino, uma palavra de ternura. 

                                                                               (CHIZIANE, 2010, p. 77)  
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O Moyo era o refúgio dos desvalidos, dos fugitivos: 

 

Meu Deus, até quando esta minha vida de magia, sempre a fazer truques para 

esconder gente que foge da polícia? Até quando esta vida de feridas, de sangue 

fresco, de amarguras? Ai, como estou cansado. Quem me dera viver numa terra 

agreste, infértil, deserta, livre de cobiça dos homens do mar, ah, minha 

Zambézia dos marinheiros!  

                                                                             (CHIZIANE, 2010, p. 166) 

 

Ele exercia a função de médico/curandeiro tanto manipulando quanto prescrevendo ervas: 

 

Foi numa tarde dessas. O Moyo estava na sua palhota, rodeado de frascos 

grandes e pequenos, de plástico, de esmalte, de vidro, que ia enchendo de 

sabedorias e mistérios. Preparava as ervas e raízes que iria usar no dia seguinte, 

para ajudar os inúmeros clientes que procuravam a saúde do corpo e da alma. A 

palhota cheirava a seiva fresca. Ia fazendo votos para que não lhe aparecesse 

nenhum cliente nocturno, o dia fora cansativo. 

                                                                            (CHIZIANE, 2010, p. 77) 

 

Além disso, sabia lidar com os poderes ocultos, invisíveis e decifrar os sinais da 

natureza: “Moyo poisa os olhos no horizonte, concentra-se. A verdadeira predição não precisa de 

búzios nem conchas. Ele é um radar captando sinais do futuro que emana das nuvens ou de outro 

planeta. Basta haver luz, do sol ou da lua” (CHIZIANE, 2010, p. 80). A personagem também se 

configura como um guardião da memória, das tradições; “como abrir os ouvidos para injetar na 

alma a música da vida? Busca as melhores estratégias na enciclopédia da memória” (CHIZIANE, 

2010, p. 167). Hampâté Bâ (2000) ressalta que “a maior preocupação do poder colonial era 

remover as tradições autóctones, tanto quanto possível, para implantar no lugar suas próprias 

concepções” (HAMPÂTÉ BÂ, 2000, p. 213). Lembra o personagem Simba, o mago: “as 

curandeirices são proibidas neste regime. Para esses brancos, a magia é coisa do diabo” 

(CHIZIANE, 2010, p. 218). Sobre esse aspecto, Rosário (2010) lembra “que o mundo do feitiço e 

dos mitos esteve sempre ligado ao comportamento sócio-cultural da maior parte dos 

intervenientes activos na nova história social de Moçambique” (ROSÁRIO, 2010, p. 131) e, 

conforme o mesmo autor, sem distinção entre “ricos ou pobres, urbanos ou camponeses, instruído 

ou analfabeto, o moçambicano, de uma forma ou de outra, conhece e, às vezes, enreda-se nele” 

(ROSÁRIO, 2010, p. 131). 
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 Não por acaso, o bruxo, o feiticeiro foi assassinado pelo sipaio José dos Montes, um 

agente do poder colonial; “o bruxo afrontava o regime com almas do outro mundo. Mobilizava a 

gentalha contra o poder do nosso império” (CHIZIANE, 2010, p. 184). No discurso do 

colonizador, percebe-se como os líderes espirituais, religiosos amedrontavam o poder colonial. 

Talvez, não só por temer os seus “poderes”, afinal a magia/a bruxaria sempre fez parte do 

universo imaginário dos europeus – embora se reconheça a diferença na concepção de magia 

europeia e africana – o que o colono mais temia era o poder de mobilização que essas lideranças 

poderiam reunir em si, “és conhecido como baluarte da resistência. Falas sempre de 

independência” (CHIZIANE, 2010, p. 177). A narradora acrescenta ainda:  

 

Dás magias aos teus iguais, para fugirem das rugas dos sipaios e não pagar 

imposto, escondes negros fugitivos dentro desta palhota, porque já me 

escondeste a mim. Proteges a todos, sei disso. Tens o poder de te eclipsares. 

Transformas-te em formiga, em peixe, em pássaro quando queres. Transformas 

os guerreiros em abelhas, peixes, moscas, atrapalhando os planos de invasão dos 

portugueses. 

                                                                     (CHIZIANE, 2010, p. 176-177) 

 

Os episódios que envolvem os conflitos entre os dois personagens, Moyo e José dos 

Montes, juntamente com a cena que resulta no assassinato, constituem-se recursos que 

possibilitam se vislumbrar as relações entre ficção literária e o cotidiano, os modos de vida dos 

leitores, como também da história de Moçambique por um ângulo que, talvez, não seja 

evidenciado pela história oficial. A literatura, assim, configura-se como um espaço que pode se 

refletir o contexto e as condições de produção. São concepções que remetem a Eagleton (1976) 

quando afirma que 

 

as obras literárias não são frutos de uma inspiração misteriosa nem são 

explicáveis simplesmente em função da psicologia dos seus autores. São formas 

de percepção, maneiras determinadas de ver o mundo que é a “mentalidade 

social” ou ideologia de uma época. Essa ideologia é, por sua vez, produtos das 

relações sociais concretas que os homens estabelecem entre si num tempo e 

lugar determinados.   

                                                                            (EAGLETON, 1976, p. 18) 

 

Dessa forma, a produção literária serve de substrato ideológico e se torna expressão não 

só dos anseios do país, mas também expressão de sua história. Os personagens, José dos Montes 

e Moyo, metaforicamente, simbolizam dois poderes em conflito: as tradições africanas e o poder 
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colonial. Embora o episódio se encerre com a morte de Moyo, a narrativa aponta para uma 

perspectiva otimista de que a cultura/tradição do país não sucumbiu, diz o mago: “Sou imortal, 

José dos Montes. Queres matar-me? Mata-me. Mas viverei em ti, para sempre. Serei eterno 

habitante da tua consciência. Serei o teu pesadelo, o fantasma maior nas noites a lua. Serei a tua 

estrela, na tua ascensão e ou na queda” (CHIZIANE, 2010, p. 182). Assim, a narrativa põe em 

discussão a ocidentalização dos costumes que coloca em confronto diferentes gerações (mãe e 

filha): 

- Preparei-te um chá de ervas. É bom, limpa as impurezas. Toma muita água de 

coco. De coco verde, tenro. Dá também ao bebé. Em pouco tempo o cordão 

umbilical cai e as tuas feridas curam.  

- Eu não vou tomar nada disso. Tenho os antibióticos que José trouxe lá da 

farmácia.  

- Delfina, há doenças que os remédios de brancos não curam. Sempre me tratei 

com estas ervas e vivi. 

                                                                               (CHIZIANE, 2010, p.156) 

 

 

Outros aspectos das tradições, usos, costumes, crenças, superstições no cotidiano 

moçambicano podem ser percebidos no episódio em que Maria das Dores surge nua à beira do rio 

Licungo causando espanto e medo na multidão de mulheres que se reúne para observar e 

comentar o fato inusitado e transgressor: “Ela tem forma de gente mas não é gente. Parece anjo 

mal. Mensageira de desgraças. (...) Que desgraça vem a ser esta: haverá chuva? Seca?  Doença de 

rebanhos? Conflitos piores que a guerra? (CHIZIANE, 2010, p. 19). As construções discursivas 

apontam para aspectos de certa cosmovisão indicando uma sociedade plural e multicultural que 

abre  possibilidade para outras possíveis leituras de mundo, da natureza, do cotidiano para além 

de uma visão positivista e cartesiana do Saber.  

Novamente elementos da tradição são postos em debate quando José dos Montes, a 

serviço do poder colonial, é obrigado a perseguir outros moçambicanos que praticam rituais na 

floresta e, ao ouvir os sons dos tambores, é traído pela memória afetiva com lembranças que 

fizeram/fazem parte de sua identidade. A memória é o recurso usado pela narradora para 

estabelecer o elo com a tradição:  

Do seu ponto de mira, José vê gente incauta à volta do fogo, respirando fumo e 

poeira. Dançando. (...) O som dos tambores despertam o sono dos mortos. Vê 

silhuetas em dança. Máscaras de divindades. Nhaus, mapikos e outros 

paganismos. Pinturas. É acometido de sentimentos indecifráveis e faz a oração 

do silêncio. 
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                                                                               (CHIZIANE, 2010, p. 135) 

  

Essas considerações podem levar a se questionar o que é uma tradição, como se mantêm 

os usos e costumes em uma sociedade. Conforme Hobsbawn (1997), tradição é 

 

um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácitas ou 

abertamente aceitas; tais práticas, de natureza natural ou simbólica, visam 

inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que 

implica, automaticamente, uma continuidade em relação ao passado. Aliás, 

sempre que possível, tenta-se estabelecer continuidade com um passado 

histórico apropriado. 

 

                                                                          (HOBSBAWN, 1997, p. 9) 

 

O mesmo autor afirma, ainda, que toda tradição teve sua origem em algum lugar no 

passado e pode sofrer alteração em algum momento no futuro; por isso ele considera que toda 

tradição é inventada e essa invenção se dá quando   

 

uma transformação rápida da sociedade debilita ou destrói os padrões sociais 

para os quais as “velhas tradições” foram feitas, produzindo novos padrões com 

os quais essas tradições são incompatíveis; quando as velhas tradições, 

juntamente com seus promotores e divulgadores institucionais, dão mostras de 

haver perdido grande parte da capacidade de adaptação e da flexibilidade; ou 

quando são eliminadas de outras formas. Em suma, inventam-se tradições 

quando ocorrem transformações suficientemente amplas e rápidas tanto do lado 

da demanda quanto do lado da oferta. 

                                                                            (HOBSBAWN, 1997, p. 12) 

 

Nesse sentido, não se pode conceber uma tradição como estática; ela é dinâmica, porque, 

mesmo com orientação para o passado, pode se reportar para o futuro como forma de 

organização, principalmente quando se abandona uma concepção cartesiana de tempo e concebe 

que não há uma ruptura absoluta entre passado, presente e futuro. Partindo desses princípios, 

considera-se que não há na obra de Paulina uma defesa da fixidez das tradições, mas um 

questionamento de como o colonialismo se impôs desvalorizando as culturas locais. Hampâté Bâ 

(2000) lembra como “os tradicionalistas
12

 foram postos de parte, senão perseguido pelo poder 

colonial que, naturalmente, procura extirpar as tradições locais a fim de implantar suas próprias 

ideias”. 

                                                           
12

 Tradicionalistas, conforme Hampâté Bâ (2000, p. 175), são “os grandes depositários da herança oral” na África. 

“Podem ser Mestres iniciados (e iniciadores) de um ramo tradicional específico (iniciações do ferreiro, do tecelão, do 

caçador, do pescador, etc.) ou possuir conhecimento total da tradição em todos os seus aspectos”. 
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O sistema educacional inadequado das colônias contribuía com esse projeto. Conforme 

Boahen (2010),  

 

 a explicação de fenômenos como a morte, a chuva e a doença em termos 

científicos e naturalistas atacava as próprias raízes das crenças religiosas, dos 

castigos e dos tabus africanos, abalando os alicerces das sociedades, provocando 

um sentimento de incerteza, de frustração e de insegurança, atmosfera que 

Chinua Achabe soube captar brilhantemente em seu romance Things Fall Apart. 

O sentimento de insegurança e de frustração, muitas vezes agravado pela crises 

econômicas que se verificaram nas décadas de 1920 e 1930, bem como após a 

Segunda Guerra Mundial, provocou elevadas taxas de criminalidade, divórcio, 

delinquência e violência, sobretudo nas cidades. Essa mesma situação explica 

em parte, no plano religioso, o surgimento das igrejas milenaristas etíopes ou 

sincréticas. 

(BOAHEN ,2010, p. 941) 

 

Portanto, escritores imbuídos de um propósito de resistência ao colonialismo, veem a 

literatura como espaço propício para manifestação da memória e das tradições que os vinculem à 

sua história e de seus ancestrais. Ao longo da narrativa O alegre canto da perdiz, o leitor é 

convidado a fazer uma reflexão sobre a identidade dos sujeitos imaginários que se forjam no jogo 

de construção e desconstrução no espaço difuso em que se entrelaçam passado e presente. A 

colonização é um fato e não dá para reconstruir identidades africanas ignorando esse fato. 

“Esquecer a Europa é eliminar os conflitos que moldaram nossas identidades; e, como é tarde 

demais para escaparmos um dos outros, podemos, em vez disso, tentar colocar a nosso favor as 

interdependências mútuas que a história lançou sobre nós” (APPIAH, 1997, p. 110). Na narrativa, 

mesmo mencionando os invasores, acena com um olhar para dentro para promover “a discussão 

sobre a nação, as identidades, o lugar de cada grupo cultural dentro da nação” (MATA, 2009, p. 

10). 

Appiah (1997) ainda lembra que tanto as queixas de que as tradições na África foram 

corrompidas pelas tradições estrangeiras, numa língua estrangeira, quanto a defesa delas como 

necessidade parecem se reduzir, por um lado, a uma concepção herderiana sentimentalista das 

línguas ou das tradições da África – o que tenderia para o essencialismo – de outro lado, para 

uma concepção positivista das línguas e disciplinas europeias. Assim, “a primeira visão encontra-

se frequentemente no cerne do que podemos chamar de „nativismo‟: a afirmação de que a 

verdadeira independência africana exige uma literatura própria” (APPIAH, 1997, p. 89); e a 

segunda visão aponta para uma tendência eurocêntrica do saber. 
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Discutindo o embate entre os nativistas, nacionalistas e os críticos que reclamam uma 

literatura “universal”, Appiah lembra que a literatura africana pode ser universal sem, contudo, 

abandonar suas tradições, e ele recorre a T. S. Elliot quando afirma: “duvido que um poeta ou um 

romancista possa ser universal sem também ser local” (APPIAH, 1997, p. 91). Appiah defende 

“uma retórica em que a literatura própria é a da própria nação do sujeito”. Mas, para evitarem-se 

os riscos de essencialismo do nativismo, o importante seria se questionar “não a retórica da tribo, 

da nação ou do continente, mas a topologia que ela pressupõe e a oposição que ela afirma”. 

Muitas das críticas que se fazem aos nativistas residem no fato de que o essencialismo pode 

incorrer no risco de se olhar as tradições como fixas, estáticas. 

 Bhabha (2013), ao abordar sobre o papel das tradições na representação da diferença, 

ressalta que 

o reconhecimento que a tradição outorga é uma forma parcial de identificação. 

Ao reencenar o passado, este introduz outras temporalidades culturais 

incomensuráveis na invenção da tradição. Esse processo afasta qualquer acesso 

imediato a uma identidade original ou a uma tradição “recebida”.   

                                                                                (BHABHA, 2013. p. 21) 

   

As considerações do autor fazem pensar sobre a complexidade de se assumir uma 

posição essencialista no trato das tradições como formação e construção de identidades. Mas, ele 

deixa claro a importância das tradições nesse processo. Esses elementos se percebe na narrativa 

quando as personagens recorrem à memória trazendo as narrativas orais que revelam aspectos 

fundamentais para se entender a história do país e os modos de vida da população. 

Dessa forma, o termo tradição não é tomado aqui em sentido hierárquico oposto a 

moderno, mas no sentido de expressões culturais africanas em oposição ao colonialismo; em 

sentido do que foi desprezado pelo sistema colonial em sua visão hierarquizante e eurocêntrica 

que não concebe outras formas de saber, de conhecer, de compreender o mundo. O que se 

entende por moderno depende de diferentes momentos da história, de diferentes realidades. 

Como lembra Macamo (2014), “O racismo, a opressão, a exploração e os atentados à dignidade 

são tão parte desse real quanto o discurso emancipatório, a participação no progresso tecnológico 

e a recuperação da dignidade humana” ( MACAGNO, 2014, p. 375). 

Em seu texto A tradição viva, Hampâté Bâ (2000) afirma que ao se referir à tradição na 

história africana, está se referindo à tradição oral já que, conforme o autor, “nenhuma tentativa de 

penetrar a história e o espírito dos povos africanos terá validade a menos que se apoie nessa 
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herança de conhecimento de toda espécie” ( HAMPÂTÉ BÂ, 2000, p.167). Provavelmente é essa 

tomada de consciência que norteou os autores, principalmente a partir de meados do século XX, 

quando começaram a ver a literatura não só como espaço de denúncia, mas como meio de 

valorizar as expressões africanas e construir um sistema literário com o qual se identificassem e 

que os libertasse da colonialidade imposta. A valorização da tradição oral por parte dos 

escritores, dentre outros meios, incorpora o conto, a lenda, o mito, no romance. Conforme Mata 

(2015, p. 90), 

 

Falar da transformação dos géneros narrativos nas literaturas em português é 

falar das matrizes da tradição oral na literatura escrita, que tem como um aspecto 

fundamental e um facto orgânico a imaginação africana. Dada a sua indubitável 

diversidade, as manifestações da imaginação nas sociedades tradicionais 

africanas têm um denominador comum: o facto de dependerem principalmente 

de um “modo oral”. 

(MATA, 2015, p. 90) 

                                                                               

  O diálogo com a tradição oral se mostra efetiva na narrativa de Chiziane por meio de 

mitos e lendas que são recuperados e vão se entrelaçando na construção da trama. No início da 

narrativa, tem-se a presença pontual de uma personagem, a mulher do régulo, “uma exímia 

contadora de história” (CHIZIANE, 2010, p. 21), “mãe de todas as mães, que conhece a história 

deste povo desde a criação do mundo” (CHIZIANE, 2010, p. 42), que se configura, também, 

como a guardiã da memória, contando histórias que faziam “o pensamento coletivo viajar para 

longe para lá onde não se pode voltar nunca mais...” (CHIZIANE, 2010, p. 24). A habilidade da 

personagem encantava a plateia extasiada. Era Uma Vez... 

Da boca adocicada ela solta os melhores acordes. Dos braços pequenos abre-se 

um manto confortável como as asas de uma águia, onde a multidão de mulheres 

se aninha como rebentos de pássaros. Do seu peito solta-se um sopro de coragem 

que a brisa transporta para cada uma. A multidão ouve a sua voz a penetrar. O 

sorriso a desabrochar. A mente a vadiar na paisagem dos princípios. O medo a 

escapar. Os ânimos se acalmando. O espírito a serenar. A princípio a voz ouvia-

se perto. Depois longe. Mais longe ainda como alguém falando de amor no mais 

profundo dos sonhos. Era uma canção que recordava às mais novas todas as 

coisas antigas, dos princípios dos princípios, no conto do matriarcado. 

                                                                          (CHIZIANE, 2010, p. 20-21) 

     

No primeiro momento, com a mulher do régulo, a autora utiliza a arte de contar história 

para explicar um fato inesperado: o surgimento de uma mulher nua à beira do rio Licungo: 
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- Pronto, já que me pedem, termino. Os homens invadiram o nosso mundo - 

dizia ela - roubaram-nos o fogo e o milho, e colocaram-nos no lugar de 

submissão. Enganaram-nos com aquela linguagem de amor e de paixão, mas 

usurparam o poder que era nosso. Uma mulher nua do lado dos homens? Ó 

gente, ela veio de um reino antigo para resgatar o nosso poder usurpado. Trazia 

de novo o sonho da liberdade. Não a deviam ter matado e nem expulsado à 

pedrada.  

                                                                              (CHIZIANE, 2010, p. 22) 

 

A mulher do régulo não aparece mais na trama, que se desenvolve com a própria 

narradora onisciente se encarregando de introduzir lendas e mitos, à maneira das tradições orais, 

passadas de geração a geração, que as reproduz e as perpetua. No capítulo 9, a autora utiliza uma 

linguagem que remete aos modos de contar na tradição oral, "eram um homem e uma mulher no 

princípio do mundo” (CHIZIANE, 2010, p. 89), para relatar o encontro amoroso entre Delfina e 

José dos Montes: 

Eram um homem e uma mulher no princípio do mundo, defrontando-se no 

espaço circular de uma palhota. Fazendo parar todas as máquinas do tempo e os 

movimentos dos astros. Colocando desordem a todas as coisas do mundo para 

voltar a reordená-las outra vez. Por todos os lados, marcas de uma luta violenta. 

A cama de bambu foi quebrada. Os pratos quebrados. Os cobertores e lençóis 

espalhados. As roupas interiores rodopiando no espaço como bandeiras 

desfraldadas. Gritos. Uivos. Suspiros. É isso, o amor. Corpos em esgrima, na 

batalha original. Sem vencedor nem vencidos. Onde o abraço e o beijo selam a 

trégua, promessa de um novo combate.     

                                                                              (CHIZIANE, 2010, p. 89) 

 

Da mesma forma, no capítulo 19, utiliza-se do verbo em 3ª pessoa do plural, com o sujeito 

indeterminado, que caracteriza bem as histórias que são passadas de geração em geração, nas 

quais não se reconhece o autor; também faz referência aos contos de fada: “Dizem que tudo 

aconteceu como num conto de fadas. Dizem que, uma certa noite incubava os mistérios do mundo 

e o planeta girava numa velocidade nova” (CHIZIANE, 2010, p. 229). Assim, dando 

continuidade à narrativa, inicia-se o episódio em que Delfina se sente triunfar porque casou com 

um homem branco: “- Sou eu a Delfina, a rainha! Vivo no alto, sou rainha, sou mulher de homem 

branco” (CHIZIANE, 2010, p. 229). A narradora cuida logo de desfazer qualquer engano do 

leitor e avisa, "o canto da perdiz, numa noite sem luar era mau agouro" (CHIZIANE, 2010, p. 

89), utilizando-se para isso também de crenças populares, de superstições que povoam o 

imaginário. 
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Já nos Capítulos 18, 25, 27 e 35 a narradora se vale de lendas e mitos que são narrativas 

fortemente ligadas às tradições orais com funções para além do entretenimento, como explicar 

aspectos essenciais da realidade em que vivem. Conforme Eliade (2011), 

 

O mito conta uma história sagrada; ele relata um acontecimento ocorrido no 

tempo primordial, o tempo fabuloso do “princípio”. Em outros termos, o mito 

narra como, graças às façanhas dos Entes Sobrenaturais, uma realidade passou a 

existir, seja uma realidade total, o Cosmo, ou apenas um fragmento: um ilha, 

uma espécie vegetal, um comportamento humano, uma instituição. É sempre 

portanto, a narrativa de uma “criação”: ele relata de que modo algo foi 

produzido e começou a ser.                                         

     (ELIADE, 2011, p. 11)    

                                                                 

A narradora introduz os mitos e lendas não para dar continuidade à trama, mas, fazendo 

uma digressão em que são encaixadas micronarrativas no macro contexto da diegese.  Sobre a 

estratégia do encaixe, Tzvedan Todorov afirma que a história "raramente é simples", e quase 

sempre é constituída de muitos fios, e "em um certo momento esses fios se reúnem" 

(TODOROV, 1972, p. 213), e assim se dá o encaixe de "uma história no interior de uma outra" 

(TODOROV, 1972, p. 234). 

Esse recurso estético usado por Chiziane constitui-se em uma forma de dialogar com as 

tradições orais, e ela utiliza para explicar situações que não são de fácil compreensão e 

explicação no cotidiano das relações humanas, que podem envolver questões históricas, políticas, 

de gênero. Nesse sentido, Chiziane recorre a essas histórias para explicar como os homens 

usurparam o poder feminino, nos capítulos 18 e 25, respectivamente:  

 

A história se repete. As lendas antigas se reproduzem e se materializam. Lendas 

dos tempos em que Deus era uma mulher e governava o mundo. Era uma vez... 

Há muito, muito tempo, a deusa governava o mundo. De tão bela que era, os 

homens da terra inteira suspiravam por ela. Cada homem sonhava fazer um filho 

com ela (...)  

 

                                                                            (CHIZIANE, 2010, p. 227) 

 

Depois da invasão original, as mulheres ficaram escravos. Lutaram pela 

libertação. Recuperaram de novo o seu reino e mataram todos os homens. 

Decretar uma lei: toda criança que nasce varão deverá ser morta, para exterminar 

a maldição do masculino. Assim o fizeram (...) 

                                                                              (CHIZIANE, 2010, p. 269) 
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A autora se utiliza do mesmo recurso de encaixe de uma lenda para, dessa vez, 

metaforicamente, explicar a invasão do colonizador: 

 

No princípio dos princípios, o mundo era só de mulheres. Elas lavavam, 

caçavam, construíram e a vida florescia. Os seres humanos, como a flora, 

nasciam do solo. Bastava semear uma aboboreira e as abóboras cresciam. 

Passados uns meses as borbulhas abriam-se como ovos de galinha, deixando sair 

as mulheres mais lindas do planeta (...) 

                                                                             (CHIZIANE, 2010, p. 279) 

 

 

E novamente por meio de uma lenda que ela explica porque o povo africano foi receptivo 

com o estrangeiro, com o invasor: 

 

No princípio de tudo, os povos da terra acreditavam em Zuze o deus do mar. 

Acreditavam que no fundo do mar residiam todas as maravilhas da terra 

prometida. Achavam que o mar era a residência de todos os espíritos bons. Foi 

por isso que olharam para os navegadores como fiéis mensageiros do Grande 

Espírito, por terem a cor clara de alguns peixes das águas profundas (...).  

                                                                              (CHIZIANE, 2010, p. 68) 

  

Volta ainda ao mesmo recurso para explicar “que a guerra dos sexos é muito, muito 

antiga. Tudo começou nos tempos sem memória. Era uma vez...” (CHIZIANE, 2010, p. 310). São 

estratégias das quais a autora se utiliza também para aproximar a literatura escrita da estrutura 

dos contos orais que "possuem uma trama básica invariável, à qual, no entanto, o narrador pode 

acrescentar floreados, desenvolvimentos ou ensinamentos adequados à compreensão dos seus 

ouvintes" (HAMPÂTÉ BÂ, 2014, p. 212). Os recursos apropriados pela narradora para dialogar 

com a tradição oral, com os costumes da Cultura moçambicana, e construir uma escrita oralizada, 

vão se multiplicando ao longo da narrativa; e assim, ao modo das contadoras de história, Maria 

das Dores conta para o padre como ela era filha de dois pais e uma mãe: “Tudo aconteceu há 

muito, muito tempo... Era uma vez... O preto e o branco amavam loucamente a mesma mulher. 

Colocaram no desfio, nomes como honra, virilidade, para camuflar a cobiça, e ambos a 

disputarem como um troféu (...)” (CHIZIANE, 2010, p. 54). 

Dentre os diversos recursos estrategicamente incorporados pela autora em sua narrativa 

para aproximar-se da tradição de contar história, além das digressões com encaixe de histórias, 

também faz uso de provérbios (já abordado no item 1.2) e da inserção das cantigas, que se 
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configuram como alguns dos processos mnemônicos característicos da tradição oral; e assim 

utiliza-se de experiências subjetivas que também constituem a memória coletiva para perpetuar 

traços culturais através do tempo e das gerações. A recuperação das cantigas se dá em vários 

episódios na narrativa. No primeiro episódio, quando José vai à guerra a serviço do poder 

colonial, escuta tambores e cantigas dos irmãos africanos refugiados na floresta, "era a dor do 

povo num verso" (CHIZIANE, 2010, p. 134): 

Mesmo que nos torturem 

 

Havemos de voltar... 

Mesmo que nos expulsem  

Havemos de voltar... 

Mesmo que nos matem  

Havemos de voltar!...    

Apesar desta escravatura  

Havemos de voltar... 

Havemos de voltar!... 

Havemos de voltar... 

Havemos de voltar...  

Havemos de voltar... 

                                                                  (CHIZIANE, 2010, p. 134-138) 

 

No segundo episódio em que aparece o recurso da cantiga, Delfina, vivendo seu conflito 

interior, arrepende-se de seu percurso – ter se tornado assimilada, ter vendido a virgindade da 

filha, ter se tornado amante de um branco – e sofre quando as crianças cantam nas ruas para 

insultá-la, "nos ouvidos de Delfina o zumbido cresce medonho, despertando memórias" 

(CHIZIANE, 2010, p. 304). E a cantiga continua: 

 

Delfina, que dormiu com o Souza, o branco, por causa do chá e do açúcar 

              ... 

Gaivota, gaivota. 

Diz, à minha mãe... 

               ... 

...que vendeu a virgindade da filha, 

Para melhorar o negócio do pão. 

                  ... 

Delfina, gente fina... 

              ... 

Delfina que pariu pretos, 

Que pariu brancos. 

                                                                                          (CHIZIANE, 2010, p. 304-306) 
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E no terceiro episódio, quando a narrativa já caminha para o final, no momento de 

reencontro entre mãe e filha, "no arquivo da mente se abrem gavetas de um cancioneiro antigo", o 

que mostra também como a tradição oral, em muitos aspectos, está ligada aos laços de afetividade 

e tem uma relação estreita com a memória: 

 

A tua mãe não está, 

Seguiu os caminhos do oriente. 

Se choras dou-te um bofetão  

Um puxão de orelhas e um beliscão. 

                                                                                                     (CHIZIANE, 2010, p. 331) 

 

Esses são recursos que ganham espaço nas literaturas africanas como forma de resistência 

ao colonialismo e como meio para a construção de uma crítica anticolonial. A narrativa chega a 

denunciar, ao mencionar a família multirracial de Lavaroupa da Silveira, como o projeto de 

assimilação e de mestiçagem interferia na manutenção das tradições orais: “na família daquele 

homem não houve contos à volta da fogueira” (CHIZIANE, 2010, p. 207). A valorização do 

recurso da oralidade revela a relação dos africanos com a palavra falada que "além de um valor 

moral fundamental" tem um "caráter sagrado vinculado à sua origem divina e às forças ocultas 

nelas depositadas" (HAMPÂTÉ BÂ, 2014, p.169). E, além de ser um meio de comunicação, é um 

recurso usado para preservação da sabedoria dos antepassados. 

E, contrariamente ao que se possa imaginar, a valorização da oralidade não excluiu a 

escrita já que, conforme Vansina (1982) concluiu com suas pesquisas sobre tradição oral no 

Saara, a oralidade “é uma atitude diante da realidade e não a ausência de uma habilidade” 

(VANSINA, 1982, p. 157). A incorporação de elementos da tradição oral na literatura escrita cria 

um modelo que não é literatura oral e se distancia do romance em sua concepção ocidental; assim 

surge a expressão oralitura, conforme Mata (1998), "já canonizada entre os estudiosos antilhanos" 

(MATA, 1998, p. 48), para designar a pluralidade de elementos orais na produção literária 

escrita. Esse também pode ser um meio para se preservar a cultura oral, adaptando às condições 

em que se encontra produção cultural no país no século XXI, marcada pela escrita. O constante 

jogo de manutenção\transformação é fundamental para a existência das narrativas orais, e esses 

são processos que se dão através de releituras, adaptações, reproduções. É o que Zumthor (1993) 

chama de “movência”. 
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A valorização de elementos da oralidade na produção literária em países africanos, 

conforme Mata (2003), se dá por  

 

um processo de recriação de desenredos verbais a que se segue a incorporação 

de saberes não apenas linguísticos mas também de vozes tradicionais, do saber 

gnômico que o autor vai recolhendo e assimilando nas margens da nação para 

revitalizar a nação que se tem manifestado apenas pelo saber da letra. [...] Essa 

revitalização segue pela via de levedação em português de signos multiculturais 

transpostos para a fala narrativa em labirintos idiomáticos como forma e 

resistência ao aniquilamento da memória e da tradição.  

                                                                                (MATA, 2003, p. 67-68) 

                                                             

Nesse processo a que se refere a autora, a memória coletiva (HALBWACHS, 1990) 

assume função fundamental na preservação das tradições, já que por esse mecanismo os autores 

tanto podem trazer para a construção da narrativa as suas experiências individuais como retomar 

ensinamentos que são perpetuados através de gerações. Com a revalorização da memória, a 

literatura dialoga diretamente com a tradição.  Embora a memória pareça algo mais particular, 

para Halbawchs (1990), ela é resultado da interação do indivíduo com a sociedade, com os 

grupos sociais e instituições. Como lembra Hampâté Bâ (2014), "os primeiros arquivos ou 

bibliotecas do mundo foram o cérebro dos homens" (HAMPÂTÉ BÂ, 2014, p 148). 

Rosário (2010) lembra que tradição oral não é folclore e na África não se constitui apenas 

de um conjunto de manifestações, "é um sistema social, econômico e cultural", por isso acredita-

se que não seja incompatível a coexistência da tradição e do "moderno". "A tradição oral não se 

relaciona necessariamente de forma excludente com a modernidade urbana e dominada pela 

escrita" (ROSÁRIO, 2010, p. 143). Também não se deve tomar os dois conceitos de forma 

hierarquizada. De acordo com Hampâté Bâ (2014),  

 

para a África, a época atual é de complexidade e independência. Os diferentes 

mundos, as diferentes mentalidades e os diferentes períodos sobrepõem-se, 

interferindo uns nos outros, às vezes se influenciando mutuamente, nem sempre 

se compreendendo. Na África, o século XX encontra-se lado a lado com a Idade 

Média, o ocidente com o oriente, o cartesianismo, modo particular de pensar o 

mundo, com o “animismo”, modo particular de vivê-lo e experimentá-lo na 

totalidade do ser. 

(HAMPÂTÉ BÂ, 2014, p. 212) 

 

Mesmo que esses elementos nem sempre se compreendam, como indica o autor, não 

precisam ser visto como opostos que se repelem, mas como possibilidade de “totalidade do ser”, 
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gerando uma rica complexidade de que a natureza humana é característica. Essa complexidade se  

reflete na obra O alegre canto da perdiz evidenciando quase sempre um estado de tensão e 

conflitos, gerado por um pensamento colonial pautado numa ideia de superioridade que 

desconhece outras formas de saber. “Vou para a Lisboa livre, sem superstições, nem mitos, nem 

feitiços” (CHIZIANE, 2010, p. 224). Por isso, é preciso problematizar as consequências da 

dominação epistemológica e cultural que se constituiu com o colonialismo que continua a gerar 

consequências nas formas de se conceber a produção do saber e as categorias de análises ainda na 

contemporaneidade. A dependência das ex-colônias mesmo atualmente se dá muito mais pelas 

categorias de pensamento do que em qualquer outro âmbito. É sobre isso que faz pensar as 

reflexões de Omar Rincón (2009) em seu ensaio “Agendas comunes: haciendo cargo de lo que 

nos toca” ao discutir sobre outras narrativas possíveis para além daquelas forjadas pelo 

pensamento europeu. 

  O que dialoga perfeitamente com Santiago Castro-Goméz (2007) em seu texto 

“Decolonizar la universidad: la hybris del punto cero y el diálogo de saberes” em que faz uma 

crítica ao papel da academia como produtora de saber. Ele acusa a universidade de ainda 

reproduzir o modelo colonial não só em suas concepções, mas em sua própria estrutura. Na 

academia a agenda de pensamento está pautada em teorias e categorias de análise que se referem a 

uma experiência histórica e particular europeia que acabam baseando o discurso intelectual na 

América Latina e, de modo geral, os países colonizados. São ideias, formas de pensar, de 

compreender o mundo que criam binarismos reducionistas que se mundializaram com o sistema 

colonial; e, de alguma forma, passa-se a acreditar nessas categorias como verdades. O fato é que, 

muitas vezes, os conceitos ocidentais não dão conta de explicar a complexidade das relações, das 

identidades que se constituem na “pós-modernidade”.  

É também para esses aspectos que remetem as discussões de Hampâté Bâ (2014) ao 

lembrar ainda que a tradição oral "é uma ciência da vida cujos ensinamentos sempre podem 

favorecer uma utilização prática" (HAMPÂTÉ BÂ, 2014, p. 175).  Portanto, a presença da 

oralidade nas literaturas africanas pode ser uma forma de desconstruir um discurso 

dominantemente colonial. E, na obra em análise, nota-se uma denúncia desses discursos ao tempo 

em que busca desconstrui-los. Como lembra Mata (2015), 

 

 Porque o colonial ainda é uma presença obsidiante nas práticas culturais, vivendo 

muitos lugares do mundo ainda em função da experiência colonial, moldada em 
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outros parâmetros de criação estética e conceptual, o imaginário literário (do) 

africano acaba por resultar quase sempre numa sedimentação eurocêntrica, que 

propõe o solapamento dos particularismos (vistos como locais) e a aquisição da 

cultura “universal” – leia-se ocidental. 

(MATA, 2015, p. 91) 

 

Portanto, a forma como o colonizador buscava desarticular a cultura do colonizado 

gerava um espaço de conflitos em que a esses últimos eram impostas regras de conduta para 

legitimar uma visão eurocêntrica sobre os modos de vida. 

Assim, os escritores, imbuídos de um projeto literário que refletissem as identidades 

moçambicanas, faziam da literatura um recurso de resistência que servia como veículo para tornar 

público os discursos de insatisfação, bem como um espaço de onde emergiam discursos ocultos 

(SCOTT, 2013). Para tanto, um dos recursos muito valorizados pelos escritores era a incorporação 

de elementos da tradição oral como forma de desconstruir uma colonialidade e os modelos por ela 

impostos.  

 Nesse sentido, nessa análise busca-se compreender como a literatura pode contribuir 

para a desconstrução desse imaginário ao colocar em discussão os conflitos vivenciados pelos 

sujeitos discursivos em um espaço marcado pelo empreendimento de um projeto colonial. É 

guiado por esse olhar que o romance O alegre canto da perdiz se revela uma narrativa em que se 

misturam o poético e o prosaico; sem abandonar a introspecção e a reflexão sobre o existencial, 

sobre a realidade humana, traz temáticas de cunho social e político em uma linguagem inspirada 

no cotidiano, instigando a memória, com um estilo que se aproxima da oralidade, apresentando 

um aguçado olhar denunciador e crítico sobre acontecimentos da história do país, com um teor 

que induz a pensar sobre as tensões e conflitos que constituem a sociedade moçambicana. Tudo 

isso fazendo repercutir vozes de denúncia da exploração e dominação colonial, mas que também 

aventa com a possibilidade otimista de superação desses conflitos, como se discute no próximo 

capítulo. 
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CAPÍTULO III - SUJEITOS EM AÇÃO – O DILEMA DE “SER NÃO SER” – 

CONFLITOS E NEGOCIAÇÕES 

  

Os navegadores correram de aldeia em aldeia, derramando sangue, profanando 

túmulos, fazendo o impensável. A Zambézia abriu seu corpo de mulher e se 

engravidou de espinhos e fel.    

   (CHIZIANE, 2010, p. 69) 

 

Em seu projeto de dominação, o poder colonial estabelece estratégias para desarticular o 

colonizado buscando atingi-lo em diversos âmbitos como o da fé, do trabalho, da língua, do 

ensino, da família; e, para tanto, até leis foram criadas, como o Projeto Assimilacionista. 

Portanto, neste capítulo, busca-se discutir como se dava o conflito de cada personagem ao ceder 

ou resistir ao poder opressor colonial, quais estratégias eram utilizadas na luta para desarticular 

esse poder, garantir a sobrevivência e conquistar a liberdade de ser, de pensar, de viver em um 

país que sofreu a ação colonial.   

A narrativa O alegre canto da perdiz se constrói a partir de um enredo envolvendo 

algumas personagens que, sob o olhar desta pesquisa, se revelam importantes. Além das quatro 

mulheres da mesma família, Serafina, Delfina, Maria das Dores e Maria Jacinta, há ainda José 

dos Montes, com quem as mulheres compartilham o protagonismo da trama, formando-se, assim, 

o grupo de personagens que estão em primeiro plano na trama. E, para esta análise, destacam-se 

também o Moyo, Simba, Soares e Lavaroupa da Silveira personagens que se encontram em um 

segundo plano na narrativa, mas que se constituem importantes no desenrolar do enredo para se 

compreender como os conflitos e tensões que se configuram naquele contexto marcam a 

construção de todos ali envolvidos. 

O romance apresenta um enredo multigeracional bem configurada na família de 

Serafina. Ela representa a primeira geração; a segunda é representada por Delfina e José dos 

Montes; a terceira pelas personagens Maria das Dores e Maria Jacinta; e a quarta geração se 

constitui dos filhos de Maria das Dores: Dr. Fernando, Padre Benedicto e Rosinha. É, portanto, a 

família de Serafina o núcleo central da trama, para onde convergem todos os acontecimentos 

importantes e com o qual as outras personagens estabelecem algum tipo de relação. O Moyo é 

amigo de José dos Montes com o quem mantém uma relação com aspectos paternais; Simba se 

relaciona com Delfina e depois se casa com Maria das Dores; Soares se torna amante de Delfina; 

e Lavaroupa da Silveira é amigo de José dos Montes; bastante significativas na trama, essas 
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personagens trazem em si um repertório de simbologias sobre a sociedade moçambicana numa 

fase que vai desde o período colonial até depois da independência política do país que ocorreu em 

1975. Cabe, então, discutir como diferentes gerações e as vivências individuais vão influenciar a 

forma como cada personagem lida com os conflitos gerados e/ou acentuados com o sistema 

colonial, os âmbitos em que esses conflitos se dão de forma mais enfática e que aspectos podem 

ser determinantes para que personagens, homens e mulheres, sofram mais incisivamente a 

opressão ao criarem estratégias de resistência, de negociação. 

 

 

3.1 HOMENS EM AÇÃO 

 

“José dos Montes não contaria esta história se estivesse aqui. Não, não 

contaria. Nenhum homem conta com prazer a história da própria 

derrota”.  

(CHIZIANE, 2010) 

 

José dos Montes, o Moyo, Simba, Lavaroupa da Silveira e Soares formam o grupo de 

personagens masculinos que têm importância significativa para se compreender as tensões e 

conflitos que marcam o enredo de O alegre canto da perdiz. Dentre eles, o Moyo é a personagem 

que mais enfaticamente defende as tradições das culturas locais. Portanto, além da questão racial 

que perpassa a constituição de todas as personagens, a desagregação das culturas locais, o 

distanciamento dos usos e costumes moçambicanos são aspectos que contribuem decisivamente 

para seus conflitos.  

O sofrimento do Moyo se deve principalmente ao perceber a destruição da natureza, do 

espaço geográfico zambeziano e a degradação de suas culturas, dos usos e costumes ancestrais: 

 

Nesta terra não há deserto, tudo é verde e tudo ri. Deserto é o contraste entre a 

riqueza da Zambézia e a pobreza do povo. Deserto será a Zambézia depois da 

pilhagem colonial e da devastação florestal pelos predadores universais que 

parasitarão todas as árvores, madeiras e mariscos que são teus pés para te 

trazerem em seguida o catecismo sobre o maneio ambiental e a doutrina conta os  

perigos da desflorestação. Deserto é o teu mundo a quem cegaram a vista e não 

consegues ver o teu percurso. Deserto será o mundo, quando casamento 

poligâmico for combatido em nome do progresso para se apoiar o casamento 

monogâmico de pessoas do mesmo sexo em nome da modernidade. Deserta será 

a Zambézia depois das guerras que hão de vir e das epidemias que mataram mais 
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que escravatura. O deserto és tu que te vendes a um sistema para queimar o teu 

próprio celeiro e derramar o sangue da tua terra mãe.   

                                                                            (CHIZIANE, 2010, p. 198) 

 

A fala da personagem é marcada por uma evidente exaltação de seu país e defesa dos 

usos e costumes. Em seu discurso, percebe-se ainda uma enfática crítica anticolonial em que 

culpa a colonização por todas as misérias do país. Assume, assim, a personagem uma postura 

essencialista na defesa das tradições e rejeita qualquer influência da cultura colonial. Todavia, há, 

antes de tudo, uma rejeição à devastação causada pela colonização na natureza e, por 

conseguinte, na alma do moçambicano, que ao aderir aos modos de vida impostos pelo sistema 

em busca da sobrevivência havia de “acrescentar a mentira, a estratégia de rato, a traição, a 

cobardia à matriz do seu caráter” (CHIZIANE, 2010, p. 197).  

A personagem defende uma essência da moçambicanidade que seria “violada” no 

convívio com os modos de vida europeu, que ele acreditava ter capacidade de destruição porque 

desvalorizava a cultura do moçambicano. E, mesmo que esse discurso possa expressar uma visão 

idealizada do “ser moçambicano”, evidencia, primeiramente, o seu conflito ao conviver com o 

sistema colonial. Por saber manipular as ervas, ter poderes especiais, saber lidar com as forças da 

natureza, ele era detentor de um saber, de uma ciência, de um conhecimento a quem o estrangeiro 

temia e buscava combater, principalmente pela liderança que exercia junto à comunidade em que 

vivia. A perseguição às práticas de cura e às crenças, representadas na personagem, dava-se, 

sobretudo, pela imposição do Cristianismo que foi um dos instrumentos usados para a expansão e 

dominação europeia pelo mundo. 

O apego e defesa da cultura local, das crenças e dos costumes foram armas de resistência 

usadas pela personagem. E sua rejeição ao sistema colonial era tão incisiva que ele acabou sendo 

assassinado por um sipaio, José dos Montes, um moçambicano assimilado. O assassinato da 

personagem tem uma simbologia muito significativa porque indica como o poder colonial, 

prometendo melhorias de vida, buscava cooptar o próprio moçambicano para colocá-lo a seu 

serviço e mostra como o assimilacionismo era uma forma de desagregar as comunidades locais. 

Dessa forma, era no campo da religião que se dava o conflito maior do Moyo, pela 

defesa dos costumes, das crenças locais. Não por acaso, simbolicamente, o Moyo permanece vivo 

na memória de José dos Montes que em seu momento de maior desespero consegue, recorrendo 

às suas crenças, comunicar-se com o espirito do sábio curandeiro. A forma como se constitui a 
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personagem Moyo – seu poder com práticas curativas, o papel de conselheiro, o conhecimento 

para lidar com as forças da natureza, a capacidade de liderança – remete a se pensar, como 

Hampâté Bâ (2000), que as religiões africanas não se restringem à mística; envolve a “ciência das 

plantas”, “as ciências das águas”, “a ciência da vida” (HAMPÂTÉ BÂ, 2000, p.175). É o 

desconhecimento dessas particularidades que faz com que essas religiões-ciências sejam 

repudiadas e combatidas, não só pelo colonizador português em Moçambique, mas por toda uma 

forma de pensar eurocêntrica da qual somos herdeiros, evidenciando uma colonialidade que ainda 

permeia formas de pensar e agir, inclusive no Brasil onde se convive com religiões de matrizes 

africanas. É importante ressaltar que também em África não há uma unidade quando se trata de 

cultura, do mesmo modo se dá em relação à religião cuja diversidade ocorre dentro da mesma 

etnia (APPIAH, 1997). Ainda que não seja só por influências externas, mas pela própria 

movência interna. 

Em Moçambique, há influências resultantes dos contatos com outras culturas, antes 

mesmo da colonização – como o islamismo – que favoreceram essas variações, mas foi a 

imposição do Cristianismo pelo colonizador português que exerceu um forte combate às religiões 

locais. É nesse campo, portanto, que reside o maior conflito do Moyo no contexto colonial que se 

torna mais intenso quando se concebe que em Moçambique a religião envolve aspectos muito 

mais amplos, numa cosmovisão em que cultura, natureza, homem estão fortemente imbricados 

com elementos das religiões. Buscando desarticular essa cosmovisão, no projeto colonial a 

ciência tornou-se um recurso para regular a relação entre os “civilizados” e os “selvagens”, e era 

usada como legitimadora da superioridade racial e da cultura portuguesa. Isso espelhava uma 

visão que negava qualquer diversidade na forma de conhecer e explicar o mundo fora da ciência 

europeia; portanto, as práticas de cura, a magia, a feitiçaria eram vista como práticas atrasadas, 

não “civilizadas”. 

Outro personagem importante dentro do enredo é José dos Montes. Ele e o Moyo 

assumem papel significativo porque, no plano da narrativa, formam uma espécie de par 

antagônico: o Moyo como defensor dos valores locais, o símbolo da resistência à dominação do 

poder colonial, de resistência à submissão imposta pelo estrangeiro; e José dos Montes simboliza 

aquele que cedeu à imposição colonial e acaba por rejeitar, pelo menos aparente e 

momentaneamente, as tradições, os costumes herdados de seus ancestrais, tornando-se um agente 
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(sipaio) a serviço do poder administrativo, o que resulta em uma relação de muita tensão e 

conflito que fica bem configurada nos diálogos a seguir: 

 

- Pára de maltratar o povo, José dos Montes. 

- Não posso, tenho que cumprir as ordens. Os brancos castigam mais e ninguém 

reclama. Porque é que o castigo só dói, quando vem de mim? Por eu ser negro e 

me julgarem irmão? 

 (...)                                                                           

- Que buscas no sofrimento do povo, José dos Montes? 

- Estranhos afectos. Pão. Poder. Acho que nasci para destruir. 

 

                                                                              (CHIZIANE, 2010, p.171) 

 

- A grandeza é a alma da gente José. 

- Serás tu um opositor ao regime? Um terrorista? – pergunta o José meio 

enraivecido.  

- Desconfias de mim? Por quê? 

 

                                                                           (CHIZIANE, 2010, p. 177) 

 

 

- Somos iguais, Moyo. Iguais. Matando e curando, serventes do mesmo regime. 

Ambos expulsos do mundo. Tu de tangas e na palhota e eu, portador deste 

fardamento de caqui e botas altas e uma espingarda, cidadão ridículo de cofió 

vermelho.       

- Não somos iguais, rapaz, não somos.  

                                                                            (CHIZIANE, 2010, p. 179) 

 

- Pois fica a saber que neste regime ninguém é inocente – grita José dos Montes. 

Eu sou activo e tu passivo. Eu destruo e tu reparas, cada um de nós à sua 

maneira vivendo a ilusão de construir.                                            

                                                                     (CHIZIANE, 2010, p. 180) 

 

O conflito culmina com Moyo, defensor das tradições africanas, sendo assassinado por 

José dos Montes, um agente a serviço do sistema colonial: “Moyo recebe o preço do amor na 

ponta do punhal” (CHIZIANE, 2010, p. 182). O conflito do Moyo se personaliza na relação com 

José dos Montes por ser ele um moçambicano assimilado, sipaio, que havia jurado abandonar os 

costumes para servir ao sistema colonial. José dos Montes também tinha muita dificuldade de 

abandonar os costumes que lhe constituíam e que lhe conferiam uma identidade como sujeito 

moçambicano; mas resolveu se tornar um assimilado porque acreditava que podia conciliar a 

convivência com diferentes culturas. Isso foi o que ocorreu com muitos moçambicanos, homens e 

mulheres, no processo de colonização.  
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O dilema de José começa antes mesmo de assinar o documento de assimilado, por que 

ele havia de ceder às pressões de Delfina, que desejava ascender socialmente. Mas seu conflito 

aumenta quando se torna oficialmente um sipaio e é obrigado a jurar fidelidade às imposições e 

normas coloniais:  

 

- Juras abandonar essas crenças selvagens, a língua atrasada, e a vida bárbara? 

- Sim, eu juro. 

- Bom rapaz. Agora assina aqui. 

O José assina o documento que o transforma em assimilado. Mesmo sem ler. As 

suas capacidades didácticas não lhe permitiam semelhante luxo. Assinou apenas. 

Embasbacado aguarda os resultados, os novos mandamentos que não demoraram 

a vir. 

- Já és assimilado. E serás sipaio a partir de hoje. 

- Sipaio? 

- Sim. Tens muita fibra nesses músculos. És um negro de bom porte para sipaio. 

- Mas! 

- Psiu, silêncio. Aqui não há perguntas. Queres ou não ser assimilado? 

- É que não sei como ser sipaio. 

- Não te preocupes, aprende-se depressa, não custa nada. 

O oficial entrega um envelope lacrado contendo dinheiro para comprar roupas 

condignas com o novo estatuto. Muito dinheiro. 

- Para quê? 

- Para comprar roupas dignas com teu novo estatuto.  

- Sim, chefe. 

Realizou as primeiras compras de sua vida. Roupas, sabão, perfume e lençóis 

brancos. Experimentou tudo e foi ao espelho pela primeira vez. Sentada na 

cama, Delfina observava o marido a mudar de identidade, como uma cobra da 

mudança da estação. Arregalava os olhos e soltava suspiros, de cada vez que 

José trajava mais uma nova peça. Roupa nova, vida nova. A camisa branca 

acentuava o brilho da pele negra, tornando os olhos e os dentes mais luminosos. 

                                                                     (CHIZIANE, 2010, p.123-124) 

 

 

 O decorrer da narrativa mostra que a angústia dos assimilados podia ir além de uma 

frustação de expectativas ou de ter que desempenhar funções impostas pela administração 

colonial, passa também pelo drama interior de quem se via na condição de algoz de seus iguais. 

Nos momentos de introspecção, José dos Montes tinha que lidar com a dor do “cheiro da morte 

perseguindo o olfato (...), o ódio dos negros das plantações que se derramam nos seus ombros 

(...), as desconfianças que os brancos derramam sobre ele” (CHIZIANE, 2010, p. 169). Na 

condição de assimilado, na função de sipaio, fora levado a praticar atos e assumir atitudes das 

quais se arrependia: “matar o pai ou a mãe para agradar o patrão. Caçar gente para deportar ou 
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vender. Buscar dissidentes nos bares, nas ruas, nas plantações, nas prostitutas do cais, para 

alimentar as receitas dos patrões” (CHIZIANE, 2010). Em sua saga interior,  

 

Recorda os olhos da multidão estarrecidos de medo, na hora da chacina. 

Compreende que são os uivos desesperados dos condenados que se impregnam 

na mente e ganham a forma de vultos medonhos. Atordoado, começa a ver o 

antes não via: são, sim, aqueles a quem matei, que se erguem dentro de mim, 

exigindo a vida que lhes tirei. Como são poderosos! Combatem-me sem braços 

nem armas. 

                                                                            (CHIZIANE, 2010, p. 172) 

 

Embora cumprisse suas funções e aos olhos da população se revelasse um agente 

implacável do sistema, impiedoso e cruel, José dos Montes vivia um conflito interior. E  

começava a se arrepender de sua nova condição: “livres são os escravos que preservam a sua 

condição e se batem com convicção” (CHIZIANE, 2010, p. 134). José dos Montes “sofreu o 

castigo de chibatadas no tronco, por ter tentado fugir do acampamento” (CHIZIANE, 2010, p.78) 

e, controversamente, percebe que se sentia mais livre na condição de condenado a executar 

trabalhos forçados do que na condição de assimilado em que era obrigado a negar sua cultura, a 

rejeitar, pelo menos aparentemente, seus antigos hábitos e costumes: 

 

A memória da canção convida José dos Montes a regressar à vida antiga. De 

condenado. Plantador. Com liberdade para comer à mão e dormir no chão. 

Andar descalço e sentir o poder mágico da terra a fortalecer-lhe os ossos. A 

consciência aconselha-o a participar na guerra contra os invasores, mas já deu as 

costas à sua gente e está do outro lado da trincheira. No tumulto da terra com 

bandeira alheia. 

                                                                            (CHIZIANE, 2010, p. 137)  

 

 Assim se revela, na narrativa, o drama interior de José dos Montes que, mesmo sem 

conseguir se desvincular de suas origens, de seus costumes, como desejava o poder colonial, 

assumira a condição de assimilado, passando a servir o sistema em seus atos de dominação e 

violência:  

Sabia que ia ser doloroso, mas não tanto. Enquanto percorre a estrada longa faz 

o balanço da triste existência: o poder de um negro resume-se numa sucessão de 

perdas. O colo da mãe que lhe fora roubado. As marchas infinitas por terras 

desconhecidas só para amar Delfina. Os amigos perecidos à força da sua mão. 

Matar o irmão para existir. Ser canibal da sua própria raça. 

                                                                            (CHIZIANE, 2010, p. 195) 
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Com a angústia que o atormenta, ele recorre à fé, não tendo mais certeza se aí encontrará 

refúgio: “tenta entabular palavras em oração. Que deuses escutarão o lamento de um traidor? 

Mesmo assim, ele reza. Com fervor. Deuses meu, estou diante deste fogo, desta loucura, afastai 

de mim essa amargura” (CHIZIANE, 2010, p. 128). O drama interior da personagem, além de 

mostrar suas inquietações com a condição que assumira, com os atos que praticara a serviço do 

poder colonial, faz pensar como o projeto de assimilação tinha como objetivo usar o “assimilado” 

como uma engrenagem da máquina de dominação. Ao perder a ilusão inicial e chegar a essa 

consciência, José sente desprezo pelo lugar que ocupa no sistema: “Despe as roupas ridículas dos 

sipaios. Liberta-se das botas e do punhal. Despe tudo, mas não consegue despir os actos 

impregnados na mente. Enfrenta a ausência e o tempo” (CHIZIANE, 2010, p. 210). 

O sofrimento da personagem reporta aos inúmeros moçambicanos que viviam a difícil 

decisão de se tornarem assimilados para adquirirem algum direito naquele sistema, o que lhes 

livraria também do trabalho forçado; mas acabavam na condição de sipaio, sendo obrigados a 

servir o Estado português e a se tornarem opressores de seus iguais. Eram pessoas que se 

encontravam em situação em que não lhes restavam muitas possibilidades de escolha, de uma 

forma ou de outra acabavam sofrendo a opressão colonial. Na condição de sipaios, haviam de 

cumprir as funções a que eram destinados, dentre elas, cobrar o “imposto das palhotas” de 

famílias, muitas vezes, desprovidos de qualquer condição financeira. Se não cumprissem tais 

obrigações seriam eles, os sipaios, castigados pela administração portuguesa. De outra forma 

corriam o risco de serem recrutados para os trabalhos forçados ou, presos em qualquer situação 

corriqueira, haviam de cumprir pena de trabalho prisional a que eram submetidos muitos homens 

acusados pelo Estado colonial de “vagabundos”, “insubordinados”. Conforme Zamparoni (2012), 

a prática de penalizar com trabalho correcional, oficialmente, persistiu até 1962. 

Diferentemente do Moyo, José dos Montes não levantava a bandeira da defesa irrestrita 

de suas crenças e costumes, mas era também nesse âmbito que se davam seus conflitos, uma vez 

que não se desvinculava de sua cultura, ao tempo em que, na condição de sipaio, servia a um 

sistema que o obrigava a renegar suas heranças culturais ancestrais, sua língua, suas crenças, ser 

opositor de seu próprio país:  

 

No dia em que José segurou a primeira espingarda, chorou. A sensação gélida do 

metal percorreu-lhe o corpo. O coração amoleceu e ele agitou-se como uma 

criança. Esta espingarda, faz-me lembrar os amigos mortos. O meu pai. Faz-me 
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lembrar as lágrimas da minha mãe. Eu não queria esta arma, nem este punhal. 

Nem esta farda ridícula de cidadão de segunda classe (...) 

Acaba de ganhar a real amplitude de sua nova condição. Medita sobre as 

mudanças que se operam na sua vida e prepara a mente para o grande encontro. 

Chegou a sua hora. O exército da traição e da morte ganhou mais um. Que vai 

eliminar da vida todos os pontos vitais. Torna-se inimigo de se próprio. Olhar 

para a sua própria raça como um tormento. Matar homens e proteger o palmar. 

Veste os seus cações de caqui. O blusão. Usa as botas altas e cofió. Coloca a 

espingarda no ombro. Num impulso de fraqueza, busca conforto na aprovação 

da sua amada. Coloca-se diante dela e fala sem convicção. 

- Delfina, sou grande. Sou sipaio. Já tenho dinheiro no bolso. 

                                                                  (CHIZIANE, 2010, p. 127-128) 

 

O estado de desespero, o dilema de José era absoluto, porque, além de não se realizar no 

amor, sente profundo desprezo pela condição que ocupa profissionalmente servindo ao sistema e 

não consegue encontrar refúgio espiritual já que traíra suas crenças ao jurar fidelidade ao governo 

português e romper com Moyo, seu apoio, seu conselheiro. O conflito que marcava o corpo e 

assolava a alma de José evidencia como o Projeto Assimilacionista atinge o moçambicano em seu 

cotidiano. O seu sofrimento dimensiona o de tantos moçambicanos de quem foi tirado o direito 

de definir seus próprios destinos, já que fora dessa condição restava-lhes a fome, a perseguição, o 

trabalho forçado ou o que o estado denominava de trabalho “voluntário”. Na narrativa, José dos 

Montes representa os que vivenciaram essa experiência: “o seu percurso é igual ao de todos os 

condenados. Foi caçado e acorrentado como um criminoso, sem saber que mal fizera. Vivendo no 

acampamento dos condenados, esses retalhos humanos, habitados pela solidão” (CHIZIANE, 

2010, p. 73). De acordo com Zamparoni (2012), 

 

o sul de Moçambique conquistado passou paulatinamente a servir como reserva 

de força de trabalho barata: primeiro para as minas do Transvaal e mais tarde 

também para a Rodésia, rumavam dezenas de milhares de recrutados, fruto de 

acordos regionais envolvendo força de trabalho e comércio. Outros tantos eram 

compelidos ao trabalho dentro da própria colônia e milhares de trabalhadores 

eram ainda compelidos a suprir a crescente demanda das roças cacaueiras de São 

Tomé, em regime de trabalho denunciado como escravo. 

(ZAMPARONI, 2012, p. 115-116) 

 

O mesmo autor, ao discutir sobre trabalho em Moçambique, mostra como esse universo 

foi afetado pela ação do estado colonial, já no século XX; dentre diversos aspectos, ele ressalta 

como o próprio calendário de festas religiosas que compunham o mundo do trabalho e os 

descansos semanais passaram a obedecer a uma lógica do colonizador. Sem contar que os salários 
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pagos aos “indígenas” não passavam de um quinto daqueles pagos aos europeus sem nenhuma 

especialização; e mais, havia uma evidente exclusão dos negros e mulatos do exercício de 

algumas profissões que se tornavam privilégio dos brancos. E, embora a escravatura tenha sido 

abolida oficialmente em 1879, persistiam práticas escamoteadas que se assemelhavam à 

escravidão, a exemplo do trabalho forçado, do qual estavam isentos algumas poucas categorias, 

dentre as quais os sipaios, função assumida por José dos Montes que lhe garantia o direito de não 

ser recrutado para o trabalho compulsório nas condições em que o estado colonial julgasse por 

motivo de “força maior”. Buscando fugir dessa condição José se torna sipaio; o que acaba por se 

tornar a razão maior de seus conflitos. 

Na narrativa de Chiziane, as vivências de José dos Montes representam bem as condições 

de muitos moçambicanos obrigados a servir nas guerras coloniais, recrutados para o campo de 

trabalhos forçados, sujeitos a normas e regras que limitavam suas liberdades de escolha, às quais 

aderiam para não serem presos e enquadrados como “malandros”, “vagabundos”, 

“insubordinados”. Não por acaso, Scott (2013) considera que grande parte das formas de 

resistência cotidiana dos camponeses se manifestava no âmbito do trabalho; o que serve para se 

compreender o contexto da colonização, principalmente se considerado que era o universo do 

trabalho fortemente afetado pelas ações de controle do estado colonial sobre os dominados 

porque estava diretamente ligado à exploração financeira e obtenção de lucros.  

No rol das personagens masculinas que ganham presença significativa na narrativa e 

vivenciam condições conflituosas no contexto colonial também se encontra Simba. Assim como 

Moyo, ele é um bruxo, feiticeiro. Todavia, seus conhecimentos não são postos a serviço dos 

desvalidos, dos perseguidos pelo regime, tampouco apresenta uma conduta ética que o coloque 

como conselheiro ou orientador da comunidade. Ele usava seus poderes e conhecimentos como 

forma de garantir sua subsistência material; ele também sonhava com melhores condições de vida 

e chega a cogitar a possibilidade de se tornar um assimilado:  

 

Devia torna-se assimilado para tê-lo? Não, não podia, por causa da profissão de 

curandeiro. Uma vez assimilado, teria que renunciar ao espiritismo. Os espíritos 

se vingariam e ele morreria. Tinha que viver naquele mundo deprimente, realizar 

magia por encomenda, jejuns prolongados. Alimentar-se de raízes e algas cruas. 

Abstinência sexual periódica, mas com tantas mulheres apenas para a 

procriação.  

                                              (CHIZIANE, 2010, p. 220) 
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Não se tornou um assimilado, porque assim teria que renegar suas crenças e isso o 

levaria a perder seus poderes. Ao contrário do Moyo que desafiava o poder colonial, Simba  

temia: “não quero complicações com esse regime” (CHIZIANE 2010, p. 218). Ele lidava com o 

poder colonial se submetendo e se articulando com os modos de exploração que esse próprio 

regime lhe concebia, de certa forma servindo-lhe de agente já que vivia também da exploração de 

prostitutas como Delfina, explorada e prostituída no cais a “serviço” dos marinheiros brancos: 

“ah, meu chulo, meu gigolot dos tempos dos cais” (CHIZIANE 2010, p 218). Mesmo quando 

deixou de ser prostituta, Delfina continuou a ser explorada por Simba, que exigia dela pagamento 

para prestar seus serviços de magia e a ajudá-la a seduzir o português Soares: “Com esta louca 

farei fortuna. Será minha refém, meu escudo de vitória. Com esta maluca, vou lucrar. Quando ela 

descobrir a trama, terei já feito meu pé-de-meia. E muitas coisas mais” (CHIZIANE, 2010, p. 

220). 

O jogo de negociatas que permeava a relação dos dois chega ao ápice quando ele aceita 

Maria das Dores, filha de Delfina, como parte do pagamento pela prestação de serviços de 

feiticeiro. A construção da personagem Simba e sua forma de lidar com seus poderes talvez 

sejam indicativos de uma crítica às práticas de magia e feitiços ligadas às concepções de uma 

autora que tem uma formação religiosa Protestante – esse mesmo discurso pode se perceber 

quando faz crítica a costumes católicos ao mencionar o Cristo e a cruz de barros inertes que se 

prendem à parede. Mas também é inequívoca a indicação de que não há uma unidade religiosa 

em Moçambique e que há diversas maneiras de lidar com as crenças e saberes ancestrais, que não 

são práticas fixas, cristalizadas. Também, nesse sentido, vale a pena ressaltar que Simba já reflete 

as mudanças no convívio com a colonização. E, ainda, a construção dessa personagem pode 

servir como meio para se entender que os curandeiros nem sempre agem dentro de uma mesma 

lógica de ética e de moral.  

Dentre as personagens masculinas, Lavaroupa da Silveira apresentava ser o que melhor 

se adequava à convivência com a opressão colonial. Quando José dos Montes sofria a descoberta 

do nascimento de uma filha mulata (na verdade filha do português Soares), procurou Lavaroupa 

da Silveira para se aconselhar já que vivia ele próprio a realidade de uma família multirracial, 

resultante das múltiplas interações que se davam naquele espaço, bem como da colonização que 

se impusera. Lavaroupa o aconselha:  
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- Calma homem! Olha para a questão do lado positivo (...). Ficas isento do 

imposto da palhota. Os teus filhos negros frequentam a escola e não pagas nada. 

Nas rugas, a polícia não te incomoda.  Recebes prenda do administrador no 

Natal, na Páscoa e no Ano Novo.  Na igreja terás sempre reservado o assento 

nobre. Pensa nas coisas boas antes de tudo.                                       

                                                                           (CHIZIANE, 2010, p. 203) 

 

Com os “benefícios” da assimilação, Lavaroupa parece apaziguado com sua consciência. 

Fazia questão de exibir os modos de vida dos homens “brancos” que acreditava ter adquirido. 

“Dizem que a humanidade é a semelhança de Deus, mas este é a imagem de um branco‟ 

(CHIZIANE, 2010, p. 202). Lavaroupa procura imitar o colonizador “na roupa que usa. Na língua 

apurada que fala. No vinho que toma. Nas joias que exibe. É um negro com classe. Civilizado por 

excelência. Com um nome de escravo, que destrói completamente todos os atributos da sua 

classe: Lavaroupa de Francisco da Silveira” (CHIZIANE, 2010, p. 202). Esse personagem reflete 

a forma como a vida na colônia era influenciada pelos modos de vida impostos pelos europeus 

que, conforme Memmi (1997), impunha um padrão de comportamento que perpassava por 

aspectos que iam desde trajes, formas de comportamento e valores até hábitos alimentares.   

Assim, compreende-se que a falta de conflito da personagem era apenas aparente. Antes 

de tudo, porque para alcançar suas conquistas materiais foi a própria esposa usada como 

negociação: 

 

Lavaroupa Francisco de Silveira tinha uma esposa bela que causa a cobiça do 

patrão. Fez a matemática rústica da vida e concluiu: se eu resisto, o branco me 

deporta só para ficar com ela. Se eu a entrego, serei cornudo, mas escapo. 

Colocou a esposa na cama do branco. Engravidou e trouxe pra casa as gémeas 

mulatas. Como poderia recusá-las, se representavam a bandeira da liberdade, 

escudo e sobrevivência? No principio foi o desespero. Depois foi o hábito: 

alugar a esposa a qualquer homem a troco de roupa, farinha e sabão. Por isso 

lavar roupa tem filhos de muitas raças: dois mulatos brancos, dois negros, e um 

mulato indiano.  

                                                                       (CHIZIANE, 2010, p. 203-204) 

 

Mas a conformidade com que aparentava lidar com as situações adversas se dava apenas 

no discurso consolador que proferia a terceiros, como se precisasse antes de tudo convencer a si 

mesmo. O fato de viver da prostituição e exploração da própria esposa afetava sua própria 

dignidade e vivia “recordando as noites do infortúnio, em que renunciando a própria dignidade 

fechava os ouvidos ao linguajar cáustico do mundo” (CHIZIANE, 2010, p. 203).  Por isso, fora 

do domínio público, sem necessidade de manter as aparências, ele confessa a José dos Montes: 
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“Carreguei a minha fraqueza no alto da cabeça – eterno cornudo. Como as palmeiras, verguei aos 

açoites do vento. Suicidei os meus sonhos e sobrevivi. Estou aqui diante de ti. Triunfante. 

Sobrevivente” (CHIZIANE, 2010, p. 203). Os dilemas e conflitos que Lavaroupa da Silveira 

tenta negar estão marcados no próprio nome que o identifica socialmente: 

 

Nome ganho no interrogatório policial depois de um tumulto no cais. Julgado 

insurrecto ao ser inquirido afirmou que na rotina diária lavava a roupa do Senhor 

Francisco de Silveira seu dono, seu branco. Foi em condições semelhante que 

nasceram os nomes de muitos zambezianos. Nomes de desencanto e tudo que 

humilha, como as roupas de intimidade e de outras banalidades. António Cuecas, 

Júlio Meia Saia, Lucas Camisa, Raul Vergonha, Pente Falso, José Faz Tudo, 

Lisboa Alface, Bonito Segunda-Feira. 

                                                                  (CHIZIANE, 2010, p. 202) 

 

Os nomes – apelidos – que eram atribuídos aos subalternos estavam relacionados aos 

serviços prestados aos senhores portugueses, à servidão que lhes era imposta. Eram condições 

humilhantes em que os sujeitos ressignificavam suas identidades e passavam a ser identificados 

de acordo com a função que desempenhavam dentro do sistema. Lavaroupa representa os 

moçambicanos que vivenciaram essa realidade. São aspectos que indicam como a dominação 

colonial buscava desarticular os modos de vida dos dominados desde as ações mais comezinhas 

até os aspectos mais profundos e existenciais. 

O conflito se dava até na relação com o amigo José dos Montes que o condenava por ser 

um explorador da própria mulher: “admiro-te, mas não aceito ser como tu. Conquisto o pão à 

forca dos braços. Matando gente, matando leões, buscando a minha grandeza no poder da minha 

força. Para mim, és um inútil que construiu a grandeza parasitando o sexo de tua esposa” 

(CHIZIANE, 2010, p. 209). José dos Montes considerava tão desprezível a condição do amigo 

Lavaroupa a ponto de apontar seus próprios crimes como atos menos degradantes porque não 

atingia o seu lugar de macho dominador.  

Pela forma que se constrói a narrativa, percebe-se que Moyo, José dos Montes, Simba e 

Lavaroupa da Silveira vivem conflitos no convívio com o poder colonial, cujos dilemas serão 

mais ou menos intensos a depender da forma que vão lidar com esse poder; e as estratégias de 

resistência ou submissão vão marcar suas relações no meio familiar, além do lugar social em que 

se encontram, definidos por discursos que lhes atribuem determinadas representações definidas 

pela cor. 
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A colonização onde quer que se dê – mesmo que apresente diferentes facetas e lugares 

diversos – é tão avassaladora que não ficam isentos nem mesmo os colonizadores que se veem 

abandonando sua terra natal, muitas vezes obrigados, para se instalarem em outros lugares, 

lidando com outras práticas culturais, com outros costumes, outros modos de vida. Esse aspecto 

também é abordado na obra, permitindo que se tenha um olhar crítico e atento a todas as nuances 

de conflitos naquele contexto: 

Abandonam a esquadra e buscam refúgio na mesa de bar. Estão ali. Árvores 

jovens arrancadas do ventre da mãe com promessas de grandeza. Por isso se 

vingam dos condenados pretos. Alguns deles sabem que tal como os negros 

condenados, nunca mais verão a cor da terra nem os braços da mãe, morrerão 

ali. Os que tiverem a sorte de regressar encontrarão as esposas fecundadas por 

outros homens. Por isso se vingam. Enlouquecerão. Outros regressarão 

paralíticos, cegos ou inúteis para sempre. Por isso sofrem e se vingam. Porque o 

império que constroem é um edifício invisível. 

(CHIZIANE, 2010, p. 143) 

 

 Na narrativa O alegre canto da perdiz, o português Soares representa esse colonizador. 

Ele se encontrava realizado materialmente, afinal essa era uma das razões que faziam os europeus 

se aventurarem pelo mundo invadindo territórios, destruindo culturas, devastando povos para 

ampliar seus impérios seja com a conquista de territórios ou de poderio econômico: “O Soares, 

velhote e reconchuchudo só comia e dormia. Sentia realizado nesse mundo, tudo que fizera até os 

setenta anos de vida estava bem feito: a fortuna, empreendimentos sólidos, filhos maravilhosos, 

os edifícios e o palmar” (CHIZIANE, 2010, p. 221). 

Essa conquista material Delfina buscava ao se tornar amante do português visando 

também sua ascensão social; e ele se “beneficiava” dessa relação ao exibir a conquista de 

Delfina, para expressar seu poder masculino, viril: “Os velhos amigos, mortos de inveja e 

espanto, davam-lhe palmadas amigáveis nas costas, levando-o ao mais alto no voo de sonho: o 

velho lobo está de volta, está vivo e está em forma! Conseguiu emprenhar a mais fogosa sereia! 

Grande macho!” (CHIZIANE, 2010, p. 222).  

Ainda que Soares representasse o colonizador em Moçambique e fosse a expressão de 

poder social, econômico e patriarcal, ele também vivia em conflito no contexto colonial 

moçambicano. Além do fato de estar longe de sua pátria, de sua família, seu dilema se dava 

principalmente por ser herdeiro representante de um discurso de superioridade/inferioridade 

racial que se constrói e se expande com o poder colonial. Mas convivendo no espaço 

moçambicano, Soares começa a incorporar a cultura local. Une-se a Delfina, tem com elas filhos 
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mestiços e começa até a produzir discursos dotados de certa sensibilidade para questões sociais, 

raciais e políticas.    

 

-Delfina, meu anjo, falas como se os pobres não fossem humanos (...) 

 -Liberdade, Delfina, liberdade. Um mundo onde pretos e brancos possam viver 

em harmonia. Um mundo de igualdade para todos.  

                                                                     (CHIZIANE, 2010, p. 234-235) 

- Delfina, meu anjo o que te leva a recusar tua própria existência? Amei-te por 

seres meiga e não por seres a imitação de uma branca (...) Amo em ti a cor da 

terra, cor da fertilidade. (...) 

-Devias voltar a escola e realizar teu sonho antigo. Ter o diploma de professora 

primária, para aprender as maravilhas do mundo novo e ter uma profissão nobre 

(...) 

- Um marido não é toda segurança, Delfina. O homem morre. Adoece. 

Empobrece. 

                                                                      (CHIZIANE, 2010, p. 236-237) 

 

- Cuida bem das nossas crianças. Não quero que nada falte, nem sequer aos 

meus negrinhos. Trata a todos por igual, saíram todos do teu ventre. 

                                                                            (CHIZIANE, 2010, p. 243) 

 

Entretanto, não vacilou, diante de um amigo português, em negar a paternidade de Maria 

Jacinta, sua filha mulata. Seus compatriotas o acusavam de estar a se “cafrealizar”: “ès a 

vergonha de nossa classe, Soares, és um cafre. Por esse andar, os brancos todos vão andar por 

aqui de tangas” (CHIZIANE, 2010, p. 255). Percebe-se como ele vivia o conflito de mudança de 

identidade, de abandonar seus hábitos europeus, que acreditava civilizados, ao aderir a costumes 

locais, tornando-se um moçambicano: “Soares chorou, sem perceber que chorava. Olhava pra si 

mesmo e se espantava. Não sou o mesmo, sou outro” (CHIZIANE, 2010, p. 238). Dessa forma é 

que o pensamento colonial temia que os portugueses em Moçambique aderissem à cultura local, 

incorporando crenças, saberes, costumes que considerava “selvagens”, que iria reverberar em 

Lisboa, o mundo “civilizado”, como gostavam de acreditar, quando os colonizadores para lá 

regressavam. O que levaria à desconstrução da ideia de hierarquias entre culturas, da concepção 

de superioridade da cultura europeia. 

O conflito de Soares se percebe em suas próprias palavras: “Somos ambos emigrantes, 

Delfina. Eu da Europa para esta Zambézia. E tu saindo de dentro de ti para parte nenhuma. 

Nenhum de nós tem poiso seguro. Vítimas do tempo, procuramos o respiradouro do mundo. 

Entre superioridades e inferioridades nos amamos” (CHIZIANE, 2010, p. 236-237). Refletindo 

sobre a própria ação colonial, “ele se auto retrata. Nós, marinheiros, para exorcizar nossos medo e 
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superstições, matamos. Matamos o corpo do outro sem perceber que a nossa alma também 

morria” (CHIZIANE, 2010, p. 239). Além de tudo, ele era assaltado pela saudade da terra natal, 

“Lisboa, ah, Lisboa. Que saudades de Lisboa” (CHIZIANE, 2010, p. 234) que também reportava 

a seu modo de vida anterior.  

Portanto, em maior ou menor grau, são todos eles, Moyo, José dos Montes, Simba, 

Lavaroupa da Silveira e também Soares, sujeitos em situação de conflito interior, porque de 

alguma forma eram impelidos a negociar a convivência naquele espaço. E chama a atenção nessa 

análise como das cinco personagens masculinas analisadas, quatro apresentam alguma relação de 

dominação e ou exploração em relação a outros subordinados: as mulheres. 

.  

 

3.2 MULHERES EM AÇÃO 

 

Hoje são as mulheres que levantam as vozes e clamam contra outras 

escravaturas. Arremessando ao vento a amargura dos séculos. 

(CHIZIANE, 2010, p. 309) 

 

As quatro principais personagens femininas que constituem o enredo de O alegre canto da 

perdiz, Serafina, Delfina, Maria das Dores e Maria Jacinta, formam núcleos protagônicos, em 

torno dos quais o enredo se desenvolve apontando os dramas e dilemas, formas de vida, desejos, 

ansiedades, sonhos. Representante da primeira geração, de certa forma, Serafina simboliza, assim 

como o Moyo, a geração de moçambicanos que não havia vivenciado a experiência da 

assimilação regulamentada por lei, mas já era obrigado a conviver com a cultura do colonizador. 

Ela era muito ligada às tradições, incluindo a tradição oral de seu país que, conforme Hampâté Bâ 

(2010), contribui “para esculpir a alma africana”, e está envolvida em todos os aspectos da vida 

porque “é ao mesmo tempo religião, conhecimento, ciência natural, iniciação à arte, história, 

divertimento e recreação” (HAMPÂTÉ BÂ, 2010, p. 169). 

Serafina defende os usos e costumes que herdou dos seus ancestrais, enquanto Delfina os 

rejeita: 

 

- Delfina, o teu pai vai fazer um “mukhuto” para avisar os mortos deste novo 

nascimento, quer tu queira, quer não. 

- Lá estás tu com as tuas superstições. 

- Os mitos que nos prendem. Uma reza não faz mal a ninguém. Até Deus gosta. 
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-Já disse: não quero!                                              

                                                                              (CHIZIANE, 2010, p.161) 

 

Nesse diálogo se configuram os conflitos e tensões vivenciados por muitos moçambicanos 

a partir, principalmente, da intensificação da colonização portuguesa. Situação também 

explicitada na relação entre mãe e filha quando Delfina acusa a mãe de tê-la influenciado a 

desejar a assimilação como forma de ascensão social e financeira. Identifica-se aí uma situação 

aparentemente paradoxal, porque ao tempo em que defendia as tradições, Serafina convencia a 

filha a gerar filhos mulatos, acreditando que isso ocasionaria mudanças em sua condição social, 

financeira e racial, era o que fazia crer o projeto de assimilação. Assim, entende-se como as 

personagens se cingem a partir de uma realidade moçambicana, constituindo-se seres de fronteira 

entre culturas ancestrais e os sistemas culturais impostos pelos colonizadores, pautados em ideias 

raciais e de “civilidade” europeia. 

Todavia, os conflitos de Serafina não se restringiam ao convívio entre as culturas, em 

que a do colonizador se impunha como superior, o que a colocava numa situação intervalar que 

se refletia na sua relação com Delfina. As construções discursivas que vão surgindo ao longo da 

narrativa, marcadas por uma forte atuação da memória, fazem crer que a história das mulheres 

moçambicanas no período colonial, refletida no percurso de Serafina, é a história da perda dos 

filhos: para a escravidão, para as guerras, para a migração. Assim sentia Serafina: 

 

os filhos me foram retirados na flor da idade, e levados num barco para terras 

desconhecidas. Talvez estejam vivos. Ou mortos. Sinto que nunca mais voltarei 

a vê-los. E eram belos como este José à minha frente. Hoje entendo sofrimento 

das cadelas e das cabras, quando nós, os humanos, retiramos as suas crias para 

destinos desconhecidos perante o olhar impotente das progenitoras.  

                                                                             (CHIZIANE, 2010, p.107) 

 

Os povos africanos tiveram que carimbar os corpos com marcas de identidade. 

Cada tatuagem é única. É marca de nascença. No corpo, desenhando-se o mapa 

da terra. Da aldeia. Da linhagem. Em cada traço uma mensagem. Árvore 

genealógica. A tatuagem ajudou a reunificação dos membros da família em São 

Tomé. Na América. Nas Caraíbas. Nas ilhas Comores, em Madagascar, nas 

Maurícias e outros lugares do mundo. 

                                                                                (CHIZIANE, 2010, p. 32) 

 

Desde o século XV até o século XIX a escravidão se constituiu em uma ação 

avassaladora para a África, envolvendo homens e mulheres, numa intricada rede de comércio e 

poder, permeada pela sujeição, por morte e dor, que ajudou a construir e expandir impérios. 
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Embora como sistema de trabalho compulsório a escravidão possa ter assumido configurações 

diversas em diferentes lugares, esteve sempre ligada à lógica de poder europeia e à dominação 

colonial. Conforme Inikore (2010),  

Vale observar que o tráfico de escravos não se limitou à África. De fato o mundo 

conheceu desde o Império Romano a escravidão e o tráfico humano em larga 

escala. Os documentos históricos permitem facilmente constatar que todos os 

povos do mundo venderam como escravos, em regiões longínquas e no curso de 

uma ou outra época, alguns de seus conterrâneos. Aprendemos, assim, que a 

missão enviada no século VI para converter o povo inglês ao cristianismo estava 

ligada à venda, no mercado de Roma, de crianças inglesas, vítimas das 

freqüentes lutas entre os povos anglo-saxões que vendiam, como escravos, os 

prisioneiros capturados durante seus combates. Situação idêntica verifica-se em 

outros territórios europeus. Durante séculos, as etnias da Europa Oriental e 

Central (e, sobretudo os eslavos, cujo nome deu origem à palavra “escravo”) 

forneceram escravos ao Oriente Médio e à África do Norte.                

                                                                      (INIKORI, 2010, p. 91-92) 

 

O que não significa que a escravidão tenha sido igual a qualquer tempo em todos os 

lugares. Mesmo do ponto de vista da história mundial, o tráfico e comércio de escravos africanos 

no transatlântico constituíam-se, sob vários aspectos, em um fenômeno único, pela “sua própria 

amplitude, sua extensão geográfica e seu regime econômico - em termo de oferta de emprego de 

escravos e negócios por eles produzidos” (INIKORE, 2010, p. 92). Isso se distingue de qualquer 

outra prática de comércio de seres humanos. Nesse sentido, esse autor afirma que não é possível 

avaliar com exatidão o papel histórico mundial do tráfico de escravos sem uma estimativa 

minuciosa o mais próximo possível da realidade. 

 A narrativa de Chiziane recria no plano do imaginário o que foi a escravidão para as 

mães negras, cujos filhos saem “do ventre da mãe para o Sol, para a Terra. Da terra natal para o 

desconhecido. Tudo migra” (CHIZIANE, 2010, p. 149). Sofriam as mães: “talvez este viva, 

prognosticavam as mães, profetizas do futuro. Talvez este escape à deportação, rezavam. O que 

partiu para o desconhecido, no barco dos negreiros, voltará?” (CHIZIANE, 2010, p. 100). Na 

obra de ficção não constam dados e estatísticas, mas a emoção, os sentimentos que os sujeitos 

imaginários, que assumiam papéis sociais, podem ter vivenciado ou que herdam  na memória; e 

induz a se pensar (que nos perdoe o poeta Pessoa e a licença poética): Oh! Mar salgado, quanto 

do teu sal são lágrimas dos africanos? Por te cruzarmos quantas mães (negras) ficaram a 

chorar, quantos colos vazios, quantos “ninhos” vazios, quantas gerações a se dispersar?  As 

lembranças da escravidão estavam vivas na memória de Serafina:  
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A chegada daquele rapaz escava cicatrizes. Ele é portador de um passado, dos 

tempos em que Serafina sonhava, suspirava e se desesperava. Pelo filho que 

vem, pelo filho que parte. No nascimento de um novo negro a repetição da 

história. (...)  

Aquela imagem desperta fantasmas, ressuscitando sois antigos numa viagem ao 

passado (...) gente em debandada, apanhada, acorrentada. Gritos lancinantes de 

filhos desaparecendo no mar pelo tempo.  

                                                                      (CHIZIANE, 2010, p. 98-99) 

 

Ainda que a trama não se desenvolva no período da escravidão, a narrativa mostra que a 

literatura sempre esteve atenta aos contextos em que se configuram importantes acontecimentos 

da história de Moçambique. É no percurso da memória que Serafina encontra as lembranças de 

dor e sofrimento e saudade que não são apenas dela, mas de inúmeras mulheres africanas: “O fim 

da mãe negra é ficar encostada ao umbral da porta num choro eterno, perante a indiferença do 

mundo, colocando flores em túmulos imaginários dos filhos que perdemos. Ah, minha Delfina! 

Neste momento, choro os meus filhos perdidos no mundo” (CHIZIANE, 2010, p. 106).  

 Assim, tecida pelos fios da memória, a ficção dialoga com a história retomando fatos 

ou, pelo menos, recriando narrativas possíveis dos acontecimentos que marcaram/marcam os 

sujeitos ali imbricados. Mesmo que a escravidão se configure na memória das mulheres 

moçambicanas como a mais insuportável causa da ausência dos filhos, e de tantos outros ligados 

às suas afetividades, não foi a única causa. Também as guerras surgem, nas narrativas, como 

promovedoras de tantas ausências:  

As guerras dos portugueses foram mais fortes e corremos de um lado para outro, 

enquanto os barcos dos negreiros transportavam escravos para os quatro cantos 

do mundo.     

                                                                       (CHIZIANE, 2010, p. 23) 

 

O pensamento colectivo viaja para o longe, para lá onde não se pode voltar 

nunca mais. Para o tempo das lutas sangrentas, tempo de sofrimento. Com 

bandos de gente correndo pra cá e para lá. Matando-se. Odiando-se de dia, na 

hora do combate. 

                                                                                                             (CHIZIANE, 2010, p. 24) 

 

Na história mais recente, Moçambique é assinalada por lutas e guerras: vivenciou a luta 

armada pós-libertação, que teve início em1976, marcada pelos conflitos internos entre os grupos 

políticos FRELIMO e RENAMO; a luta pela libertação, pela independência contra as forças 

armadas portuguesas, resultado da insatisfação geral com a colonização portuguesa imposta aos 

países, o que desencadeou os movimentos de descolonização não só em Moçambique, mas, nas 

outras colônias portuguesas em África; e, conforme Chenntouf (2010), “militarmente, os 
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africanos participaram como soldados na luta contra as ditaduras fascistas da Europa – embora 

sujeitos coloniais, eles eram explorados por ambas as partes do conflito europeu” 

(CHENNTOUF, 2010, p. 69). Devido às experiências tão marcantes e determinantes para a 

memória do povo moçambicano, o tema da guerra é sempre recorrente nas literaturas africanas. 

Na obra Ventos do apocalipse, Paulina faz uma abordagem sobre as guerras civis moçambicanas 

pós-independência. 

O trabalho forçado, “que provocou um processo de degradação das populações locais” 

(MACAGNO, 2001, p.81), imposto pela administração colonial portuguesa, foi outro aspecto que 

contribuiu para o sofrimento da mulher com ausência de seus entes queridos, uma vez que essa 

modalidade de “escravidão” criava uma migração forçada atingindo em grande escala a 

população masculina.  

Embora majoritariamente o recrutamento para o trabalho forçado atingisse os homens, 

muitas mulheres foram compulsoriamente levadas para serviços domésticos, aberturas de 

estradas, dentre outras atividades, para com seu trabalho pagarem as “dívidas” de seus maridos 

ou de parentes masculinos como filhos, pai ou irmãos (ZAMPARONI, 2001). As reminiscências 

desses aspectos da história de Moçambique marcam a memória da personagem e a forma como a 

ação colonial interferiu na vida cotidiana de muitas mulheres, mas também simbolizam 

metaforicamente a terra invadida, expropriada, cujos filhos lhe foram tirados, numa inversão da 

orfandade, são as mães que perdem os filhos, como se a memória das mulheres se constituísse na 

experiência de diásporas nos quatro cantos do mundo. “Dos quatros que tivemos, restou-nos a 

nossa Delfina (...). Ah, meus filhos homens perdidos no mar!” (CHIZIANE, 2010, p.111). 

Paulina escreve de tal forma que, ao se ler, quase se sente na pele e na alma a dor dessas 

mulheres. Todavia, é preciso esclarecer que esta análise não pretende incorrer no erro de 

considerar que aspectos como a escravidão, as migrações, as guerras tenham afetado, naquele 

contexto, apenas as vivências afetivas e emocionais das mulheres, mas atem-se a analisar o que a 

narrativa repercute ao refletir esses aspectos como parte dos conflitos que afligem as personagens 

femininas, simbolicamente remetendo às experiências de muitos moçambicanos. 

 Todos esses aspectos, que a narrativa vai apontando no seu desenrolar, fazem 

compreender a constituição da personagem Serafina e as supostas contradições que a compõem; 

na verdade, abandonada uma visão binária, poderá se compreender nela uma complexidade, 

marcada por tensões e conflitos que resultam da experiência de viver em uma situação intervalar 
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própria de sujeitos que, nascidos em uma cultura marcada pela ancestralidade, experimentam a 

convivência com a imposição de valores coloniais pautados por diferenças e hierarquias raciais 

que se empenhavam, inclusive por meio de leis, a neutralizar a cultura que rotulavam de inferior, 

atrasada. 

Fruto desse contexto, Delfina protagoniza a segunda geração de mulheres de O alegre 

canto da perdiz representando os moçambicanos que sofreram mais incisivamente as influências 

coloniais, período em que o país já caminhava para a independência política; portanto, 

vivenciava-se a intensificação dos conflitos internos. Como afirma a própria autora, a “África que 

se viu prostituída, destituída de sua personalidade a ponto de, nalgumas ocasiões, desprezar-se e 

negar-se a si mesma (...), na obra, é representado por Delfina que renega os filhos negros que são 

de sua raça, preferindo os da outra raça” (CHIZIANE, 2010, p. 355).  

Embora possa, inicialmente, parecer que ela sucumbiu facilmente ao discurso do 

colonizador – uma vez que rejeitava as tradições e se sentia “atraída” pela “modernidade”, 

tornou-se amante de um português buscando ascender socialmente, foi capaz de vender a 

virgindade da filha (Maria dos Dores) e, como formou uma família multirracial, tratava com 

diferenças os filhos negros e os brancos, renegando os primeiros – uma análise mais oblíqua pode 

indicar que ela acreditava buscar formas de resistência em um sistema que era muito opressor 

para a mulher. 

Enquanto Serafina mantinha forte apego às tradições, aos usos e costumes de seu país, 

Delfina aparentemente rejeita o que estava ligado às suas origens e deseja uma vida que refletisse 

um modelo europeu. A forma como encarava a sua família multirracial expressa bem esse traço 

que constituía a personagem: “os filhos pretos representavam o mundo antigo. O conhecido. São 

o meu passado e o meu presente. Sou eu. E eu já não quero ser eu (...) os filhos mulatos o fascínio 

pelo novo (CHIZIANE, 2010, p. 238).  A narradora, ao descrever os sentimentos das 

personagens, acaba por reproduzir  discursos propagados pelo poder colonial que buscava fazer o 

colonizado acreditar que sua cultura representava o antigo, o atrasado, em contraposição ao modo 

de vida do colonizador apresentado como moderno, “civilizado”.              

 A análise dos discursos que constituem a personagem Delfina mostra que ela vivencia 

um estado de conflito em todas as suas facetas: na condição de filha, de mãe, de mulher e de 

cidadã.  Seus conflitos começaram na relação com a mãe, principalmente porque a induziu à 

prostituição: “tens sorte, tu serves na cama, tens mais rendimento. Por que deitas fora a tua 
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sorte?” (CHIZIANE, 2010, p. 105). “Pensa também em mim. És o meu pão e o meu rendimento” 

(CHIZIANE, 2010, p. 101). Delfina questiona:  

 

- Preferes ter-me à venda, minha mãe? 

- À venda não, mas à renda. 

-Faz-te bem saber que a minha vida se vende a metro. Ou a quilo.  

Delfina guarda na memória o dia em que a mãe a levou para iniciar na vida de 

prostituição: “o velho branco estava no quarto escuro esperando por ela. 

Segurou-a. Apalpou-a. Sugou-a. A mãe sorria lá fora tomando um copo de vinho 

e esperando por ela. Foi um momento de conflito intenso, em que não conseguia 

entender a alegria da mãe perante o pecado original”.   

(CHIZIANE, 2010, p. 82) 

 

Embora a relação de mãe e filha se configure na narrativa como inegavelmente 

conflituosa, o diálogo entre as duas revela um aspecto que as aproxima: ambas veem na 

mestiçagem um meio de ascensão social e uma forma de resolver suas condições econômicas, 

como induzia a pensar o próprio projeto colonial. Assim, corpo feminino serve a diversos 

propósitos, incluindo os de ordem econômica. Também de acordo com a lógica de um discurso 

do colonizador de “melhoramento” da raça pelo processo de mestiçagem, é esse mesmo corpo 

que será usado para reprodução de uma nova raça: “as mulheres violadas choram as dores do 

infortúnio com sementes no ventre, e deram à luz uma nova nação” (CHIZIANE, 2010, p. 23).  

Também no plano da realização do amor romântico Delfina vivencia um intenso 

conflito, inicialmente porque sua mãe se opõe ao seu amor com José dos Montes – porque ele é 

negro e ela desejava um marido branco para a filha, e assim melhorar sua condição social e 

financeira:  

 

- o que é o amor para uma mulher negra, Delfina? Diz-me: o que é o amor em 

nossa terra onde as mulheres se casam por encomenda e na adolescência? Diz-

me o que é amor, para a mulher violada a caminho da fonte por um soldado, um 

marinheiro, ou um condenado? As histórias de paixão são para quem pode 

sonhar. A mulher negra não brinca com bonecas. Mas com bebés de verdades a 

partir dos doze anos. 

                                                                             (CHIZIANE, 2010, p.101)  

 

O conflito para a realização do amor também se dava porque casar com José significava 

ter que abrir mão de seus planos de ascensão social. Ela desafia a mãe e casa. A união tirou-lhe 

da condição de prostituta, “como é que pode, uma prostituta de rua, transformar-se em santa de 

um momento para o outro?” (CHIZIANE, 2010, p.115); mas não a livrou da subalternidade 
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imposta à sua condição de mulher, tampouco lhe permitiu a melhoria da vida financeira. Ela se vê 

impossibilitada de viver plenamente seu amor. Ao que sua mãe lhe dizia: “- Tu não amas esse 

preto, Delfina, não, não podes amá-lo. Ele prendeu-te com a força das bruxarias.” (CHIZIANE, 

2010, p. 101). Os argumentos de Serafina iam além: “Minha Delfina, esperava que me dissesse: 

tenho um amante branco! Olha que eu aceitaria, pois na nossa mesa não faltaria migalhas de 

vinho, bacalhau e azeitona. Agora, um condenado?” (CHIZIANE, 2010, p. 100). E acrescentava: 

“Vais casar com um preto, parir mais preto e mais desgraça. Com tantos brancos que te querem 

bem. Não custa nada eliminar tua raça para ganhar a liberdade” (CHIZIANE, 2010, p. 106). Ela 

reproduz, assim, o discurso do colonizador sobre as hierarquias raciais. Dessa forma, pode se 

perceber como a colonização naquele contexto permeava as relações entre os sujeitos em diversos 

âmbitos; relações essas que acabavam refletindo as ações e discursos desse poder. 

Abordada por tais discursos, a personagem Delfina encontra na sedução do Português 

Soares, um amante branco, a solução que ela acredita que a livraria da opressão, do sofrimento, 

da pobreza; ela age assim, cedendo aos conselhos que sua mãe lhe dera: “tu conhecerás a pobreza 

Delfina! Devias arranjar um branco velho, fazer filhos e seres uma concubina. (...) Riqueza de 

preto é sorte, no branco é destino. Antes um branco pobre que um preto rico” (CHIZIANE, 2010, 

p. 103). Assim, Delfina o fez, enquanto José estava na guerra, usou de todas as artimanhas, além 

do poder do feitiço, e seduziu o português Soares, com quem teve dois filhos mulatos, formando 

assim uma família multirracial, já que tinha dois filhos negros com José.     

Quando o português Soares abandona Delfina, ela se vê às voltas com obrigação de 

cuidar de quatro filhos: “não tenho porto, não tenho âncora, esta é a única verdade (...) Delfina 

busca caminhos novos em lugares antigos” (CHIZIANE, 2010, p. 249). As condições de muitas 

mulheres em Moçambique, marcadas pela submissão a sistemas políticos/sociais opressores, pela 

subordinação imposta, pelas condições de pobreza extrema, pela falta de oportunidade, refletem-

se em personagens como Delfina que no auge do seu desespero, sem os filhos, sem marido e sem 

amante, sem recursos financeiros e sem empregos, sem oportunidade, em um contexto de 

exclusão e opressão, por vezes sente-se abandonada também por Deus: “Delfina levanta os olhos 

para o céu. No lugar de ver Deus, um pássaro lança-lhe caganitas no olho direito” (CHIZIANE, 

2010, p. 268). “Deus surdo e mudo, por que não me trazes notícia de minha filha?” (CHIZIANE, 

2010, p. 304). Misturando ironia e grotesco, os enunciados expressam uma situação de abandono 

que caracterizava a condição de muitas mulheres africanas colonizadas. 
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Sentindo-se abandonada por Deus, sem perspectiva de sobrevivência digna, mesmo já 

havendo fracassado em seu plano inicial, Delfina não desiste de seu projeto de ascensão social e 

de conquista de seu espaço. E procura o feiticeiro Simba com quem negocia a virgindade da filha 

como pagamento pelos serviços prestados por ele. A venda da filha, além de despertar a revolta 

de Maria Jacinta que repudia a atitude da mãe e passa a rejeitá-la, desencadeia outro plano em 

que se dão os conflitos de Delfina: a rejeição social.  A condenação da sociedade fica explícita 

nas cantigas que as crianças entoavam na rua para insultá-la, “nos ouvidos de Delfina o zumbido 

cresce medonho” (CHIZIANE, 2010). 

Delfina, que dormiu com o Souza, o branco, por causa do chá e do açúcar. 

      ... 

Gaivota, gaivota. 

Diz, à minha mãe... 

       ... 

...que vendeu a virgindade da filha, 

Para melhorar o negócio do pão. 

       ... 

Delfina, gente fina... 

      ... 

Delfina que pariu pretos, 

Que pariu brancos. 

                                                                                       (CHIZIANE, 2010, p. 304-306) 

 

 

  São episódios que fazem parte da saga vivida por essa anti-heroína que usa diversas 

armas para sobreviver em um sistema social que, se já não era ideal para muitas mulheres, só 

agravou com a desestruturação dos sistemas autóctones causada com a chegada do colonizador.  

 O acinte sofrido nas ruas por Delfina, além de mostrar uma representação de um ideário 

do arquétipo materno em que a mãe deve ser sempre zelosa e cuidadora – sem levar em conta as 

condições que podem ter desencadeado determinadas atitudes – reproduz a forma de pensar de 

uma sociedade que, sempre tolerante com o adultério masculino, não perdoa a mulher que trai; 

em um contexto em que à mulher são negados muitos direitos, como o direito sobre seu próprio 

corpo, de fazer escolhas, de estudar. Justifica-se Delfina: “a vida me impôs regras contrárias ao 

jogo da maternidade. O mundo nos desumanizou e nos desuniu” (CHIZIANE, 2010, p. 306). Para 

além das funções que exercem na construção da trama, as personagens, a exemplo de Delfina, 

refletem dilemas que marcam as vivências de muitas mulheres no contexto social e cultural de 
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Moçambique; e na fluência da narrativa vão se expondo esses aspectos, rejeitando-os e 

denunciando-os como parte de uma estrutura social, política, ideológica opressora. 

Determinada a vencer o preconceito, a pobreza, a subalternidade imposta, Delfina 

resolve lutar; e em cada batalha empreendida usa todas as armas de que dispõe: no embate, 

primeiramente lutava para se desligar de suas tradições; em seguida, luta para não abrir mão de 

realização do amor; trava batalha para vencer a pobreza e a exclusão social no contexto da 

sociedade colonial e seus valores; e finalmente luta contra a humilhação e a rejeição da sociedade 

que a condenava pelas “escolhas” que fez. “Um dia vou mudar o meu destino, a mãe vai ver. 

Esses pobres pretos ver-me-ão a surgir das cinzas coroada de ouro. Com o mundo na palma da 

minha mão, cravejado de diamante. A mãe verá esse dia, eu juro!” (CHIZIANE, 2010, p. 86).  Na 

guerra que travou contra tudo que a oprimia, ela desafia a sociedade e reage. Embora possa ter 

escolhido as “armas”, talvez, não adequadas, quem poderia condená-la por isso?   

Quando Delfina se une ao português Soares, torna-se rica, realiza seu grande sonho. É 

quando se ouve com toda ênfase o canto da perdiz: “dentro de Delfina explode o grito de vitória, 

ela sente-se de novo no miradouro do mundo na voz das perdizes, gurué, gurué! Venci! Gurué, 

gurué” (CHIZIANE, 2010, p. 291); a partir daí, intensifica-se o processo de afastamento de suas 

origens; em diversos momentos, ela se destitui de toda a honra, de toda moral; chega a desprezar 

sua raça, rejeitar todos os usos e costumes de seus antepassados: “era o vestígio de uma raça. 

Uma branca imaginária” (CHIZIANE, 2010, p. 235). Tomando de empréstimo uma expressão de 

Memmi (1977), talvez pudesse se afirmar que Delfina possui todos os complexos do colonizado; 

mas uma reflexão mais oblíqua pode indicar que ela vivencia esses complexos em dados 

momentos, mas que eles não a constituem. Importante também se ressaltar que todos os 

complexos do colonizado não significam os complexos de todos os colonizados. Era “uma mestra 

da sobrevivência, que se revela. Delfina, a mulher ideal para aquele regime. Que mata e passa, 

heroína da sobrevivência” (CHIZIANE, 2010, p. 215). Assim a narradora completa a “defesa” de 

Delfina, mostrando que suas ações se constituíam meios de negociar a convivência naquele 

espaço, afinal fora ela também prostituída por incentivo da própria mãe, teve seu corpo vendido, 

explorado, devassado – assim como Moçambique o foi – experimentou a pobreza, o desprezo da 

sociedade, de instituições moralizadoras, como a igreja: 

 

A mesma freira perseguia-a, acabando por expulsá-la da escola da missão. 

Porque era recheada, bonita e atrapalhava a concentração dos rapazes. Na igreja 
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ficava no banco de trás. A freira expulsou-a de novo. Distraía a atenção dos fiéis 

e enchia os padres de desejos pecaminosos. A freira sabia de seus segredos e se 

arrepiava de medo de contaminação pelo demoníaco e proibido. 

                                                                               (CHIZIANE, 2010, p. 82) 

 

Laranjeira (2008) considera que as atitudes de Delfina podem refletir alguém que “vive 

sob o anel de ferro da suprema alienação, aquela que não permite sequer a consciência de si 

próprio”. (LARANJEIRA, 2008, s/p). Que ela vivia sob um regime excludente e opressor, não 

resta dúvida; mas um outro olhar, outra leitura, com a liberdade que o texto literário permite, 

indica que a forma de agir  de Delfina, as “escolhas” que ela fez podem mostrar formas de 

enfrentar uma sociedade, um sistema opressor. O mesmo autor afirma, em contrapartida, que a 

personagem Delfina quebra os padrões do romance bem-comportado: foi prostituta, casou com 

um sipaio ao serviço do colonialismo, uniu-se a um branco português, negociou a filha e foi a 

“primeira mulher negra com eletricidade em casa”. A frase irreverente de Paulina contribui para a 

construção da personagem, todavia, mas do que um efeito estético, mostra como Delfina foi 

capaz de desafiar os valores da sociedade. A personagem tem consciência do lugar social que 

reivindica:  

 

Delfina vê em si uma heroína. Não encontra nenhum mal em todos os seus actos. 

Deu uma lição a toda a gente. Mostrou que o branco feroz afinal é humano, 

domestica-se pelo coração. Mostrou que negra é gente, pode amar o branco e 

construir família. Inverteu as regras do jogo. Se ela fosse uma boa menina, seria 

apenas mais uma mulher entre as outras. Sem história. Anónima. Que nasceu, 

pariu e morreu. Mas ela é marco. Referência. Todos falam dos tempos em que a 

Delfina era nova. Dos tempos do marido preto e dos tempos do marido branco. 

Foi a primeira negra com a casa electrificada. A primeira com uma casa de 

cimento coberta de zinco no bairro dos negros. Foi dela o primeiro homem 

branco a residir no bairro dos negros. Foi a primeira negra a residir no bairro dos 

brancos. Os mais velhos suspiram por ela: Delfina, como era bela! Delfina, a 

rainha! Que desafiou brancos, desafiou o sistema, entrou na guerra, ganhou e 

perdeu, e pela vida se perdeu. Por isso a sua vida foi transformada em canto, em 

conto, em poema. Ela é parábola e ditado. Provérbio. Esta é a Delfina. 

                                                                                (CHIZIANE, 2010, p. 277) 

 

A personagem simboliza bem o OUTRO colonizado, que teve sua existência definida a 

partir do olhar do colonizador, por isso Delfina “odiava o mundo. O regime. Odiava as 

diferenças, que criavam senhores e escravos” (CHIZIANE, 2010, p. 275). Assim, em dados 

momentos, ela sai do lugar de passividade que o sistema reservava à mulher e sofre as 

consequências de seus atos; enfrenta os problemas que se lhe apresentavam, cria outros tantos, 
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mas foi capaz de escrever sua própria história; fez suas escolhas, embora em muitas situações 

essas escolhas fossem apenas aparente, na verdade, ela se agarrava ao que lhe era possível, valia-

se do que o sistema lhe oferecia para resistir e sobreviver.  

Parte e consequência das vivências de Delfina e de um contexto marcado pela 

escravidão, pela colonização serão as filhas que formarão a terceira geração das mulheres que 

protagonizam a narrativa O alegre canto da perdiz: Maria das Dores e Maria Jacinta. A primeira 

negra, a segunda mestiça. Elas são, metaforicamente, resultado do conflito e tensões vivenciados 

por Serafina e Delfina no contexto da Moçambique colonizada. Junto com Serafina e Delfina, 

elas completam três gerações que simbolicamente indicam o que foi experiência de colonização 

para muitos sujeitos em Moçambique, evidenciando as vivências e as múltiplas possibilidades de 

lidar com a realidade que se lhes apresentava a sociedade tanto no âmbito social e político como 

econômico; o que de alguma forma vai influenciar na formação de suas identidades. É possível 

perceber em Serafina uma forte relação com suas origens, com as tradições locais, mesmo no 

convívio com a cultura do colonizador; enquanto Delfina vive “a balançar entre os dois lados” 

com propensões a rejeitar as tradições e os costumes e ceder ao assimilacionismo. Já Maria das 

Dores e Maria Jacinta vivem a fragmentação de suas identidades e lhes falta o sentimento de 

pertencimento característico das identidades que se formam em situações conflituosas, que se 

constituem no entre-lugar. 

Maria das Dores é quem abre o romance, protagoniza o primeiro capítulo e boa parte da 

trama romanesca e instiga a imaginação do leitor. Ela é tachada de louca, escandalosa. 

Escandaliza as outras mulheres. “Quem é essa mulher que tem a coragem de se banhar no lugar 

privado dos nossos homens, quebrando todas as normas do local, quem é?” (CHIZIANE, 2008, p. 

12); assim responde a Mulher do régulo: quem sabe “ela trazia uma boa nova escrita do avesso 

(...). Mensagem de fertilidade” (CHIZIANE, 2008, p. 20). 

Maria das Dores simboliza os sujeitos que vivenciaram intensamente os conflitos e 

tensões que se configuram na história de Moçambique, sobretudo no período colonial e mesmo já 

no período pós-colonial, marcado pela guerra civil – embora esse período se constitua em hiato 

na narrativa. A própria narradora explica que o nome Maria das Dores “é um nome belíssimo, 

mas triste. Reflete o cotidiano das mulheres e dos negros” (CHIZIANE, 2010, p. 16). A chegada, 

no início da narrativa, às margens do rio Licungo, onde mergulha nua, desafiando “todas as 

normas do local”, marca o fim de uma longa e solitária caminhada à procura dos filhos Benedito, 
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Fernando e Rosinha. Eles foram tirados dela por militares no período da guerra colonial, há trinta 

anos, quando ela se encontrava nos Montes Namuli, para onde foi com os três ao fugir da 

opressão, do sofrimento, da pobreza, dos abusos de um casamento poligâmico ao qual ela nunca 

se adaptou, um casamento que despersonaliza a mulher e lhe impõe um lugar social revestido de 

submissão, de subalternidade:  

Ela foi esquecendo, pouco a pouco as coisas antigas. A achar normal aquela 

pobreza. A conviver com aquela falta de limpeza. A suportar o homem de quem 

era cada vez mais dependente, por causa do álcool e da droga que consumia. 

Quando, por alguma razão ela lhe desobedecia, ele aplicava-lhe apenas um 

castigo.  

                                                                               (CHIZIANE, 2010, p. 281) 

 

Aguardou a hora e partiu em passos levíssimos, no coração da madrugada. Com 

a cabeça repleta de medos e sonhos (...). Entrou no autocarro de madrugada, e 

saboreou o prazer de viajar sentada, e ver as árvores correr para trás. Foi 

vencendo distâncias. Uma hora. Duas. Seis. A viagem parecia não ter fim. (...). 

Durante os anos de cativeiro não conhecera uma rua, uma estrada. Nem se 

lembrava da pureza do ar.  

                                                                       (CHIZIANE, 2010, p. 285-286) 

 

 

Vale ressaltar que embora o tema da poligamia apareça nessa obra em análise, não é sua 

temática principal; essa temática já havia sido abordada pela autora em seu quarto romance 

Niketche, uma história de poligamia. 

O surgimento de Maria das Dores às margens do rio, em Guruè, próximo ao monte 

Namuli, é muito significativo, “sonhar com os montes Namuli é sonhar com o destino”; o monte 

é lugar de “chegada ou partida. Princípio ou fim” (CHIZIANE, 2010, p. 45). A narrativa indica 

assim a importância dos valores ancestrais na busca de identidades moçambicanas. E a profecia 

se cumpre, ali ela encontrará os filhos, e se encerrará sua longa caminhada: “os seus pés parecem 

ter percorrido todo o universo polo a polo” (CHIZIANE, 2010, p. 14). Ali também ela começou 

sua viagem: “E recorda que partiu para a grande viagem tendo percorrido todo perímetro da terra 

e regressado ao ponto de partida. Tudo começou na manhã em que saiu de casa com os três 

pequenos ao colo” (CHIZIANE, 2010, p. 27). 

A trajetória de Maria das Dores reproduz, simbolicamente, a de tantos outros 

moçambicanos que vivenciaram a experiência dos processos migratórios: 
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(...) a vida é uma eterna migração do corpo do pai, para o ventre da mãe. Do 

ventre da mãe para o sol, para terra. Da terra natal para o desconhecido. Tudo 

emigra. As aves. As ervas. As sementes na viagem do vento, polinizando-se, 

transformando-se. 

                                                                                (CHIZIANE, 2010, p. 149)  

 

Tinha seguido os caminhos dos poentes. Enquanto isso os fantasmas e as 

sombras más vierem pra brincarem na alma dos filhos em tortura. Tinha partido 

para longe nas asas das aves nocturnas que piam lúgubres cantigas. Onde? Nos 

caminhos do Ile, na Namarrói, Gilé, Guruè, Milange, Molocuè e mundos 

desconhecidos. 

                                                                           (CHIZIANE, 2010, p. 318) 

 

Raimundo (2011) considera que, ao se abordar sobre migração em Moçambique, deve se 

levar em conta seu aspecto histórico:  

 

as migrações bantu, o comércio costeiro com os árabes, a colonização 

portuguesa, a escravatura, o trabalho forçado, o trabalho migratório para as 

minas e plantações da África do Sul e plantações da Ex-Rodésia do Sul 

(Zimbabwe), incluindo os desastres naturais”. 

(RAIMUNDO, 2011, p. 196) 

 

O que indica que existe uma longa tradição de migração no país que no passado era 

impulsionada por diversos fatores; mas, não se pode ignorar que o regime colonial de alguma 

forma interferiu nesses processos com a introdução de outras estruturas políticas e econômicas, 

modificando os processos migratórios. Mas, as andanças de Maria das Dores percorrendo terras 

distantes e desconhecidas, em busca dos filhos, além de remeter aos processos migratórios, 

também apontam para a uma busca de si mesma, “crianças da nova raça, pai incógnito, que, no 

futuro terão que fossar a sua identidade nas raízes da história” (CHIZIANE, 2010, p. 278). Pode 

se ler aí uma crítica que atribui à colonização a dificuldade que têm as novas gerações de 

identificação no bojo das misturas culturais, quando elas se deram de forma impositiva e 

degradante pelo poder colonial. É a rejeição a essa dominação que se percebe nos discursos que 

constroem a narrativa. Maria das Dores também remete a se pensar em tantos moçambicanos que 

foram forçados a abandonar suas palhotas, deixar suas terras para serem ocupadas por colonos 

portugueses. Como vai se revelando ao longo da narrativa, a formação identitária de Maria das 

Dores se assemelha àquelas que vivenciam as experiências da diáspora (HALL, 2003). Assim 

conta a narradora: 



172 
 

 

os pés da mulher nua contaram já muitas pedras no caminho. Palmilharam vários 

destinos à busca de um tesouro” (...) 

Já nem sei bem de onde vim. Nem pra onde vou. Por vezes sinto que nunca 

nasci. Estarei ainda no teu ventre, minha me? Todos perguntam de onde venho. 

Querem saber o que sou, porque nada sou (...) sou vapor aquecido pela vida. Sou 

gelo e neve na câmara de um congelador. Mais sempre água, o movimento é 

minha eternidade. Sou um animal ferido por todas as coisas (...) ferida pelo 

sonho, pela ilusão. Pela esperança e pela saudade (...) mas não tenho nome. Nem 

sombra. Nem existência. Sou uma borboleta incolor, disforme.  

                                                                           (CHIZIANE, 2010, p. 17-18) 

 

A fuga de Maria das Dores de um casamento poligâmico não se dá apenas no 

espaço/tempo – ela foge para os montes Namuli e imerge numa espécie de loucura em que perde 

a absoluta noção de tempo – a fuga era uma busca de um entendimento de si; ela estava em busca 

de um sentimento de pertencimento próprio de identidades que se constituem no entre-lugar 

(BHABHA, 1998).  

Mas não apenas o casamento era a causa da crise identitária, existencial e, portanto, dos 

conflitos que constituíam a personagem de Maria das Dores; ela vivenciou no próprio lar materno 

a discriminação e a exclusão imposta pela mãe, devido à sua cor. Além de ser entregue pela mãe 

ao feiticeiro Simba, para pagar uma negociata, a mãe estabelecia clara diferença na forma de 

tratar e amar os filhos pretos e os mulatos:  

 

Na hora da refeição repetiu o mesmo discurso. Jacinta era mulata, lavastes tuas 

mãos? Não podes vir á mesa com as mãos sujas de poeira da terra, senão ficam 

pretas iguais as da Maria das Dores. Não come essas verduras, nós pretos é que 

comemos isso. Pode comer galinha á zambeziana. Come mandioca seca tu, 

Zezinho, o Luizinho não pode comer, senão vais cheirar a catinga de preto.  

                                                                              (CHIZIANE, 2010, p. 258) 

 

Outra magoa: quando a irmã mulata nasceu, o colo da mãe emigrou para outra 

margem do rio, nunca mais o alcançou. 

                                                                       (CHIZIANE, 2010, p. 258-259) 

 

 -Usaste a minha imagem para humilhar os meus irmãos mais escuros do que eu. 

Pensas que gosto? 

                                                                              (CHIZIANE, 2010, p. 272) 

 

 

A diferença que Delfina estabelecia na relação com a filha mulata e com a negra, 

favorecendo sempre a primeira, espelha as diferenciações de “raça” criadas pelo pensamento 
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colonial. E também remete a se pensar, como Anzaldúa (1987), nas hierarquias a serem levadas 

em conta ao se discutir a categoria mulher, buscando sempre fugir da ideia de homogeneização. 

 Se as quatro mulheres que protagonizam a narrativa espelham um contexto conflituoso, 

Maria das Dores e Maria Jacinta vivenciavam mais intensamente os conflitos e tensões dos 

sujeitos subalternos porque conviviam no seio de uma família multirracial em que as diferenças 

eram motivos de separação e exclusão demarcadas pela própria mãe, o que refletia o contexto 

social em que estavam imersas. São gerações em Moçambique que experimentaram processos 

muito próprios de se reconhecerem socialmente em um contexto em que as leis faziam distinção 

entre negros, assimilados, brancos e mestiços, e a cor da pele determinava o estatuto social e 

identitário. Condição manifesta no próprio convívio familiar.                     

A condição de vida de Maria das Dores se configurava tão opressora e conflituosa que 

ela perde a referência de si mesma. A personagem, além de representar a luta da mulher para se 

libertar da opressão, simboliza também um grito de clamor de uma população cujos modos de 

vida foram violentados por um sistema devastador de opressão e exploração, baseada na força, no 

preconceito racial e no desrespeito a outras culturas. 

Por não saber quem é, ela se refugia no silêncio que marca sua aparição às margens do 

rio, apesar do estrondoso burburinho causado pela multidão de curiosas que insistia em indagar: 

“Quem és tu?” 

A mulher nua está demasiado cansada para responder. Demasiado surda para 

ouvir. Desespera-se. Quantas forças uma mulher deve ter para carregar a tortura, 

a ansiedade e a esperança, quantas palavras terá a oração da eterna clemência a 

um deus desconhecido, cuja resposta não virá jamais?  

                                                                               (CHIZIANE, 2008, p. 14) 

 

Em silêncio ela permanece por muito tempo; o que se sabe dela vem de sua voz interior 

expressa por meio da narradora onisciente. Portanto, o silêncio era apenas aparente, por dentro 

ela gritava seus medos, incertezas, dúvidas, no desespero de se sentir de lugar nenhum: “não sei 

de onde vim, nem pra onde vou (...). Querem saber o que sou, porque nada sou” (CHIZIANE, 

2010, p. 17). E continua: 

Eu tenho o destino do vento (...). Tenho o destino dos pássaros. Voando, voando 

até a queda final. Tenho destino de água. Sempre correndo em todas as formas, 

umas vezes nascente, outras vezes rio. Outras vezes suor e outras vezes 

lágrimas. Dilúvio. Gotas de orvalho na garganta de um passarinho. Sou vapor 

aquecido pela vida. Sou gelo e neve na câmara de um congelador. Mas sempre 

água, o movimento é a minha eternidade. Sou um animal ferido por todas as 
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coisas. Pelo cantar dos passarinhos, pelo vermelho dos antúrios, pela floração 

das violetas. Ferida pelo sonho, pela ilusão. Pela esperança e pela saudade. 

                            

                                                                             (CHIZIANE, 2010, p. 17) 

 

Mesmo a autora usando uma linguagem metafórica, percebe-se como os sentimentos da 

personagem se assemelham às identidades diaspóricas dos que vivem a “sensação de 

deslocamento” do “não estamos em casa” de que fala Hall (2003). A sensação de diáspora que 

marca a existência de Maria das Dores, bem como de outras personagens, evidencia-se também 

quando afirma: 

 Somos de diferentes gestas. De diferentes ventres. De diferentes lugares. Uns 

nascendo nos canaviais, outros na estrada. Uns no alto mar. Outros em camas 

douradas dos príncipes. Uns fugiram de casas de luto cobertas por fogo. Fogo 

posto. Por demônios. Demônios que incendeiam as águas dos rios. Outros 

nasceram da solidão dos guerreiros, solidão de heróis. Heróis vencedores e 

vencidos. Somos heróis do Atlântico, heróis da travessia dos mares bravos, para 

a escravatura na Guiné, Angola e São Tomé. Temos o sangue dos franceses, 

brasileiros, indianos de Goa, Damão e Diu, desterrados nos palmares da 

Zambézia. Viemos da nobreza e da pobreza. Viemos em passos silenciosos dos 

fugitivos, em passos agressivos de conquistadores. Nascemos diferentes vezes 

com diferentes formas. Morremos várias vezes, silenciosamente, como os 

montes na corrosão dos ventos.   

                                                                    (CHIZIANE, 2010, p. 24)  

 

As experiências que marcam a trajetória de Maria das Dores – prostituída, explorada, 

violentada, discriminada por sua cor, destituída de uma identidade – dão dimensão do estado de 

conflito em que se encontrava naquele contexto. 

No mesmo contexto social e familiar de Maria das Dores, encontra-se a personagem 

Maria Jacinta. Ao apresentá-la, a narradora começa informando que vários incidentes marcaram 

sua vida. Um dos mais traumatizantes se deu quando andava pela rua com seu avô negro e ele foi 

abordado e chicoteado pela polícia que o acusava de ter roubado uma criança branca; o 

espancamento o levou à morte tempos depois, “morreu açoitado por ter uma neta de outra raça” 

(CHIZIANE, 2010, p. 256). Também marcou sua memória de infância o fato de, toda vez que 

passeava com a mãe, sempre serem abordadas por pessoas que perguntavam se era “filha do 

patrão”. Delfina “orgulhosamente” respondia que era sua filha e sempre ouvia em resposta: “Ah! 

branca de mais para ser mulata” (CHIZIANE, 2010, p. 256).  Na escola também ocorriam 

episódios que faziam Jacinta se confrontar com o dilema de ser mulata, como no dia em que 

brincava com “uma preta” e a professora a repreendeu severamente; quando afirmou tratar-se de 



175 
 

sua irmã (Maria das Dores) a professora escandalizou-se e repreendeu a mãe (Delfina) acusando-

a de estar a “cafrealizar” a menina. Até mesmo no bairro ela era excluída das brincadeiras que 

faziam parte das práticas culturais das meninas negras. Todavia, o maior dos incidentes da vida 

de Maria Jacinta ocorreu quando, certa vez, ela andava pelas ruas da cidade com outras colegas e 

viu o pai entrar em um edifício. “Ela espevitou-se e entrou. Procurou pelo pai nos gabinetes, 

corredores, gritando alto, pai, pai, pai, com a liberdade de qualquer criança. Quando o viu, saltou-

lhe aos ombros plena de felicidade” (CHIZIANE, 2010, p. 255). O homem que falava com seu 

pai, ao ver a cena, perguntou:  

 

- Quem é essa pretinha? Que faz ela aqui?  

O pai corou e respondeu encabulado.  

- É filha de uma amiga. Uma africana. 

- Que te chama de pai? 

- Sim. 

- Já sabia, me tinham dito e fazia ouvidos de mercador. És a vergonha de nossa 

classe, Soares, és um cafre. Por esse andar os brancos todos vão andar para aqui 

de tangas. 

                                                                            (CHIZIANE, 2010, p. 255) 

  

Jacinta se sentiu humilhada por ver seu pai ser expulso pelo homem, que parecia ser o 

chefe, só por ter uma filha mulata. Entretanto, a dor maior foi descobrir que seu pai era um 

covarde, não assumiu que ela era sua filha e renegou-a. Descobriu naquele dia que ele era fraco e 

passou a duvidar do amor que dizia sentir por ela. Assim, ainda criança, ela vivenciava a 

dificuldade de pertencimento em um contexto de conflitos polarizados em que se sentia rejeitada 

tanto por negros quanto por brancos – a exceção se dava na relação com Maria das Dores que 

ocorria sem conflitos, em harmonia. “A princípio, Jacinta nem sabia que tinha raça” (CHIZIANE, 

2010, p. 256), esses incidentes relatados dão a dimensão de como Jacinta foi tomando 

consciência de sua condição e como foi se construindo seu dilema desde criança.  

Na condição de mulata, ela não é um elemento integrador, conciliador dos conflitos 

étnicos, como propõem estudos como os de André João Antonil (1967), ao conceber o Brasil 

como “paraíso” dos mulatos e mulatas, em que, dentro da estrutura social idealizada, o melhor 

lugar era do mestiço por configurar-se como o “meio-termo” nos conflitos étnicos; ou ainda em 

concepções como a de Gilberto Freire (2001) em que o mulato era o “meia-raça” e representaria 

o branqueamento idealizado, já que “no Brasil quem tem um pouco de sangue branco é branco”, 

em oposição aos Estados Unidos onde “quem tem um pouco de sangue negro é negro”. 
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No artigo O mulato, um obstáculo epistemológico, o sociólogo Eduardo de Oliveira e 

Oliveira faz uma reflexão sobre os mitos das relações raciais no Brasil a partir da obra do 

americano Carl Degler. Nele Eduardo refuta, entre outros aspectos, a tese da aceitação e 

integração social do mulato no Brasil. Ao contrário da ideia de mulato como conciliador das duas 

“raças” – pretos e brancos – Eduardo o concebe como “lugar” de dilema, como sugere o próprio 

título, um obstáculo para a própria ciência. Assim, a construção social do mulato como lugar de 

conciliação, em vez de ser “uma saída de emergência” pode ser uma armadilha: porque, muitas 

vezes, foi consequência de uma proposta colonial de branqueamento, em que a miscigenação não 

foi um processo natural, mas resultado da violência e da exploração colonial, o mulato sempre foi 

visto como um caminho para o branqueamento, assim a dominação branca impediria a construção 

de sua negritude; porque desarticula as identidades negras pela ambiguidade que representa; 

porque esconde os problemas e demanda de uma categoria; ou ainda por representar uma 

tentativa de mascarar ou minimizar os conflitos e tensões étnicos. Por esses aspectos é que o 

sociólogo considerava o desconforto de ser mulato – tanto do ponto de vista intelectual como 

pessoal – e discutia a necessidade, no Brasil, da polarização das relações raciais. 

Diferentemente do Brasil em que as teorias buscavam mascarar os conflitos rácicos, em 

Moçambique, no período colonial, já existia uma polarização das relações raciais entre o negro 

colonizado e o branco colonizador, o que só acentuava o desconforto do mestiço. Vale ressaltar 

que a mestiçagem se constitui significativa na sociedade moçambicana por não ser um fenômeno 

recente, além da miscigenação entre etnias, fruto da movência interna, há de se considerar a 

influência das migrações externas (como árabes e indianos), mas sem que isso gerasse graves 

tensões internas. É com a chegada da colonização, entretanto, que esse quadro ganha outras 

feições. Devido a essas diferentes configurações é que há em Moçambique diferentes 

denominações para mulatos, por exemplo: Monhés (para definir mestiços entre negros e indianos, 

associados à religião islâmica); e mulatos (mestiço entre negros e europeus) seria uma 

representação do subproduto cristão do ocidente.
13

  

Maria Jacinta se sentia esse subproduto, com identidade controversa, excluída de 

qualquer possibilidade de pertencimento. E embora fosse privilegiada pela mãe na forma 

                                                           
13

 13
 Para maior aprofundamento sobre mestiçagem em Moçambique, ver: RIBEIRO, Gabriel Mitha. É pena Seres 

Mulato! Ensaio sobre relações raciais. Caderno de estudos africanos, nº 23, Lisboa, Jan. / Jun, 2012. 
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diferente de lidar com os filhos pretos e mulatos, Jacinta começou a questionar a sua condição e 

frequentemente confrontava Delfina: “andas comigo no colo, exibindo-me como troféu às tuas 

amigas” (CHIZIANE, 2010, p. 272). Apesar de a mãe tratá-la como superior aos seus irmãos 

negros, ela sentia a discriminação social por sua condição de diferente – mulata em um contexto 

de maioria negra:  

Era sempre excluída da dança de roda pelas meninas do bairro. Porque ela era 

branca, e a dança da roda é coisa de pretas. (...) 

Maria das Dores brincando com as pretas. Jacinta brincava com as mulatas. Em 

casa, Maria das Dores esfregando o chão e ela ficava a fazer os deveres da 

escola. Maria das Dores transportava lenha, cozinhava, limpava, e ela só 

brincava.    

                                                                          (CHIZIANE, 2010, p. 257) 

 

Mesmo na infância, o contexto da Moçambique colonial não era um “paraíso” para 

Jacinta. Muito cedo ela começou a perceber as diferenças e hierarquias que constituíam o seu 

universo. As memórias de infância estavam marcadas pelos “conflitos rácicos”, pela dificuldade 

de pertencimento, “pela busca de espaços a que qualquer mulato se encontra sujeito” 

(CHIZIANE, 2010, p. 293): 

 

Foi a partir desse momento que ela começou a olhar em volta. E viu que os 

negros eram muito negros. Que os brancos eram muito brancos. Diante dos 

pretos lhe chamavam branca. E não queriam brincar com ela. Corriam com ela, 

falavam mal da mãe e diziam nomes feios. Diante dos brancos chamavam-lhe 

preta. Também corriam com ela, falavam mal da mãe, chamavam nomes feios. 

                                                                              (CHIZIANE, 2010, p. 257) 

 

A todo momento ela havia de lidar com o dilema da total falta de pertencimento. Em um 

espaço marcado por preconceitos e racismos há sempre sentimento de opressão,  angustia, tensão 

psicológica, revolta. Maria Jacinta sentia raiva dos que a fizeram mulata. Mas se identificava com 

Maria das Dores que era oprimida dentro da própria família, identificava-se com o sofrimento da 

irmã negra, porque também ela se sentia oprimida, rejeitada e excluída, ou seja, ela se 

identificava com o sofrimento das mulheres negras, mas não se sentia acolhida, aceita no meio 

social. Se considerado do ponto de vista étnico e político na Moçambique colonizada, Maria 

Jacinta é fruto de um conflito muito maior: a dominação colonial e racial. E remete a se pensar no 

que afirma Oliveira: “a inclinação dos portugueses para a miscigenação não indica 

necessariamente tolerância, muito pelo contrario, já que a miscigenação indica necessariamente 

forma extrema de exploração de degradação da mulher negra” (OLIVEIRA, 1967, p. 70). 
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Jacinta era uma personagem que vivia o dilema de não se sentir representada e já refletia 

sobre sua condição e os conflitos e tensões que constituíam o seu entorno:  

 

Um dilema que crescia na sua cabecinha: afinal de contas qual é o meu lugar? 

Por que é que tenho que ficar entre as duas raças? Será que tenho que criar um 

mundo meu, diferente, marginal, só com indivíduos da minha raça? começou a 

desenvolver uma raiva contra o pai. Que amou uma preta para transformá-la em 

mulata. Sentia uma raiva contra a mãe. Que não a fez preta como a Maria das 

Dores e por isso não podia entrar na dança de roda nas esquinas do bairro. 

Começou a amar Maria das Dores, que era oprimida dentro de casa por causa de 

sua raça (...) viviam sobre o mesmo tecto, dormiam no mesmo quarto, mas a  

mãe separa os pratos, talheres. Ela questionava-se sem saber que estes 

momentos a perseguiriam a vida inteira. 

                                                                                                                 (CHIZIANE, 2010, p. 257-258) 

 

 

Ela começou a compreender o sentimento angustiante que sempre a acompanhou – o não 

pertencimento. Os sentimentos de Maria Jacinta fazem com que ela comece a cogitar a criação de 

seu próprio lugar. Onde fica o mulato no conflito racial? Maria Jacinta vive o drama de ser 

mulata em um contexto em que, embora não houvesse uma homogeneidade racial, o discurso 

colonial português enfatizava o preconceito, a discriminação pela cor da pele, que acabava 

servindo de parâmetro para estabelecimento das relações. Ela vive o entre-lugar: não era bem 

aceita pelos negros e era rejeitada pelos brancos. Fruto do encontro nada consensual entre 

colonizador e colonizado, Jacinta vive um intenso dilema comum aos sujeitos que se constituem 

no entre-lugar; talvez, mais do que isso, ela se sentia no não-lugar; ou ainda, o estranhamento no 

seio da própria família simbolize aqueles que se sentem estrangeiros no próprio país.  

Como a mestiçagem fazia parte de um projeto político ideológico colonial, a mulatice se 

configurava em mais um ponto de conflitos e tensões que constituíam as personagens de O 

Alegre Canto da Perdiz no contexto colonial. Ainda mais se considerado que a questão da 

mulatice ganha contornos mais acentuados no período de transição para a independência quando 

se acirrava a busca por uma “identidade nacional”, quando os mulatos eram acusados de serem 

negros e brancos ao mesmo tempo ou, ainda mais drástico, de não serem nem negros nem 

brancos. 

Dessa forma, a análise da obra leva a se perceber que a chegada do poder colonial em 

Moçambique, com seu projeto de dominação e exploração, visando a ampliação de seus impérios 

econômicos, buscava desestruturar as culturas locais. E para justificarem as práticas abusivas, o 
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colonizador se valeu de teorias racistas que lhe davam convicção de superioridade e ajudavam a 

forjar o discurso de que sua missão era “civilizar” os povos “selvagens”. Como não podia ser 

diferente, a ação avassaladora da colonização gerou muitas tensões e conflitos entre os povos 

envolvidos como se refletem nas personagens que constituem a obra aqui analisada. Portanto, 

cabe discutir a seguir como e quais estratégias eram empreendidas por esses sujeitos do universo 

ficcional para lidar com o poder dominante e a opressão colonial. 

 

 

3.3 ESTRATÉGIAS DE PODER, ESTRATÉGIAS DE RESISTÊNCIA 

 

Nos socos do preto, o ciúme, a raiva contra a raça dos marinheiros, o ódio pela 

colonização, escravatura, pelo chicote dos capatazes. A lua parou para assistir o 

milagre da noite. Um preto sovando um branco... 

(CHIZIANE, 2010, p. 54) 

 

A análise das personagens de O alegre canto da perdiz, narrativa ambientada no 

contexto colonial moçambicano, mostra sujeitos em conflitos no convívio com o poder colonial 

violento, opressor pautado em teorias raciais
14

. Diversas construções discursivas e outras tantas 

vozes articuladas no interior do romance expressam tanto as estratégias de poder engendradas 

pelo sistema colonial como estratégias de resistência articuladas pelos sujeitos em busca da 

reconfiguração de suas identidades e de reconstrução de relações sociais naquele espaço. 

Ao discutir sobre formas cotidianas de resistência de camponeses, Scott (2011) esclarece 

como algumas estratégias individuais, nem sempre intencionais, podem se constituir meios dos 

quais grupos subalternos se valem para lidar com a exploração e a opressão de grupos 

dominantes. São o que o autor denomina de “formas cotidianas” Scott (2011). E, conforme 

Foucault (2012), “não há relações de poder sem resistência” (FOUCAULT, 2012, p. 249). Nesse 

sentido é que muitas das ações das personagens se constituem estratégias para buscar desarticular 

a ação colonial e suas formas de atuação no cotidiano dos grupos sociais, afetando-os em 

diversos âmbitos. 

Como já se discutiu, diversos foram os meios, as estratégias do colonizador para 

desarticular o colonizado, utilizando-se das estruturas sociais: a religião, a ciência, o ensino, o 

                                                           
14

 Teoria racial, em uma concepção colonial, usa as diferenças biológicas entre grupos para estabelecer classificação 

e hierarquias que legitimem a superioridade dos europeus  em relação a OUTRAS identidades (QUIJANO, 2000). 



180 
 

trabalho, regulamentação de leis, como o assimilacionismo, tudo sustentado por um discurso de 

superioridade/inferioridade racial. Porque, conforme Foucault (2012), “O poder não opera em um 

único lugar, mas em lugares múltiplos: a família, a vida sexual, a maneira como se tratam os 

loucos, a exclusão dos homossexuais, as relações entre os homens e as mulheres.” (FOUCAULT, 

2012, p. 262). Assim, também a resistência assume a mesma multiplicidade do poder, a depender 

do âmbito em que o sujeito se sinta oprimido, explorado. 

Como o colonialismo se valia da cristianização para impor o abandono de crenças que 

constituíam o universo religioso em Moçambique, a defesa dos costumes, das práticas 

culturais/religiosas de heranças ancestrais foram estratégias de resistências empreendidas tanto 

por Moyo, como por Serafina, que representam a primeira geração na constituição do enredo e 

simbolizam aqueles moçambicanos que viam na preservação de suas culturas um recurso 

identitário. Em diversos momentos, os diálogos de Serafina apontam para a defesa de usos e 

costumes moçambicanos, como na cena em que propõe um ritual ancestral para marcar o 

nascimento do filho de Delfina. Ela incentivava Delfina a manter esses costumes: “temos de fazer 

a cerimônia do nascimento para dar sorte ao bebê” (CHIZIANE, 2010, p. 152). Além de sugerir 

chás e beberagens curativas como prescreve a medicina popular, ela se valia de muitos rituais: 

“Delfina, pila, cultiva, vai ao rio e põe potes de agua na cabeça, que ajuda o bebê a descer” 

(CHIZIANE, 2010, p. 152). Ainda por ocasião do nascimento do neto,  

 

Contra a vontade de Delfina, Serafina fez todas as cerimónias. Acendeu velas, 

ajoelhou, ofereceu flores, farinha, rapé e aguardente, numa reza sincrética. 

Invocou os deuses bons e espíritos bons. Invocou anjos e santos. Deuses da sorte 

e da fertilidade, deuses da maternidade e dos partos saudáveis. 

                                                                              (CHIZIANE, 2010, p.153) 

 

A prática cotidiana de rituais de prevenção ou cura, a mística de gestos sagrados, a 

propagação de mitos, a manutenção de ritos, enfim um amplo repertório de práticas que faziam 

parte do cotidiano constituíam recursos defendidos pela personagem para a preservação de suas 

culturas e como forma de resistir a uma cultura colonial que se impunha à força.  

A mesma defesa da cultura moçambicana, dos modos de vida, do respeito à sabedoria e 

práticas de curas ancestrais, que também caracterizavam/caracterizam concepções religiosas, 

constituíam meios usados pelo Moyo para enfrentar o que ele considerava a degradação colonial 

na cultura e na alma moçambicana: “A religião dos brancos não serve aos pretos (...) os deuses 
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dele estão longe e os nossos pertos. Os anjos deles mandam rezar e os nossos mortos respondem 

logo. Deus fala quando quer, os mortos dão resposta imediata a qualquer momento.” 

(CHIZIANE, 2010, p. 167). A magia, a sabedoria, as práticas curativas adquiridas com os 

antepassados eram recursos dos quais o Moyo fazia uso: “Nasci para tratar das feridas do mundo. 

Destinado a viver entre a palhota e os matagais, paraíso dos remédios.” (CHIZIANE 2010, p. 

179). Era desse universo que ele se valia para ajudar as pessoas desassistidas por outros poderes: 

“Moyo remexe o saco do tempo e descobre as relíquias do próprio percurso. Onde começou a 

minha vida? Onde termina? Tenta contabilizar o número de vidas que salvou. De doentes que 

curou. Dos filhos dos ventres estéreis que suas raízes fertilizaram” (CHIZIANE, 2010, p. 179). E 

socorria os fugitivos que escapavam dos trabalhos forçados, os açoitados pelos poderes coloniais 

reguladores da ordem social. Buscava, assim, aliviar o sofrimento de todos que o procuravam, 

constituindo-se em uma via de poder a serviço da resistência. 

Assim, além de defender a permanência para assegurar a transmissão às novas gerações, 

as práticas usadas por Moyo para socorrer os desvalidos do sistema constituíam-se, também, em 

um instrumento de luta por liberdade: “é conhecido como baluarte da resistência. Falas sempre de 

independência” (CHIZIANE, 2010, p. 177). Por isso, seu conflito se manifestava principalmente 

ao perceber que José dos montes tornou-se um sipaio, sucumbiu à opressão do poder colonial; 

logo ele a quem o Moyo socorreu, curou a suas feridas e salvou do veneno de uma cobra: “ao 

Moyo dói a impotência de ver o filho partir para o abismo sem poder salvá-lo” (CHIZIANE, 

2010, p. 178). 

 Dessa forma, as práticas defendidas por Serafina e, principalmente, empreendidas pelo 

Moyo podem ser compreendidas como “formas elaboradas de disfarce” (SCOTT, 2013), usadas 

pelos subalternos para não afrontar diretamente o poder opressor, mas também não se subjugar, 

garantindo a sobrevivência, o que perpassa pelo campo de dignidade e autonomia; o mesmo autor 

ressalta, ainda, a importância da cultura popular como lugar de manifestação desses disfarces e 

dos discursos ocultos; assim é que as histórias tradicionais, as canções, os gestos, o feitiço, dentre 

tantas outras ações, que também compõem o cotidiano desses subalternos, podem se constituir 

estratégias de resistência ao trazerem discursos ocultos de crítica ao poder dominante.  

Diferentemente do Moyo, Serafina acreditava que era possível permanecer vinculada à 

sua cultura e tirar proveito do sistema colonial com o que ele tinha a oferecer. Dessa forma, o 

assimilacionismo e a mestiçagem, meios usados pelo colonizador para desarticular o colonizado, 
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eram vistos por Serafina como uma forma de romper a estrutura de poder permitindo que os 

moçambicanos ascendessem socialmente. Assim acreditava ela, bem como muitos moçambicanos 

assimilados. E estimulava a filha Delfina a ter filhos mestiços que já nasceriam “cobertos” pela 

lei de assimilação. A personagem apostava, assim, na dissimulação e práticas evasivas (SCOTT, 

2013), assumindo um discurso público de aceitação para tirar proveito do que “oferecia” o 

sistema, ao tempo em que não abandonava suas práticas culturais, espaço de onde emergiam os 

discursos ocultos de críticas e resistência à colonização. O Moyo recorria a táticas de 

enfrentamento mais direto, enquanto Serafina recorria a ações mais veladas. As posições 

assumidas pela resistência individual, dentre outras idiossincrasias, vai depender da disposição ou 

condição para arcar com as consequências. O que se espelha no desfecho trágico do Moyo que 

acabou assassinado por um agente do poder colonial. 

A forma que a colonização usa de estratégias procurando desorganizar as estruturas 

autóctones impondo uma outra estrutura de poder se encontra bem representada na figura de 

Serafina que, na narrativa, simboliza a história de perda que marca a experiência de muitas 

moçambicanas que perderam os filhos para a escravidão, para as guerras, além das migrações 

forçadas pela exploração do poder colonial. 

É nesse sentido que Henriques (2014) considera que o colonialismo é mais do que um 

projeto econômico: 

 colonizar é um exercício que visa desmemoriar as populações em relação à sua 

própria história, introduzindo a história do colonizador e construindo uma nova 

memória, onde uns e outros são hierarquizados de acordo com a ordem do 

colonizador, marcando de forma definitiva a valorização do mesmo, a 

desvalorização e a recusa do outro. 

                                                                           (HENRIQUES, 2014, p. 49) 

 

É pela preservação dessa memória a que se refere a autora que tanto Moyo quanto 

Serafina lutavam;  da mesma forma, essa mesma memória será acionada como um recurso 

favorável às culturas locais, já que essas personagens viam nas tradições locais uma forma de 

resistência. Entretanto, acreditando que a mestiçagem poderia livrar seus descendentes da 

humilhação, da pobreza, da escravidão, do trabalho forçado, Serafina defende a assimilação como 

uma forma de burlar a opressão colonial. Na verdade ela lutava contra o sistema com as “armas” 

que ele permitia ou com as armas que lhe pareciam necessárias e/ou eficazes naquele contexto.  

Abordada pelo mesmo discurso do colonizador, Delfina defende a assimilação como 

estratégia para fugir da opressão a que era submetida, para não legar aos filhos o passado e 
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sofrimento e para garantir sua ascensão social. Nesse processo, a educação era um dos 

argumentos usados por Delfina: “filhas de negros assimilados vão à escola, aprumadas. Calçadas. 

Aprendem coisas” (CHIZIANE, 2010, p. 82). 

 Quando Serafina estimula Delfina a ter filhos mestiços e “melhorar a raça”, a narradora 

informa que ela repetia o que ouvia dos brancos, indicando como o discurso do colonizador 

atuava para implementar seu projeto de dominação e como o branqueamento fazia parte de um 

conjunto de concepções sobre a inferioridade do povo colonizado. E, por um lado, poderia 

autorizar uma leitura de que a personagem teria sido cooptada pelo discurso do colonizado, uma 

vez que o projeto de assimilação "garantia" alguns direitos ou criava a ilusão de certas garantias 

ao moçambicano assimilado; por outro lado, a aceitação por parte de sujeitos ou de grupos 

dominantes pode se configurar como uma forma de resistência. O que remete às palavras do 

escritor moçambicano Honwana (2010) quando afirma que, muitas vezes, mesmo que 

aparentemente, aderir aos costumes impostos pelo colonizador poderia significar o acesso dos 

filhos à educação e garantir um futuro menos degradante. Assim 

Serafina entendia. Mas só queria uma geração diferente, que pudesse caminhar 

sem medo, livre do chicote e do trabalho forçado, que pisasse o solo com 

orgulho, mesmo que olhe para traz com vergonha das suas origens, desprezando 

o ventre que a gerou e o peito negro que a aleitou. Seu desespero espalha no ar o 

cheiro de tristeza.             

                                                                      (CHIZIANE, 2010, p. 102-103) 

 

Zamparoni (2002), no texto “Escravas perpétuas” e o “Ensino prático”: raça, gênero e 

educação no Moçambique colonial, 1910-1930, afirma que o ensino foi usado como "instrumento 

civilizador," e se tornou uma das pedras angulares usadas pelo discurso colonial, mas que as 

palavras não se efetivaram em ações concretas. A educação era vista como fonte de emancipação 

e libertação social. Acreditavam os colonizadores que só a leitura e os estudos transformariam os 

indígenas em “homens” capazes de se defenderem dos “maltratos e vexames” de que eram alvo. 

O ensino destinado ao indígena pretendia conduzi-lo “gradualmente” da vida selvagem para a 

vida “civilizada e formar-lhe a consciência de cidadão português” (ZAMPARONNI, 2002, p. 

478). 

As considerações ajudam a entender como o discurso do colonizador era astutamente 

consciente, uma vez que convencia o moçambicano a desejar o “ensino” e o sistema oferecia uma 

educação voltada para transformá-lo em um “cidadão adequado ao sistema colonial”. O mesmo 

autor ressalta que havia um apelo para que as mães enviassem seus filhos para a Escola, e isso 
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não era gratuito. Estavam os administradores portugueses convencidos de que as mães, mais do 

que reprodutoras biológicas, eram reprodutoras ideológicas, função que transcendia em muito a 

anterior. Assim, o poder colonial era de opinião de que para se conseguir atingir os fins e 

objetivos esperados, era necessário, antes de tudo, difundir a educação feminina 

(ZAMPARONNI, 2002, p. 465). 

Essas informações indicam como, na concepção colonial, a mulher estaria restrita ao lar, 

à educação dos filhos – quando não usada em trabalhos forçados; e mais, que a mulher não tinha 

discernimentos, autonomia e que seria mais facilmente manobrada para atender aos interesses do 

sistema. Portanto, estavam os colonizadores convencidos de que era preciso oferecer uma 

Educação Feminina, entretanto o projeto não visava melhorar as condições das mulheres na 

sociedade, mas ensinar-lhes os valores e moralidade cristãos para abandonarem as “crenças e 

costumes selvagens” e adquirir hábitos de vestuários e alimentação considerados mais adequados 

à vida moderna e urbana, enfim “civilizados” na concepção europeia. E iam além as pretensões 

para colonizar as mulheres: a educação recebida pelas mulheres visava alcançar os homens. 

Conforme o pensamento colonial “só a preta educada pode regenerar o preto” (ZAMPARONI, 

2002. p. 167).  

 Percebe-se então que o ensino, assim como era usado pela estrutura colonial como parte 

de seu projeto de dominação, servia também como instrumento para o colonizado se apropriar da 

estrutura do sistema ao seu favor. Dessa forma, a educação e o aprendizado da língua do 

colonizador assumiam dupla função, o que remete a Scott (2013) quando menciona a 

possibilidade de “quase todas as relações normalmente observadas entre dominadores e 

subordinados representarem o encontro do discurso público dos dominadores com o discurso 

público dos subordinados” (Scott, 2013, p. 42). A concepção que o colonizador apresentava para 

“oferecer” o ensino ao colonizado e a forma como esse último se apropriava desse recurso tornam 

evidente como “a fronteira entre os discursos públicos e ocultos é um terreno de luta constante 

entre dominadores e dominados” (SCOTT, 2013, p. 43). 

Na arena de conflitos em que se dava a luta entre discursos do colonizador e do 

colonizado, a mestiçagem era vista por Serafina e Delfina como uma forma de resistência 

considerando os “benefícios” que a lei assimilacionista prometia; todavia elas acabam sendo 

agentes de opressão ao induzirem as filhas à prostituição e veem o corpo como mercadoria. (Esse 

aspecto será discutido no item 3.3.1). 
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A forma como Delfina e Serafina, buscavam a ascensão social remete às considerações 

de Pinto (2007) ao afirmar que a mulher africana ao buscar a proximidade sexual com o 

colonizador, ela o fazia desejando alcançar uma ascensão na sociedade colonizada que ela 

considerava superior à que ocupava nos sistemas tradicionais, seja passando de escrava a serviçal, 

abandonando as vestes locais como a tanga e aderindo aos vestuários urbanos ou ainda com a 

ilusão de ocupar o “lugar” da mulher branca determinado pelo discurso do colonizador: 

 

No seu sonho é senhora e habita uma cidade de pedra. Com vestidos de renda. 

Criados tão pretos como ela que tratará como escravos. Um marido branco e 

filhas mulatas, a quem irá pentear os cabelos lisos e amarrar com fitinhas de 

seda. Terá a grandeza das sinhás e das donas, apesar de ser negra, ela sente. 

Receberá favores do regime.              

                                                                                 (CHIZIANE, 2010, p. 81) 

 

Nessa arena de conflitos em que se configurava a existência de Delfina e de tantas outras 

personagens que compõem a obra, ela usava todas as armas, desde as formas de disfarce até o 

enfrentamento mais direto, que envolviam sedução, poder financeiro, feitiço. Para resistir à 

opressão, Delfina não desafiava só o poder colonial; ela ousa desafiar os costumes em um país 

em que a poligamia era um direito conferido aos homens de ter mais de uma esposa, ela desafiou 

os costumes e conviveu concomitantemente com marido e amante: “Ao branco amante, sucedeu 

o preto como primeiro marido. A quem sucedeu o branco como segundo marido. E de novo o 

preto como amigo, amante, marido, ou qualquer coisa indefinida” (CHIZIANE, 2010, p. 55). 

Delfina revela-se uma mulher “que desafia e perverte todas as regras do jogo” 

(CHIZIANE, 2010, p. 216), com plena consciência tanto da sua situação de mulher como do 

embate político, social, econômico que permeia a relação colonizador e colonizado. Ela se sabe 

em um país invadido e dominado por um sistema colonial opressor e explorador, e sabe mais: a 

sua condição de mulher, negra, moçambicana. Portanto, ela resolve lutar e reverter a situação; e 

em sua luta usa os meios que as condições lhe oferecem. Ela “veio para lembrar que a luta não 

deve ter limites. A ousadia não deve ter fronteiras. Que na guerra antes matar que morrer” 

(CHIZIANE, 2010, p. 217). Mostra-se Delfina uma sobrevivente que criava meios para enfrentar 

situações adversas que se lhe apresentavam, e não uma vítima passiva. Ela sofreu, sim, a pobreza, 

a exploração, a discriminação, a exclusão social a que estavam sujeito muitos moçambicanos 

naquele contexto social e político – que a autora retoma em sua obra ficcional dialogando com 

história, mas acima de tudo fazendo ressoar vozes que contribuem para a ressignificação da 
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história dos moçambicanos no período do colonialismo que extrapola os limites de uma fase de 

dominação política oficial – mas criou suas próprias formas para lidar com a opressão. O que 

remete a se pensar como Scott (2013) que se o discurso público controlado pelos dominadores 

tende a naturalizar a dominação, há, “em contrapartida, uma força compensatória que parece ser 

muitas vezes capaz de desnaturalizar essa mesma dominação” (Scott, 2013, p. 124). 

Em diálogo com o feiticeiro Simba, Delfina mostra que não encarava suas atitudes 

apenas como uma busca por ascensão social; era uma forma de resistir à condição de opressão, 

tinha ela consciência das questões sociais, políticas que também determinavam sua tentativa de 

conquistar o português Soares. Quando o feiticeiro alegava se tratar de um homem bom “que não 

merece as tuas maldades (...) é o melhor branco que já conheci” (CHIZIANE, 2010, p. 216), ela 

argumenta: 

 

- Também somos bons, eu e tu. Somos bons todos nós zambezianos. Por isso 

somos explorados pelos marinheiros. Sabes por que é que os cordeiros são 

louvados? Não dão trabalho nenhum para apanhar. Vão para o churrasco sem 

menor gemido. Por causa da mesma fraqueza, as galinhas se tornaram pasto da 

humanidade. Tens pena daquele branco?  

                                                                             (CHIZIANE, 2010, p. 216) 

 

- Os brancos tem arma de fogo, Simba, mas não escapam às tramas mágicas dos 

nossos feitiços. Podes fazer uma boa bruxaria contra esses gajos. Vamos. Lava-

me com sangue dos mortos das tuas conchas.  

                                                                              (CHIZIANE, 2010, p. 217) 

 

 O feitiço era, portanto, um mecanismo que, conforme a cosmovisão local, conferia-lhe 

certo poder do qual ela dispunha contra um sistema que não dispensava nenhuma arma de 

dominação, inclusive as de fogo nas guerras e nos embates. A construção de personagens como 

Delfina reflete muito das relações vivenciadas, ela criava estratégias para sobreviver e burlar as 

condições que, em muitos aspectos, lhe eram impostas. Ademais, a magia, o feitiço sempre fez 

parte das ações de resistência empreendidas contra o sistema escravista no mundo colonial; são 

práticas que podem ser enquadradas no que Scott (2013) denomina de “formas elaboradas de 

disfarce” que integram a cultura popular, porque se constituem formas de ruptura com o poder 

dominante.  Dialogando com Foucault (2002), lembra-se que nenhuma relação de poder se dá 

pela dominação absoluta a ponto de não deixar espaço para as resistências e rupturas. Por isso,  
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dever-se-ia tentar estudar o poder não a partir dos termos primitivos da relação, 

mas a partir da própria relação na medida em que ela é que determina os 

elementos sobre os quais incide: em vez de perguntar a sujeitos ideais o que 

puderam ceder de si mesmos ou de seus poderes para deixar-se sujeitar, deve-se 

investigar como as relações de sujeição podem fabricar sujeitos.  

                                                                          (FOUCAULT, 1993, p. 191) 

 

Nesse sentido é que os movimentos a resistência também vão construindo formas de 

poder, porque o poder se dá na relação, mesmo nos contextos em que exista um projeto de 

dominação; assim, poder e resistência caminham juntos. Nessa perspectiva, Serafina e Delfina, 

também José dos Montes e Lavaroupa da Silveira viam o assimilacionismo como forma de burlar 

o sistema colonial usando os mecanismos de poder do próprio sistema.  O que se constitui num 

jogo perigoso porque pode “contribuir para a construção de um discurso público que 

aparentemente ratifica a ideologia social do grupo dominante” (SCOTT, 2013, p. 66). Entretanto, 

o mesmo autor ressalta que “qualquer ideologia com pretensões hegemónicas, que, por definição, 

afirma defender os verdadeiros interesses dos grupos subordinados, tem uma flexibilidade que 

proporciona aos seus antagonistas recursos políticos, sob a forma de reivindicação política, 

legitimados por essa mesma ideologia”. E pensando sobre as astúcias às quais os sujeitos 

dominados precisam recorrer para construir meios de resistência, o autor acrescenta ainda: 

“Independentemente de acreditar ou não nas regras, só um tolo deixaria de considerar as 

vantagens que podem resultar da exploração desses recursos ideológicos, tão imediatos e 

acessíveis” (SCOTT, 2013, p. 142-143). 

Assim, pode se entender como dominação e resistência se constroem em um jogo em 

que ambos os lados parecem fazer concessões, negociando quase sempre, para evitar o 

confrontamento mais direto, utilizando-se do discurso público para escamotear outras intenções, 

até porque a negociação não elimina o conflito. Contudo, algumas diferenças vão marcar as 

experiências de cada um e a forma de lidar com seus conflitos.  

  Lavaroupa da Silveira adere ao assimilacionismo incentivando a prostituição da esposa 

para que se tornasse amante de um homem branco, beneficiando-se de lucros daí advindos, que 

também lhe garantia filhos mulatos e consequentemente a “garantia” de alguns direitos: “ao 

entregar a mulher ao patrão tornou-se vítima do próprio gesto” (CHIZIANE, 2010, p. 205). (Esse 

aspecto da exploração feminina será abordado no item 3.3.1). 

Para suportar a humilhação da condição que se lhe impusera, ele usa a tática da 

dissimulação, fingindo que aquela condição não mexia com a sua dignidade: “na voz do 
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Lavaroupa o canto de todos os vencidos. De corpo enfeitado com todos os requintes de 

submissão, porque dentro do homem até a voz é amarga” (CHIZIANE, 2010, p. 205). A 

dominação faz com que os sujeitos simulem atitudes de deferência e consentimento, usando 

imperativos teatrais para burlar a vigilância. Era como agiam Lavaroupa da Silveira e outros 

personagens na presença dos sipaios, por exemplo, que representavam a força vigilante e 

opressora no contexto da Moçambique colonizada. Os subordinados têm interesse em 

desempenhar seu papel “de um modo mais ou menos credível, produzindo falas e gestos que 

sabem que deles se esperam” (SCOTT, 2013, p. 31). 

A aparente naturalidade com que agia Lavaroupa na situação de opressão era mera 

dissimulação, principalmente se considerando que aquele era um contexto em que a poligamia 

oficial (ou não oficial que se efetivava no adultério), era permitida ao homem e não à mulher. 

José perguntava: “Entregar a tua mulher? Alugá-la? Foste capaz?” Ao que ele respondia: “Fui, 

sim. Era uma condição de existência. As mulheres partilham o coração do homem. Sofrem, mas 

partilham. Eu fiz o mesmo” (CHIZIANE, 2010, p. 204). Na verdade ele vivia da exploração da 

mulher e da condição que os filhos mulatos lhe proporcionavam. Seu conflito já ocorria dentro do 

próprio lar com a constituição de uma família multirracial: “mostrando que para sobreviver é 

preciso fabricar as verdades nas arestas da mentira” (CHIZIANE, 2010, p. 205). 

A narradora onisciente se encarrega de informar o que a personagem não confessa: 

 

 nunca se sentira pai, mas gestor de querelas e orientador de percursos (...) os 

filhos negros sentam-se invadidos no seu espaço e reclamavam: vai para a casa 

do teu pai português! Os filhos do branco ripostavam: há muitos pretos nessa 

casa. O filho do indiano falava pouco mas fazia muita zaragata(...) na segunda 

fase da vida, a estratificação. Com dispersão, rivalidade e ciúmes. Os mulatos, 

no topo da pirâmide, mas sonhando ser brancos. Eram os donos do pão e do 

tecto que os filhos negros parasitavam de mãos vazias. Os negros incubando o 

sonho secreto de ser mulatos. A família tinha a solidez de uma teia de aranha. 

Desenvolveu-se muita inveja, traição, mentira, intriga. 

 (CHIZIANE, 2010, p. 205- 2016)  

 

O próprio Lavaroupa acaba por confessar: “sei que é difícil caminhar num mundo 

quando o corpo vive aqui e alma anda vagueando no outro. Resistir é mesmo isso. É muito difícil 

a existência humana. Dentro de nós, há algo que nos faz resistir” (CHIZIANE, 2010 p. 209). Na 

verdade, ele só admite sua submissão na conversa particular – o discurso oculto – com o amigo 

José. Porque socialmente – no discurso público – ele ostentava sua máscara de homem 

“civilizado”, para manter o juramento de assimilado e garantir seus benefícios, por considerar que 
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isso lhe dava um status social invejável naquele contexto de exclusão e opressão, além de evitar 

um confronto direto com o poder colonial e as consequências daí advindas. 

A situação de conflito na convivência com a família multirracial vivenciada por 

Lavaroupa aguarda José dos Montes no futuro. Todavia, essa não foi uma escolha feita por ele 

para aderir ao projeto assimilacionista. Para tornar-se assimilado, ele tenta burlar o poder 

opressor tornando-se sipaio – ironicamente um agente do poder opressor – o que poderia induzir 

a se pensar que uma das formas de corroer um sistema é estando dentro dele; resiste-se ao 

sistema, corroendo-o. Mas não foi isso que aconteceu, José tornou-se um implacável agente da lei 

colonial. E se inicialmente ele cogitou sua decisão como uma forma de fugir da opressão, uma 

vez que a condição de sipaio lhe garantia alguns direitos – principalmente financeiros – na 

verdade a nova função só lhe acarretou mais sujeição ao sistema opressor. Nesse aspecto ele se 

assemelha a Delfina que, muitas vezes, ao assumir posturas para fugir da exclusão social que lhe 

era imposta acabava gerando mais sofrimento, mesmo porque em muitas situações agiu de forma 

que contrariava as convenções sociais impostas ao colonizado e aquelas impostas especialmente à 

mulher. 

A trajetória de José dos Montes indica que tornar-se assimilado era uma forma de 

garantir alguns direitos e fugir de situações que lhe pareciam mais degradantes. Ele já havia 

sofrido como condenado em trabalhos forçados:  

Sente em si um ser repelente. Por causa da sua farda de condenado. [...] Por 

causa dos braços rijos que quebraram pedras e construíram estradas. Por causa 

das cicatrizes de chicote. Manchas de sarna. Das mãos calosas que plantaram 

cinco mil palmeiras. Ou dez mil. Ou cem mil. Plantaram arroz, chá, sisal e 

algodão, cana-de-açúcar e feijão, e fizeram a grandeza do império. 

                                                                       (CHIZIANE, 2010, p.100) 

 

Por ter sofrido no corpo e na alma a força do poder opressor com a exploração da sua 

força física, obrigado a produzir as riquezas para engrandecimento do império português, a 

personagem buscou com a assimilação uma forma de aliviar seu sofrimento e garantir alguma 

melhoria das condições de vida. O que ele não sabia era que, ao tornar-se assimilado, dava ao 

estado português o direito de fazê-lo sipaio, mesmo que ele assim não o desejasse: 

 

- Já és assimilado. E serás sipaio a partir de hoje. 

- Sipaio? 

- Sim. Tens muita fibra nesses músculos. És um negro de bom porte para sipaio. 

- Mas! 

- Psiu, silêncio. Aqui não há perguntas. Queres ou não ser assimilado? 
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- É que não sei como ser sipaio. 

- Não te preocupes, aprende-se depressa, não custa nada. 

(CHIZIANE, 2010, p. 124) 

 

Assim, buscando a assimilação como um meio de amenizar a dominação colonial, a 

personagem acaba vivenciando um conflito ainda maior, já que era obrigado a reproduzir, diante 

dos que lhe eram subordinados, a opressão que sofrera. Nessa função ele matou, perseguiu e 

espalhou terror na população no papel de representante do poder colonial. Para além da 

percepção de que o oprimido, quando em situação de detentor de algum poder, pode reproduzir as 

formas de opressão, é inegável que não lhe restava muita escolha: ou servia ao Estado português 

como sipaio ou lhe restaria servir nos campos de trabalho forçado.  

 Quanto às estratégias adotadas para lidar com a opressão, diferente de José dos Montes, 

Simba é outra personagem que via a exploração do corpo feminino como uma forma de 

sobrevivência no contexto colonial, identificando-se assim com a conduta de Lavaroupa. Simba 

não afronta o poder como o Moyo; tampouco abandonava suas práticas de magia, de feitiço. Ele 

moldava-se às condições que o sistema lhe permitia, explorando a prostituição feminina, prática 

muito procurada pelos marinheiros brancos no cais. Era dessa forma e com o uso da magia que 

ele garantia os lucros materiais.   

As condutas de Simba e Moyo e suas formas de lidar com seus poderes, continuando as 

práticas de magia no contexto colonial onde suas crenças e manifestações religiosas eram 

proibidas, demonstram, respectivamente, “inobediência prática” e “recusa declarada” (SCOTT, 

2013). No primeiro caso não há uma ruptura com a ordem dominante e também não se sofre 

represálias tão diretas; no segundo, quase sempre há essa ruptura e o sujeito sofre as 

consequências das confrontações mais declaradas; o Moyo pagou com a própria vida pela 

coragem de confrontar o sistema de dominação vigente na Moçambique colonizada. Também 

Delfina sofria com os insultos em público, porque ousara desafiar a ordem vigente que dita 

norma sobre a conduta do colonizado e da mulher especificamente a quem era reservado um 

lugar de submissão ao poder masculino. 

Assim como quase todas as personagens moçambicanas que povoam a trama, Simba 

vivia imerso em muita pobreza material. Por isso, as estratégias empreendidas por ele passavam 

sempre pela necessidade de sobrevivência. No episódio em que Delfina lhe encomenda um 

feitiço para seduzir o português Soares, fica evidente o temor ao poder opressor atuante em 

Moçambique: 
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 “o desafio é aliciante, mas embruxar um branco é um atentado contra o regime, 

contra a ordem pública, com direito a condenação, deportação e morte”.  

 (CHIZIANE, 2010, p. 215) 

 

Embruxar um branco é para Simba a maior das heresias. Assola-o o medo e o 

espanto. Estremece. É então que percebe que a sua maturidade profissional tem 

espaços vazios, lapsos. Em matéria de bruxaria, já experimentara um pouco de 

tudo – voar na vassoura de bruxa, penetrar no domínio da luz e da sombra como 

quem entra e sai de casa. Embruxar um branco?  Nunca lhe passara pela cabeça. 

Dos indianos sabia alguma coisa. Estes visitavam- no com frequência para 

melhorar os negócios e aumentar o fluxo dos clientes na loja. 

                                                                (CHIZIANE, 2010, p. 216) 

 

Na verdade, não se pode dizer que Simba afrontava diretamente o sistema colonial e 

suas normas de conduta; mas, de certa forma, não havia uma sujeição absoluta; suas ações eram 

permeadas pelo medo, mas continuava ligado às práticas de feitiço, de magia que lhe garantiam a 

sobrevivência, havia ali uma inobediência à ordem vigente. O medo se dava por temer as 

possíveis consequências da dominação a que muitos estavam sujeito: condenação, deportação e 

até morte. Em personagens como o Moyo e Simba, as práticas de magia e curandeirismo podem 

ser interpretadas como forma de resistência e afirmação de identidades múltiplas.  

O português Soares era o branco contra quem Simba temia usar seus poderes. Não à toa, 

afinal, na narrativa, ele representa o poder colonial; mas também se via em conflito naquele 

contexto. E a arma de negociação da qual ele se valia era o poder econômico, por ser detentor de 

uma condição financeira da qual eram destituídas todas as outras personagens. A condição 

abastada do português lhe garantiu a conquista da indomável Delfina.  

A leitura da personagem Soares, quando profere discursos como “Liberdade, Delfina, 

liberdade. Um mundo onde pretos e brancos possam viver em harmonia. Um mundo de igualdade 

para todos” (CHIZIANE, 2010, p. 234-235), acusando a colonização e assumindo uma posição de 

defesa do colonizado, pode levar a compreendê-lo como um sujeito que foge ao estereótipo do 

colonizador, negando a ideia de identidades fixas ou de categorias homogêneas; também 

evidencia como o convívio em determinado contexto influencia a formação identitária do 

indivíduo bem como suas posições políticas ideológicas. Mas, para além do seu discurso público 

(SCOTT, 2013), o ato de rejeição à filha mulata e o medo de ser censurado por seus pares 

apontam para a possibilidade de que os discursos de Soares tenham caráter negociador, afinal os 
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sistemas de dominação não conseguem obter absoluto sucesso se não apresentarem “actos 

carismáticos” (SCOTT, 2013). 

 Conforme o mesmo autor, “se é certo que os fracos têm razões óbvias e compulsórias 

para se refugiarem por detrás de uma máscara quando confrontados com o poder, os poderosos 

têm razões igualmente poderosas para adoptar uma máscara na presença dos subordinados” 

(SCOTT, 2013, p. 38), muitas vezes demonstrando uma complacência que não corresponde de 

fato às ações práticas. Nesse sentido é que o discurso político de dominação apresenta “como 

ponto de partida a imagem autocomplacente das elites” (SCOTT, 2013, p. 48); assim se dava 

também com alguns, em tese, “laivos de paternalismo” nos sistemas escravocratas, que na prática 

se revelavam muito diferentes. E como se dava com o projeto assimilacionista em Moçambique 

que se apresentava sob a generosa ação de levar “benefícios” aos moçambicanos, mas na prática 

intencionava que aquelas pessoas estivessem “prontas” para servir ao sistema de exploração 

colonial. Porque os discursos públicos dos dominadores precisam ter um teor conciliador e 

convincente para justificar a dominação.  Portanto, os discursos de Soares defendendo os 

oprimidos podem se configurar como uma dissimulação, uma estratégia usada para evitar um 

enfrentamento maior. Dissimulando intenções ou revelando identificação com ideias libertárias 

que representavam o colonizado, para obter efeitos de um discurso público, todas as 

possibilidades indicam como Soares se encontrava em estado de conflito também por estar em 

um contexto que lhe ocasionava muita rejeição por tudo que ele representava: a opressão 

colonial.  

Soares precisava negociar a convivência naquele contexto não só em relação aos 

moçambicanos, mas também para corresponder à conduta que outros portugueses esperavam 

dele. O que se pode perceber na cena em que é criticado por outro português por ter filhos com 

uma moçambicana e é acusado de estar absorvendo costumes locais. Assim, imagina-se como o 

poder português temia que a assimilação se desse em uma via de mão dupla, que o colonizador 

internalizasse a cultura do colonizado considerado inculto, selvagem. O que também resultaria 

em uma influência que se expandiria para além do espaço moçambicano por meio daqueles que 

retornassem ao meio lusitano.  

Finalmente, Maria das Dores e Maria Jacinta. Elas eram a síntese das complexas e 

conflituosas relações vivenciadas por todas essas personagens no contexto colonial 

moçambicano. Por isso, os caminhos para construção dos seus processos de resistência eram os 
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mais difíceis. As duas personagens se caracterizam por apresentar identidades tão fragmentadas 

pela dificuldade de vivenciarem o sentimento de pertencimento, que se uniram em um amor 

mútuo, movidas pela identificação com a opressão absoluta que marca suas existências naquele 

espaço. Só lhes resta uma a outra. Por essa razão, a ausência de Maria das Dores causa tanto 

sofrimento à irmã: “Via a mãe ser visitada por outros brancos das redondezas, ocupando o lugar 

que era do seu pai. As bebedeiras de Delfina cada vez mais prolongadas. Mas a ausência da 

Maria das Dores é a mais dolorosa” (CHIZIANE, 2010, p. 271). Aos sujeitos que, como Maria 

das Dores e Maria Jacinta, encontram-se em estado de opressão tão intenso, que se sentem sem 

referência, não restam muitas alternativas de resistência, ou melhor, resta-lhes as alternativas da 

submissão ou do rompimento radical. 

Quanto a Maria Jacinta, ela acaba sucumbindo ao discurso da 

superioridade/inferioridade racial e casa-se com um homem branco como forma de ascensão 

social. Ela que rejeitava os métodos, os argumentos, os discursos de Delfina, condenava suas 

ações, mas no final se vê assujeitada pelo mesmo discurso. E quando, já no altar, ela rejeita a 

mãe, faz isso por ódio de tudo que havia vivenciado, por todos os conflitos que marcaram sua 

vida até então; mas o faz principalmente movida por uma rejeição à cor: “podia ser que o marido 

branco não gostasse de ter uma sogra preta” (CHIZIANE, 2010, p. 297). Seus argumentos vão 

além: “disse apenas o que aprendeu da mãe. A desprezar os escuros e preferir os claros. Se sua 

própria mãe desprezou seus dois filhos por serem negros, que responsabilidade tinha ela de 

assumir uma mãe negra em público?” (CHIZIANE, 2010, p. 300). Ela representa na história os 

sujeitos que, no entre-lugar onde se constituem, não conseguem definir suas identidades. Ela faz 

uma reflexão no final: “Sou Maria Jacinta, o troféu de guerra, bandeira branca, escudo de 

combate. Ao lado dos brancos sou branca, ao lado dos pretos sou preta, sozinha sou mulata, 

mudo de um lugar para outro para sobreviver” (CHIZIANE, 2010, p. 335). Assim Maria Jacinta 

acaba vítima dos discursos raciais que se fizeram presentes no seu entorno. Ela vivia o dilema 

que move o mulato: não é preto nem branco ou é preto e branco ao mesmo tempo?  

Já Maria das Dores, seu estado de opressão era tão intenso, que só lhe restou como 

forma de resistência o rompimento radical: a fuga. Evidenciando, assim, a situação de sujeitos 

que ou não foram bem sucedidos em suas negociações para sobrevivência naquele espaço ou não 

apresentavam muita disponibilidade para ceder, dissimular, submeter-se. A partida de Maria das 

Dores para os montes Namuli indica, entre outros aspectos, uma rejeição a tudo que a oprimia: o 
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casamento poligâmico e a violência que sofria do marido; a mãe que a discriminava, explorava e 

foi capaz de usá-la como moeda de troca; os conflitos de uma família multirracial; o contexto 

excludente, a subalternização socialmente imposta à mulher negra colonizada; e a miséria que, 

para além do material, atingia-lhe a alma: 

A imagem do marido é a fórmula de amargura, não quer recordá-la. A mãe é a 

formula de traição, nem quer revivê-la. A família era uma constelação de pretos, 

brancos, mulatos à mistura, baseada em hierarquias e falsas grandezas. Por isso 

fugiu de tudo e aprendeu os segredos da solidão. 

(CHIZIANE, 2010, p. 28) 

 

 Ela foge tanto do espaço físico, como de um lugar simbólico. Nesse sentido, essa fuga 

também se dá simbolicamente para o universo interior da personagem pela “ausência”, pelo 

silenciamento, por uma suposta “loucura”, como assim entendia a população de Gurué: “a louca 

do rio surge do nada” (CHIZIANE, 2010, p. 313). Ela viveu de fato um estado de loucura 

transitória como evidencia a narradora, ao falar de suas alucinações, e aproveita para introduzir 

uma crítica a costumes católicos cristãos: 

Maria volta a olhar para o Cristo de barro que agora pisca os olhos enquanto os 

lábios tremem e se abrem como uma concha antiga soltando dentes luminosos. 

(...) 

Ouve-se um crack na parede. O Cristo de barro dissolve os pregos que prendem 

à cruz, que afinal são também de barro. Desce e poisa os pés no solo. Faz umas 

flexões para activar a circulação nos membros, como quem acaba de despertar 

de um sono de dois mil anos. Sacode a poeira dos ombros e caminha ao encontro 

de Maria.  

                                                            (CHIZIANE, 2010, p. 315) 

 

O estado de ausência absoluta da realidade é vivenciado por Maria das Dores a partir do 

momento que seus filhos lhe foram tirados. Mas sua fuga foi um ato consciente. A experiência de 

escravidão em diversas partes do mundo revela que historicamente a fuga sempre foi usada como 

forma de resistência, de não submissão. Das Dores também guarda essa memória. E assim pode 

se pensar a fuga como uma forma de resistência e como um exercício de poder sobre si mesmo, 

sobre seu corpo. Pensando a partir da experiência da escravidão, as fugas se configuram como 

atos de liberdade e, a partir do que discute Foucault (1995) em O sujeito e o poder, enfatizam um 

direito que torna os indivíduos verdadeiramente individuais.  

Assim como os escravos que fugiam de um lugar opressor para um espaço que 

simbolizava liberdade, Maria das Dores foge de um lugar que lhe impunha sofrimento e vai aos 

montes Namuli, cuja simbologia, mitologicamente construída, é um ponto de partida e de 
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chegada, o princípio e o fim da existência humana na terra. Por ser ela a mais oprimida das 

personagens, a que se encontrava em estado maior de conflito, é também ela quem rompe mais 

drasticamente com a opressão que lhe era imposta. A fuga, entretanto, representa apenas o início 

de busca por liberdade – que vai exigir um longo percurso – cuja realização se dará no final da 

trama. 

A análise das ações empreendidas pelas personagens mostra, considerando as 

concepções de Scott (2013), como as formas cotidianas de resistência se constituem meios usados 

pelos subalternos para não se submeterem, simplesmente, nas situações em que as táticas de 

enfretamento direto podiam lhes ser prejudiciais. As formas cotidianas “exigem pouca ou 

nenhuma coordenação; representam uma forma de autoajuda individual; e tipicamente evitam 

qualquer confrontação simbólica com a autoridade ou as normas da elite” (SCOTT, 2013, p. 

219). Acredita-se, além disso, que essas táticas individuais, que se configuram como desvios, 

deserções, recusas, dissimulação, conformação simulada podem preparar terreno para ações 

coletivas de enfretamento mais direto, como ocorreu em Moçambique com a luta pela liberdade. 

Essa história, sim, José dos Montes contaria, se aqui tivesse, a história de moçambicanos, homens 

e mulheres, que, em situação conflituosa, lutaram com as armas que lhes eram possíveis ou 

necessárias para criarem mecanismos de resistência cotidiana ao poder colonial e para 

negociarem o direito à sobrevivência. 

Todavia, a narrativa também oferece indicativos para se pensar como naquele contexto 

os atos de resistência podiam gerar outras formas de poder, outras formas de opressão, como a 

dupla subordinação imposta à mulher, como se discute a seguir. 

 

3.3.1 A “DOMINAÇÃO DENTRO DA DOMINAÇÃO” 

 

Estas canções falam de mim e de ti, Maria das Dores. Hoje as mulheres cantam 

na rua. No rádio. No meu tempo, cantavam ao vento. Cantavam para as ondas do 

rio, lavando roupas, lavando magoas. Cantavam no pilão, pilando milho, pilando 

sonhos.  

(CHIZIANE, 2010, p. 310) 

 

A análise de cinco personagens masculinos que compõem a narrativa O alegre canto da 

perdiz evidencia que quatro dessas personagens exercem algum poder de dominação e/ou 

exploração sobre mulheres: Soares, Lavaroupa da Silveira, José dos Montes e Simba. Indicando, 

assim, que enquanto os homens que constituem a narrativa – com exceção de Soares – 
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encontravam-se, em determinados momentos, em lugares subalternos, no contexto da 

colonização, pela condição de pobreza e de cor, as mulheres se encontravam em três categorias 

de subalternidade: a pobreza, a cor e o gênero. Aspectos que colocam a mulher negra colonizada 

ainda mais à margem, indicando, assim, que "se, no contexto da produção colonial, o sujeito 

subalterno não tem história e não pode falar, o sujeito feminino subalterno está ainda mais 

profundamente na obscuridade” (SPIVAK, 2010, p. 67). Isso indica que em Moçambique, 

naquele contexto, a subalternização da mulher se dava por três vias: pela condição de mulher, 

negra e colonizada; o que indica uma interseccionalidade de gênero (CRENSHAW, 2004). 

“A colonização foi um processo muito violento para a mulher africana”, afirma Paulina 

Chiziane. E argumenta mais: “a escravatura, alguns valores trazidos pelas religiões ocidentais e 

orientais são ainda mais violentos que algumas tradições africanas” (CHIZIANE, 2013, p. 354). 

Ou seja, além de reafirmar o caráter avassalador da colonização, essa afirmação chama atenção 

para o fato de que a condição feminina é resultado de sistemas que, de alguma forma, impuseram 

sua parcela de opressão à mulher. É na confluência desses diversos sistemas – que contribuem 

para a construção de uma sociedade multifacetada – marcados pela instabilidade cultural e 

domínio masculino, que muitas mulheres, assim como Serafina, Delfina, Maria das Dores e 

Maria Jacinta, encontram dificuldades para se tornarem sujeitos de suas próprias histórias. Nesse 

aspecto a história das personagens reflete a experiências vividas pela própria autora que sentiu na 

pele as consequências de um poder racista e patriarcal que negava à mulher negra o direito de ter 

voz no universo da produção literária. 

As concepções de inferioridade/superioridade raciais criadas e disseminadas pelo 

pensamento colonial, aliadas a concepções patriarcalistas, fazem com que a subalternização 

feminina seja sentida no corpo e na alma, espelhando questões raciais e de gênero; “És negra e 

ainda por cima mulher” (CHIZIANE, 2010, p. 160). Essa realidade fica bem configurada na 

forma como Delfina busca aproximação sexual com Soares desejando uma ascensão social que 

idealizadamente lhe tiraria do lugar de exclusão, de inferioridade. E ele usou o poder financeiro, 

em um contexto de muita pobreza, para conquistar o lugar de amante de Delfina, a linda mulher 

objeto de desejo do português, seguindo, assim, a lógica do poder colonial em que o corpo 

feminino é usado como moeda de troca. 

A expressão de um pensamento de dominação masculina e exploração do corpo da 

mulher, que também espelha os conflitos de um contexto colonial, far-se-ão representadas, 
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também, na construção da personagem Lavaroupa da Silveira que explora a própria esposa para 

se adequar ao sistema, às condições financeiras e contribuir para a formação da “nova nação” 

gerando filhos mulatos; e na personagem Simba, o agente que negociava o corpo de Delfina e de 

outras mulheres com os marinheiros branco do cais; é ele ainda o responsável pela “compra” de 

Maria das Dores e por violentá-la sexualmente.  

A obra reflete como a mulher tem seu corpo erotizado, violado e posto à venda, dentro 

de uma lógica da subalternização do sistema colonial. São aspectos que remetem a se pensar no 

que afirma Piscitelli (2013), ao discutir sobre turismo sexual no Brasil, e considera dois pontos 

fundamentais que levam as meninas à prostituição: “a situação estrutural de extrema pobreza e 

uma configuração particular e altamente desigual de gênero. Esta se expressa na erotização de 

corpos femininos muito jovens e na violência sexual da qual são vítimas a meninas” 

(PISCITELLI, 2013, p. 141).  

Essas considerações levam a se pensar como no contexto moçambicano patriarcal/colonial 

predominava o discurso da submissão e inferioridade da mulher negra. Portanto, vale lembrar que 

os discursos que construíam representações sobre a inferioridade feminina, no ocidente ou fora 

dele, foram consolidados e expandidos por meio dos mecanismos de poder que sempre 

procuravam reger o imaginário das mulheres e sobre as mulheres. Miranda destaca que “as 

manifestações materiais e discursivas de opressão à mulher, não apenas ocidental, vem de longa 

data e se relaciona com fatores de cunho sociológico, antropológico e psicológico” (MIRANDA, 

2013, p.199).  

Assim como se deu no ocidente, também em África, de acordo com o movimento 

feminista, até meados dos anos 70 a historiografia é marcada pela exclusão da mulher. Quando 

não marcada pela ausência, tendia a apresentá-la como figura romantizada e decorativa, como 

rainhas, muitas delas personagens dos mitos do matriarcado. Com o avanço dos estudos,  

percebe-se que o percurso historiográfico apresenta quatro características da mulher africana: a 

mulher ausente; a mulher subordinada ao homem; a complementariedade entre homem e mulher 

– a mulher poderosa, a rainha; e a mulher como agente ativo, não mais como agente passiva 

(CASIMIRO, 2004). A mudança ocorrida nesse quadro representativo na historiografia – da 

ausência ao agente ativo – tirando a mulher do lugar de invisibilidade constituído por um 

pensamento patriarcal deve-se ao movimento feminista a partir dos anos 60. E quando se trata da 

compreensão da história da mulher em África dois aspectos são fundamentais: a escravidão e o 
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colonialismo. Nesse sentido, Lélia Gonzalez (1998) considera que, “nas sociedades africanas, em 

sua maioria, desde a antiguidade até a chegada dos islames e dos europeus judaico-cristãos, o 

lugar da mulher não era o da subordinação, nem da discriminação” (GONZALEZ, 1998, p. 2); ela 

ressalta, por exemplo, que no Egito antigo as mulheres desempenhavam papéis sociais tão 

importantes quanto os homens. A rainha Nzinga Mbandi se configura como uma dessas muitas 

mulheres agentes ativos da história da África, hoje retomada por historiadores que buscam 

ressignificar a história da colonização naquele continente e o ativo papel de resistência da mulher, 

bem como por literatos como Manuel Pedro Pacavira e Pepetela (MATA, 2014) que buscam na 

figura lendária de Nzinga uma forma de também reconstruir significativos fatos históricos de 

povos africanos. 

Quando a narrativa evidencia em muitos aspectos a reprodução de um discurso de 

dominação masculina, leva a se pensar sobre os estudos que apontam a existência de um modelo 

de organização social e familiar patriarcal nas sociedades ocidentais. Quando se trata, por 

exemplo, do casamento, Mendes (2001) argumenta que o arrivismo em defesa da família nuclear, 

que passa forçosamente pela submissão e pelo conformismo da mulher, é uma invenção 

setecentista no ocidente. Conforme Rosaldo, carregamos uma herança de “tradição sociológica 

que trata a mulher como socialmente desinteressante e irrelevante, aceitando como necessário, 

natural e profundamente problemático o fato de que, em toda cultura humana, a mulher de 

alguma forma é subordinada ao homem” (ROSALDO, 1979, p. 73).   

           Poderia se perguntar: o modelo patriarcal que sustenta a submissão das mulheres, 

denunciada na narrativa, reproduz o modelo "universal"? Elisa Nascimento (2008), em A matriz 

africana no mundo, faz uma importante proposta de discussão defendendo como o matriarcado é 

uma característica da cultura africana e por isso passou a ser definido, pela antropologia e pela 

etnologia de cunho eurocêntrico, como uma forma primitiva. São posturas político-ideológicas 

baseadas em dicotomias: colonizador/colonizado, selvagem/civilizado, negro/branco. Nascimento 

ressalta que Cheick Anta Diop examinou várias teorias 

 

Mostrando em cada caso que a suposição da evolução universal rumo ao 

patriarcado carece de base científica. Por exemplo, ele observa que de acordo 

com essa hipótese da universalidade do progresso rumo ao patriarcado, 

civilizações avançadíssimas como foram os impérios de Gana e Assante, na 

África ocidental, bem como no Egito Antigo, seriam exemplo de um “estado 

avançado de barbaridade” devido unicamente à sua estrutura social matrilinear. 

Ao mesmo tempo, as tribos nômades germânicas, com suas práticas bárbaras, 
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registradas pelos escritores romanos – como a violência sistêmica contra as 

mulheres, o infanticídio e o canibalismo – representariam a fase da “civilização 

superior” graças apenas à sua organização social patriarcal.                                                

                                                                         (NASCIMENTO, 2008, p. 74) 

 

 Saffioti reconhece que “todas as sociedades, realmente conhecidas, revelam dominância 

masculina, ainda que esta dominância varie em grau”; todavia, “não existe patriarcado absoluto 

no qual os homens deteriam, por confisco, todos os poderes” (SAFFIOTI, 1992, p. 183-184). E 

mesmo que essa dominância sofra uma variação de grau, a subalternidade não pressupõe ausência 

absoluta de poder. Ainda que de forma desigual, em qualquer relação, há nos dois polos de 

exercício de poder. Essas considerações dialogam com Foucault quando afirma que 

 

o poder não é algo que se adquire, arrebate ou compartilhe, algo que se guarde 

ou deixe escapar; o poder se exerce a partir de inúmeros pontos e em meio a 

relações desiguais e móveis; que as relações de poder não se encontram em 

posição de exterioridade com respeito a outros tipos de relações (processos 

econômicos, relações de conhecimentos, relações sexuais), mas lhe são 

imanentes; são os efeitos imediato das partilhas, desigualdades e desequilíbrio 

que se produzem nas mesmas e, reciprocamente, são as condições internas 

destas diferenciações”. 

                                                                              (FOUCAULT, 1999, p. 89) 

 

Na diversidade cultural que constitui Moçambique há regiões como a província de 

Zambézia, ao norte de Moçambique, marcada por tradições culturais matriarcais, com as quais 

Paulina teve contato, mas também se tem regiões como Gaza, ao sul de Moçambique, onde ela 

nasceu, que é, conforme a autora de O alegre canto da perdiz, marcada por uma forte cultura 

machista. Paulina, em entrevista, chama atenção para o fato de que não se pode olhar para o país 

de forma homogênea, principalmente quando se trata da condição das mulheres: 

 

 Temos as regiões do sul e do centro, que são regiões patriarcais por 

excelência. O norte já tem características bem diferentes. É uma região 

matriarcal, onde as mulheres têm outras liberdades. Acho que Gaza, província 

de onde sou oriunda, é a região mais machista de Moçambique. Uma mulher 

além de cozinhar e lavar, para servir uma refeição ao marido tem que fazer de 

joelhos. Quando o marido a chama, ela não pode responder de pé. Tem que 

largar tudo que está a fazer, chegar diante do marido e dizer – estou aqui. Há 

pouco tempo um jornalista denunciou um professor de Gaza. Nas aulas, 

quando fazia perguntas, os rapazes respondiam de pé, mas obrigava as meninas 

a responderem de joelhos. Quando as alunas iam ao quadro, tinham que 

caminhar de joelhos e só quando lá chegavam é que se punham de pé. O 



200 
 

professor foi criticado e prometeu mudar, mas para a comunidade, ele estava a 

agir corretamente. 

                                                                                   (CHIZIANE, 2006, p.125) 

 

Essas considerações dão indicativos de que a condição da mulher em Moçambique 

variava de uma região para outra ou entre diferentes etnias; se em algumas regiões ela sofria uma 

bruta opressão, havia outros contextos em que desfrutava de liberdade e sua relevância social e 

política era reconhecida. Todavia, o poder colonial, nas regiões que sofriam mais incisivamente a 

dominação portuguesa, buscava desarticular as estruturas locais e, muitas vezes, o que vai 

predominar é um sistema colonial em que a mulher negra era duplamente colonizada.  

Assim, em meio aos conflitos e tensões que constituem as personagens, também pode se 

ler uma denúncia da reprodução de discursos construídos para representar a mulher a partir de um 

lugar de subalternidade imposta pela dominação, acarretando outro meio de conflito entre os 

sujeitos ali inseridos: “para o homem, a lua-de-mel é a tomada de posse de um corpo já 

conhecido, como legítimo proprietário. Os beijos e abraços anteriores eram crédito, dívidas, 

empréstimo. Para as mulheres é a inauguração do estatuto de serva” (CHIZIANE, 2010, p. 117). 

A narradora expressa, assim, o que significa ou o que viria a significar o casamento para Delfina, 

evidenciando uma condição de servidão, de submissão: “agora traz-me o café, agora a sopa, 

engoma a minha roupa. E ela sobe, amorosamente, ao seu trono de servidão rainha de espinhos” 

(CHIZIANE, 2010, p.117). Denuncia, ainda, com a personagem José dos Montes, uma 

"autoridade" masculina que vai além da obrigação na execução de serviços e cuidados com o 

marido: “meu amor! Eu também te amo. Mas se me desobedeces eu esmurro-te. És minha 

mulher. Sou o teu marido. Todo teu” (CHIZIANE, 2010, p.117) denunciando ideias forjadas de 

que o casamento confere extensos direitos, inclusive da violência física. Parece significar que, 

“uma vez casada, de jure ou de fato, a mulher constitui propriedade do homem, devendo estar, 

como qualquer mulher-objeto (...) disponível para seu companheiro” (SAFFIOTI, 1994, p. 444).  

Em Moçambique, “de acordo com a ONG WLSA, a violência doméstica é bastante aceita 

pela sociedade, legitimada pela ideologia patriarcal que dá ao marido autoridade de usar a força 

para resolver os problemas conjugais. A violência doméstica constitui a metade de todos os tipos 

de violência registrados no país” (FIDH, 2007, p. 16). Na obra O alegre canto da perdiz essa 

violência também se apresenta polifacetada, em aspectos como poligamia, promiscuidade, a 

prostituição imposta, a exploração do corpo.  
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O contexto em que se dá o casamento de Delfina com José dos Montes reforça ainda mais 

a ideia de dependência feminina uma vez que ela era prostituta e o casamento é o meio para 

"salvá-la":  

a cidade parou, para assistir ao insólito: o casamento de uma prostituta. Delfina 

faz sua mágica aparição. Fulgurante. Sublime. Vencedora. Sorri para os quatro 

ventos e triunfalmente se afirma. Vestida a rigor como as noivas virgens.          

                                                   (...) 

Uma manada de pretos e brancos, gente que se atrai e se repele, estava na porta 

da igreja de olhos esbugalhados. Queriam ver para crer. As bocas desdenhosas 

da multidão, hoje não blasfemam, emudecem de espanto, perante a Madalena 

convertida que conspurca o altar de todos os santos.  

                                                                                (CHIZIANE, 2010, p. 115) 

 

O episódio retoma e denuncia a construção de uma memória coletiva em que a validação 

da mulher se dá pelo casamento, “quem diria, quem me dera! Como é que pode, uma prostituta 

de rua, transformar-se em santa de um momento para o outro?” (CHIZIANE, 2010, p.115); 

assim, o casamento tem o poder de transformar a mulher e expressa a concepção de que ela 

precisa de um homem que a domine: “José é um herói. É um macho. Conseguiu domar a raiva da 

abelha rainha e leva para si toda a colmeia” (CHIZIANE, 2010, p. 115). “Dei-te dignidade. És 

uma mulher casada, respeitada” (CHIZIANE, 2010, p. 121). O que remete a Mata ao afirmar que 

 

 pelo modo como a instância enunciadora se relaciona com o mundo, pode se 

dizer que dessa ideologia decorrem relações de poder que impedem as mulheres 

de se realizarem plenamente porque se funcionam a muitos níveis da sociedade, 

desde o mais pessoal ao mais público. 

                                      (MATA, 2013, p. 154) 

 

Além da escola, como mencionou a própria Chiziane na entrevista, a religião é outra 

instância de poder que quase sempre reproduz discursos sobre a mulher. Como Ressalta Saffioti 

(1992), “o papel das doutrinas religiosas, educativas e jurídicas, sempre foi o de afirmar o sentido 

do masculino e do feminino, construído no interior das relações de poder” (SAFFIOTI, 1992, p. 

188). Quando Maria das Dores aparece nua, "as puritanas benzem-se e colocam a palma da mão 

sobre o rosto com um leque" (CHIZIANE, 2010, p.14); e acrescenta: “ela tem forma de gente 

mas não é gente. Parece anjo mal. Mensageira de desgraças. (...) Que desgraça vem a ser esta: 

haverá chuva? Seca?  Doença de rebanhos? Conflitos piores que a guerra?” (CHIZIANE, 2010, p. 

19). Além de evidenciar aspectos da cosmovisão daquela comunidade, no que diz respeito às 

crenças e superstições, também remete à memória de discursos em que a mulher é portadora de 
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males, doenças. São representações que remetem aos mitos da era cristã, como Pandora na 

tradição grega, a Eva descrita na Gênesis e Liliht que aparece em diversas culturas no Oriente 

Médio. 

São aspectos que remetem a Scott (1990) quando destaca quatro elementos necessários 

para se entender a categoria gênero: os símbolos culturais que remetem a representações 

simbólicas, como as figuras religiosas de Eva e Maria, na tradição cristã-ocidental; os conceitos 

normativos encontrados na religião, na política, na ciência e na educação, que oferecem 

conceituação do feminino e do masculino que estabelecem oposição binária fixa; o mercado de 

trabalho (segregador e excludente), a educação e o sistema político; e a identidade subjetiva que 

deve ser compreendida na sua construção histórica e relacionada com as atividades, organizações 

e representações sociais.  

Esses elementos sustentam discursos sobre a submissão e inferioridade femininas, sobre 

a exploração do corpo feminino denunciada na narrativa, discursos que são reproduzidos pela 

dominação patriarcal e se acentuam com o pensamento colonial. São aspectos que se configuram 

bem na personagem Soares, a figura do colonizador que usa o corpo feminino como exercício do 

poder masculino e financeiro. Ou em José dos Montes que compreendia o casamento como uma 

forma de dominação do homem sobre a mulher. 

 Todavia, a exploração e a dominação exercidas por Simba e Lavaroupa da Silveira, 

sobre mulheres, além de refletirem os aspectos anteriormente abordados, evidenciam o que Scott 

(2013) denomina como “dominação dentro da dominação”. São homens negros colonizados que, 

como forma de sobrevivência no contexto de opressão, exploravam as mulheres, negociavam 

seus corpos como mercadorias que lhes garantiriam benefícios financeiros.  

 Tais aspectos que cingem a existência das personagens levam a se pensar como todas as 

relações humanas são permeadas por alguma forma de poder ou, ainda, como destaca Scott 

(2013), as relações de poder entre os subordinados não se dão necessariamente de forma 

democrática; ao contrário, muitas vezes são formas que assumem um caráter mais brutal que o 

poder dominante, como as relações de subordinação e poder que se estabelecem entre os 

colonizados – como Simba, Lavaroupa da Silveira que, partes de um contexto opressivo, viviam a 

explorar e oprimir mulheres, ou a forma como Serafina e Delfina exploravam as próprias filhas – 

além de revelar como pode se dar a “dominação dentro da dominação”, mostram como os 

movimentos de resistência podem gerar outras formas de poder, outras formas de opressão. Nesse 
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sentido é que a narradora afirma que Delfina “tentando fugir da dor, abraçou outra” (CHIZIANE, 

2010, p. 209). Assim se davam as tentativas daqueles sujeitos na busca de sobreviver e resistir às 

formas de dominação no contexto colonial. 

Ao se analisar a situação de “dominação dentro da dominação” que ocorre na relação de 

Delfina com a filha Maria das Dores, assim como se deu com Serafina em relação a Delfina, em 

que a mulher se torna opressora da outra, pelo menos dois aspectos podem ser analisados: 

primeiro, mesmo considerando que ambas fazem parte de um ciclo social em que também são 

oprimidas, ainda assim remete a se pensar que nenhuma categoria pode ser tomada como 

homogênea. E, como propõe Anzaldúa (1987), para se discutir a categoria mulher também é 

preciso considerar as hierarquias que aí se constituem e as relações de poder estabelecidas a partir 

de aspectos como classe e cor, por exemplo. O que dialoga com Foucault (1995) ao afirmar que o 

poder permeia qualquer relação social: “O que caracteriza o poder que estamos analisando é que 

traz à ação relações entre indivíduos (ou entre grupos). Para não nos deixar enganar; só podemos 

falar de estruturas ou de mecanismo de poder na medida em que supomos que certas pessoas 

exercem poder sobre outras” (FOUCAULT, 1995, p. 89). 

O outro aspecto a ser considerado é que, mesmo rejeitando qualquer posicionamento 

idealizado que reflita a ideia de uma sociedade sem conflitos, não se pode deixar de reconhecer 

que a escrita de O alegre canto da perdiz evidencia como a imposição de valores pelo sistema 

colonial desestabiliza uma organização social anterior, criando ou acentuando conflitos já 

existentes, e que a condição das mulheres se agravou, principalmente ao se considerar que, 

conforme assegura o NEPAD (2001) – Nova Parceira para o Desenvolvimento da África –, são as 

mulheres as mais afetadas pela pobreza em África.  

Ao discutir sobre os impactos do colonialismo, Boahen (2010) menciona a “deterioração 

da situação da mulher africana” e afirma:  

 

parece não haver dúvidas de que ela foi excluída da maioria das atividades 

introduzidas ou intensificadas pelo colonialismo, como a educação e a 

agricultura exportável em algumas partes da África, várias profissões, como o 

direito, a medicina, a mineração etc. Em consequência dessa exclusão, mal lhe 

foi concedido um lugar na nova estrutura política colonial. Mesmo nas 

sociedades matrilineares, devido em parte à difusão do islamismo e também à 

nova ênfase dada à realização individual, algumas famílias começaram a adotar 

o sistema patrilinear. O mundo colonial, como salientou Iliffe, era de fato um 

mundo de homens, onde as mulheres não eram estimuladas a desempenhar um 

papel importante.                           
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                                                       (BOAHEN, 2010, p. 943) 

 

Não há dúvidas que, conforme se observa na construção da narrativa, a situação de 

pobreza predominava naquele contexto, afetando homens e mulheres. Entretanto, esses estudos 

mostram que a miséria atingia de forma mais intensa a situação das mulheres. Assim é que, para 

vencer a pobreza, a situação de exclusão, mesmo alegando que rejeitava os costumes, as 

tradições, Delfina pede ajuda ao feiticeiro Simba. Para pagar pelos serviços, ela negocia a 

virgindade da filha negra Maria das Dores. Porque, “no seu entendimento vale apena uma vítima 

em casa do que vitimar a família inteira. Não se arrepende. Na sua terra a mulher é peça que se 

compra e se vende. Selo de contrato. Moeda de troca. Hipoteca. Multa. Sobrevivência.” Ela 

recorda ainda: “Ela também foi usada pela própria mãe, na infância distante. Entregue aos 

brancos das lojas a troco de comida” (CHIZIANE, 2010, p. 252). 

Assim, seguindo a lógica do poder colonial, o corpo é usado como moeda de troca; é o 

que resta para Serafina e Delfina que, para alcançar melhoria financeira, foram capazes de 

negociar as próprias filhas. “A espada do regime expulsou o amor do coração das mães” 

(CHIZIANE, 2010, p. 99), assim a narradora justifica a atitude das duas em um contexto em que 

à mulher eram negados quase todos os direitos. Com a falta de oportunidade que caracterizava o 

contexto em que viviam, ambas acreditavam que buscavam meio de resistir; enquanto Delfina 

renegava sua cor, Serafina exaltava o corpo como objeto para servir:  

 

-Porque não me fizeste com um branco, mãe? Felizes são as mulatas e brancas, 

que nasceram com diamante no corpo. 

-Para que essa tortura? És preta e ainda bem. Os marinheiros brancos, são 

excêntricos, são predadores do exótico e tu és linda! Não faltará um branco 

morrendo de amor por ti, minha filha. 

                                                       (CHIZIANE, 2010, p. 88) 

 

A condição financeira é o argumento que Delfina usa para justificar para Jacinta a 

ausência da irmã Maria das Dores que fora usada na negociação com o feiticeiro: “Fiz tudo para o 

teu bem. Para teres mais pão. Para o negócio melhorar. Para poderes manter teu estatuto de 

mulata, de assimilada, e não baixares de nível” (CHIZIANE, 2010, p. 273).  A fala da 

personagem remete às considerações de Bell Hooks quando, discutindo sobre o impacto da 

escravidão afirma: “quando eu era criança, percebia que fora do contexto da religião e do 

romance, o amor era visto pelos adultos como um luxo. A luta pela sobrevivência era mais 
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importante do que o amor” (HOOKS, 1992, p. 188), E, muitas vezes, era o corpo negro feminino 

posto a venda em nome da sobrevivência como mecanismo de resistência ao poder opressor. 

 Na África, com a colonização, há uma apropriação do corpo/objeto como exercício de 

dominação, o corpo escravizado, explorado. A mulher nua que surge no rio deixa as mulheres 

escandalizadas, “porque o nu de uma se reflete no corpo da outra” (CHIZIANE, 2010, p. 34); da 

mesma forma, os corpos prostituídos de Delfina e Maria das Dores refletem o corpo da mulher 

negra moçambicana feito objeto, invadido e explorado em um sistema no qual a mulher era vista 

como parte de um projeto de exploração; como ressalta Pinto, “a mulher africana foi sempre 

encarada pelos colonos portugueses tão somente enquanto um instrumento de dominação sobre 

os espaços e sobre os homens colonizados” (PINTO, 2007, p. 48); essa denúncia a autora faz sem 

meias palavras, “o colonialismo é macho, engravidou o ventre da tua mulher” (CHIZIANE, 2010, 

p. 139). Era um sistema em que o uso do corpo feminino fazia parte de um projeto de 

branqueamento contemplado com a lei da assimilação. 

Quando Serafina afirma para Delfina “és negra e ainda por cima mulher” (CHIZIANE, 

2010, p. 160), indica como o colonialismo no contexto de Moçambique, além de desarticular as 

estruturas sociais, políticas, econômicas, culturais, também marcou a forma como muitos 

colonizados haviam de lidar com as emoções, com os sentimentos. Nesse sentido é que Bell 

Hooks considera que no período colonial se constrói uma iconografia que justificaria a violência 

sexual sofrida pelas mulheres negras: “Para justificar a exploração masculina branca e o estupro 

das negras durante a escravidão, a cultura branca teve de produzir uma iconografia de corpos de 

negras que insistia em representá-las como altamente dotadas de sexo, a perfeita encarnação de 

um erotismo primitivo e desenfreado” (HOOKS, 1995, p. 470). As ações de Serafina e Delfina 

reproduzem esses discursos, mostrando como a atuação do discurso colonial, gerando e/ou 

intensificando a pobreza, a miséria, a exploração, passou a determinar modos de vida naquele 

contexto. 

Quando Bell Hooks (s/d) aborda sobre o impacto da escravidão no ato de amar, afirma:  

 

Nossas dificuldades coletivas com a arte e o ato de amar começaram a partir do 

contexto escravocrata. Isso não deveria nos surpreender, já que nossos ancestrais 

testemunharam seus filhos sendo vendidos; seus amantes, companheiros, amigos 

apanhando sem razão. Pessoas que viveram em extrema pobreza e foram 

obrigadas a se separar de suas famílias e comunidades, não poderiam ter saído 

desse contexto entendendo essa coisa que a gente chama de amor. Elas sabiam, 
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por experiência própria, que na condição de escravas seria difícil experimentar 

ou manter uma relação de amor.                                                                     

  (HOOKS, s/d, p. 2) 

 

As considerações de Hooks ajudam a entender porque Delfina vê o corpo como um meio 

para seduzir e alcançar seus objetivos de ascensão e aceitação social, e como usa o corpo da 

própria filha como meio de garantir a sobrevivência. “A luta pela sobrevivência não significava 

somente a forma mais importante de carinho, mas estava acima de tudo” (HOOKS, s/d, 3). Além 

da escravidão mencionada pela autora, inclui-se, também, a colonização como outro sistema em 

que pessoas eram usadas como mercadoria, seus corpos eram negociados, desrespeitados, usados 

como moeda de troca; principalmente para as mulheres que vivenciavam a experiência em que a 

junção de corpos quase sempre se dava pela violação.  

Quando discute sobre mulheres afro-americanas e afro-brasileiras, no contexto da 

escravidão, Gonzalez (1988) cita o estupro como um dos elementos que situa a experiência do 

corpo negro nessas duas sociedades, condição que também marca as mulheres negras colonizadas 

em Moçambique, como se reflete na trajetória de Maria das Dores, violentada pelo próprio 

marido, em Delfina levada à prostituição pela mãe, além da mulher de Lavaroupa da Silveira que 

era “vendida” por ele para garantir benefícios financeiros. 

A situação de “dominação dentro da dominação”, que caracteriza a relação entre 

subordinados dentro da narrativa, espelha também a interseccionalidade de gênero e raça  

(CRENSHAW, 2004), ou seja, como esses dois aspectos podem operar para limitar as 

oportunidades à mulher negra colonizada e impor-lhe maior opressão; o que resulta, naquele 

contexto, em um estado de conflito ainda mais intenso vivenciado pelas personagens femininas. 

Embora o enredo mostre que ali as situações de tensões e conflitos atingiam quase todas as 

personagens, homens e mulheres, não se evidencia, na narrativa, nenhuma situação de dominação 

entre subordinados em que se dê a dominação de mulheres negras sobre homens negros. (O que 

não significa que se esteja a afirmar que tais situações não possam ocorrer em outros contextos). 

Mesmo na situação em que possa parecer que José do Montes se tornara assimilado por 

pressão de Delfina, a narradora esclarece: “Será Delfina a razão de sua decisão? Não, não era 

ela.” E acrescenta: “Cansado da miséria entregou ao crime as rústicas mãos de plantador. Delfina 

dera apenas uma pincelada no formato do seu pensamento. A decisão de tornar-se assimilado era 

sua decisão de homem” (CHIZIANE, 2010, p. 126-127). Revela assim que sua escolha se deu por 
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seus próprios desejos. Aqui também se encontra uma voz com a intencionalidade de desconstruir 

o discurso de que a mulher urde por trás dos panos para induzir o homem; e confere a José a 

responsabilidade de suas “escolhas”, embora ele sempre usasse o amor que sentia por Delfina 

como argumento para justificar seu desejo de ascensão: “o amor é minha única ambição” 

(CHIZIANE, 2010, p. 127).  

Por todas as discussões apresentadas até aqui, com base na obra O alegre canto da 

perdiz, envolvendo aspectos como dominação, opressão, estratégias de poder e de resistência, 

percebe-se como a atuação do poder colonial contribuiu para gerar e/ou acentuar conflitos 

vivenciados por aqueles sujeitos que se constituem no entre-lugar, nas fronteiras culturais, no 

sentido do que concebe Anzaldúa (1987): “os lugares onde duas ou mais culturas se tocam, onde 

pessoas de raças diferentes ocupam o mesmo território, onde as classes mais baixas, baixas, 

médias e altas se tocam, onde o espaço entre os indivíduos se encolhe na intimidade” 

(ANZALDÚA, 1987, p. 17); espaços propícios para disseminação de discursos sobre diferenças e 

igualdade.  

Nesse sentido, não se pode esquecer que todos os discursos sobre categorias de sujeitos 

são construções; portanto, como base em Bourdieu (2002), pode se afirmar que o discurso é o 

meio usado para se perpetuar o conceito de que as diferenças são bases sólidas para se considerar 

que certos sujeitos sejam superiores a outros, por exemplo, de que o homem seja superior à 

mulher ou de que o branco seja superior ao negro. Da mesma forma, a desconstrução de um 

conceito ou sua reinvenção também se dá pelo discurso. Assim, ao se discutir sobre os conflitos 

que constituem as personagens de O alegre canto da perdiz, percebem-se estratégias de escrita 

que revelam um desejo de desconstrução de discursos historicamente construídos sobre questões 

raciais, de gênero, sobre dominação e resistências, principalmente considerando os efeitos da 

colonização e permanência de uma colonialidade. Considerando esses elementos, chama atenção 

o fato de uma narrativa, cujo percurso é marcado por tantos conflitos e tensões, configurar-se em 

um final marcado pela harmonização das várias gerações que formam aquela família.  
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3.3.2 – ENTRE TENSÕES E CONFLITOS... E A HARMONIA FINAL? 

 

Nas próximas gerações as raças se amarão, sem ódio nem raiva, inspirados em 

nosso exemplo.  

                                     (CHIZIANE, 2010, p. 346) 

 

O desfecho da narrativa se dá com um grande encontro entre todos da família de 

Serafina, depois que Maria das Dores encontra os filhos perdidos, momento em que Delfina e 

José dos Montes assumem o comando da festa. Há, então, um “desfile” de todas as personagens 

que num percurso da memória vão dizendo seus “lugares” e o papel que tiveram na história. O 

leitor mais avisado, mais cético e questionador poderia perguntar: como uma narrativa marcada 

por tantas tensões e conflitos, em um contexto colonial, pode apresentar um desfecho marcado 

pela harmonia final sem cair no risco do inverossímil?  

Se, por um lado, a trajetória de todas as personagens analisadas é marcada por muito 

sofrimento, pela opressão, pela exploração, e têm seus corpos e sua terra invadidos e postos a 

serviço de um projeto colonial, gerando muitos conflitos em diversos âmbitos de suas vidas, por 

outro lado, a resistência empreendida, a união de toda família pode espelhar um projeto de 

reconstrução de identidades e do próprio país que a narrativa vai pincelando sutilmente no seu 

desenrolar, mas que se mostra com mais ênfase quando a obra caminha para seu desfecho. 

Mesmo que o “final feliz” – de certa forma já anunciado no título – que marca a história,  

pareça um clichê da “narração direta e nutrida”, que não premia o leitor com grandes surpresas, 

aqui, entende-se como um recurso utilizado pela autora para dar ênfase a um projeto de 

reconstrução da história do país.  

         Quando Maria das Dores finalmente encontra os filhos que lhes foram tirados por soldados, 

retoma a lucidez inicial, “volta a olhar para a sala do padre à luz do sol. O cristo de barro regressa 

a seu posto na eterna prisão na parede. Sofrera uma alucinação, talvez, mas o reencontro era 

verdadeiro” (CHIZIANE, 2010, p. 320); é em torno dela que se reúne toda a família, todas as 

gerações que constituem a trama narrativa: “três gerações sonhando com o mesmo monte. 

Buscando-se eternamente. Estilhaços de um vidro que apanham (...). buscando a identidade 

roubada pelo bico de um abutre”  (CHIZIANE, 2010, p. 320). Uma vez que Delfina já havia 

sofrido sua punição – condição da qual parece que a autora não abre mão, apontando para um 

caráter religioso moralizante – o encontro das diversas gerações, depois de muitos desencontros 

alimentados por amores e ódios, espelha um certo desejo utópico de que assim se dê com o 
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próprio país, a redenção de todo um povo oprimido e explorado; um desejo de contar a história 

dos subalternizados, oprimidos pela colonização, como negros e mulheres, em que a luta, a 

resistência, a vitória final de Delfina e Maria das Dores, reunidas em harmonia com todos da 

família, representariam a libertação da própria terra, a Moçambique livre representada pela 

Zambézia:  

 

Ela é uma rainha. Sempre foi. Guerras, mágoas, vaidades, roubaram-lhe a 

realeza por algum tempo. Mas ganhou novas asas. É uma árvore nobre onde os 

pássaros poisam e compõem doces cantigas. Uma rainha é sempre uma rainha 

mesmo no trono de areia, tal com as Pia Mwenes das grandes linhagens de toda 

a Zambézia. Descalças. Empobrecidas. Mais representativas que qualquer 

cidadão eleito por voto democrático. Não têm acento no parlamento, mas têm 

um trono dourado no coração do povo. 

                                                                                (CHIZIANE, 2010, p. 325)  

 

Por meio de suas personagens, a obra permite se pensar sobre a história de Moçambique 

no período colonial, e que ditos nas entrelinhas apontam para um desejo de desconstrução de um 

discurso colonial, para a reconstrução de modos de vida que podem emergir dessas experiências, 

a partir sempre de referências culturais do próprio país: “Ela é um pedaço de barro na criação 

divina, barro negro (...). Que foi vítima da loucura. Loucura da fome e da guerra. Da vitória e da 

derrota. Da hierarquia entre as raças. Da imoralidade social. Da união e da ruptura. Loucura de 

terra na luta pela existência” (CHIZIANE, 2010, p. 332). Com a construção desses sujeitos 

imaginários, há uma busca pela desconstrução de discursos e faz pensar sobre outras histórias que 

foram silenciadas como, por exemplo, a história das mulheres, dos colonizados, dos grupos 

étnicos de alguma forma excluídos, os subalternos, enfim: 

 

Histórias das mulheres guerreiras, que penetraram na fortaleza do invasor, 

roubaram as sementes dos homens e construíram a barreira da vida, mostrando 

ao mundo que, perante a mulher zambeziana, o invasor não tem onipotência. 

Provando que a superioridade das raças era simples treta. História dos deuses 

dos montes que abençoaram a Zambézia com o sangue divino de pretos, 

brancos, amarelos, numa sopa de raças mais recheadas qua a sopa de pedra. 

                                                                                (CHIZIANE, 2010, p. 339) 

 

Enunciações como essas mostram rejeição a conceitos eurocêntricos e imprimem na 

obra o anseio pela libertação de uma colonialidade, de uma subalternidade imposta. Outrossim, 

mostra que para se empreender esse projeto, não é possível apagar um truísmo incômodo: não dá 
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para esquecer o que foi vivido com a experiência colonial. Como concebe Appiah (1997), 

esquecer a Europa é ignorar os conflitos e as tensões que constituíram/constituem as identidades 

africanas. Por isso, entende-se que a narrativa de Chiziane vem matizada com certa visão utópica 

que se reflete bem no encontro de gerações concebidas na mistura de diversas origens. Visão essa 

que vai se construindo desde o início da narrativa: “Os brancos que mataram voltarão. Para se 

ajoelharem e pedir o perdão aos nossos antepassados. E serão recebidos nas nossas palhotas como 

irmãos. O sangue derramado irmana, faz um nó e nem a morte pode separar”. “– Tem a certeza, 

Maria?” (CHIZIANE, 2010, p. 61). 

O questionamento da personagem – “tem a certeza, Maria?” – mostra que não há na obra 

a expressão de uma crença ingênua, mas enuncia um projeto de esperança com a re-harmonização 

entre as raças. Coadunando-se com uma cosmovisão africana, a narrativa projeta a volta de um 

tempo mítico quando “todos éramos negros” (CHIZIANE, 2010, p. 132). Assim, no plano da 

narrativa cria-se expectativa de mudanças: “não, o mundo não está criado, nem concluído. É 

preciso que haja mais guerras até que os pretos e brancos se misturem apenas numa só raça. E 

numa só nação” (CHIZIANE, 2010, p. 138). 

Durante a narrativa, em meio à crueza com que por muitas vezes denuncia as ações 

coloniais que buscavam destituir muitos moçambicanos de suas culturas, além da denúncia da 

miséria, da exploração, da prostituição, da subalternização de negros e mulheres, a trama vai se 

entremeando com os desejos, os sonhos de uma nação transformada e livre:  

Serafina sonha. O ventre da sua Delfina dá bons filhos. Que ela deixe 

desembarcar naquele nobre ventre, mais almas negras, que serão, talvez gente 

boa, professores, agricultores, quem sabe até, nascerão daquele ventre bravos 

que irão libertar a terra. Sonha com o dia da liberdade, em que os netos possam 

preencher os espaços da terra, correndo pelos campos sem medo de serem 

deportados. Neste momento Serafina quer a liberdade, só quer a liberdade. Viaja 

para o passado, no princípio de tudo, quando tudo era paz, amor e serpente. 

Viaja para o futuro onde de novo haverá paz, mas sem serpente e sem maldade. 

                                                                                (CHIZIANE, 2010, p. 156) 

 

 

A visão utópica continua se revelando ao longo da narrativa: “o mundo de igualdade 

entre as raças ainda há-de vir” (CHIZIANE, 2010, p. 202); “(...) um mundo onde pretos e brancos 

possa viver em harmonia” (CHIZIANE, 2010, p. 235). A ideia de uma família multirracial é, 

talvez, a maior expressão de desejo e crença em um futuro de harmonia entre aqueles que 

constituirão uma só nação; mas, essa harmonização se daria pelo respeito a todas as 
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possibilidades de “ser”, ou melhor, como sugere Glissant (2005), todas as possibilidades do 

sendo, “de todos os sendos possíveis do mundo, de todos os existentes possíveis do mundo” 

(GLISSANT, 2005, p. 81), em que a mestiçagem – que se revela inevitável – não representaria a 

violência, a imposição de um branqueamento idealizado, a assimilação que impunha o 

aniquilamento de uma cultura, nem o apagamento de grupos étnicos. A visão utópica se 

referencia em um novo mito em que se harmonizariam todos os elementos antes conflituosos: “no 

final dessa guerra seremos um. Esses filhos metade pretos, metade brancos, metade asiáticos, 

serão os fósseis a partir dos quais se compreenderá a história” (CHIZIANE, 2010, p. 346). 

A harmonização final que se configura na reunião de todos em torno da família, quando 

“a paz assume o comando, no trono de pedra, e Delfina abraça todos os filhos e todos os netos. 

Reina um violento silêncio. É o passado e o presente beijando-se nas invisíveis fronteiras do 

futuro” (CHIZIANE, 2010, p. 347), aponta para o retorno de uma centralidade feminina que faz 

parte do passado histórico de Moçambique “a alegria e a liberdade são filhas do matriarcado, 

onde se obedece às leis da natureza” (CHIZIANE, 2010, p. 280), reafirmando matizes de 

tradições africanas que se fazem presentes na obra, além de reafirmar rejeição a ideários 

coloniais. Em um jogo de sentidos em que o passado seria um ponto de referência para a 

reconstrução do país, e, simbolicamente, a família multirracial representaria as novas 

configurações. Além disso, a representatividade final da família mantém a coerência de um 

enredo em que todos os núcleos confluíam para a família de Serafina. Mas também não se pode 

desprezar uma possibilidade de leitura que aponta para as convicções religiosas da autora – de 

formação protestante – que mantém apego a um modelo familiar tradicional ancorada em valores 

cristãos. 

Ainda que seja difícil se dissociar esse final de uma ideia de família nuclear pautada 

num modelo cristão, também pode se ler aí uma tendência otimista – surpreendente, já que a 

narrativa, por vezes, parecia apontar em outra direção – que abre espaço para se vislumbrar um 

futuro no qual o respeito às diferenças, a exaltação à diversidade, a superação dos conflitos se 

dariam não pelo confronto, mas pelo amor. Como propõe Bell Hooks, ao discorrer sobre o papel 

da mulher negra em uma nova sociedade, e propõe que as mudanças virão quando 

 

 experimentarmos a força transformadora do amor em nossas vidas, assumimos 

atitudes capazes de alterar completamente as estruturas sociais existentes. Assim 

poderemos acumular forças para enfrentar o genocídio que mata diariamente 
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tantos homens, mulheres e crianças negras. Quando conhecemos o amor, quando 

amamos, é possível enxergar o passado com outros olhos; é possível transformar 

o presente e sonhar o futuro. Esse é o poder do amor. O amor cura. 

                                                                                      (HOOKS, s/d, p.12) 

 

Desse papel a narrativa incube a todos os moçambicanos, homens e mulheres, em uma 

configuração final marcada pelo perdão e pela remissão dos erros, em que não mais haveria 

guerra dos sexos; em um desejo de reconstrução em que o amor, assim como concebe Hooks, 

não seria tomado no sentido ingenuamente romantizado, mas como um intrumento propulsor 

capaz de mobilizar forças; como "vontade de se expandir para possibilitar o nosso próprio 

crescimento ou o crescimento de outra pessoa"; o amor seria, portanto, "uma intenção e uma 

ação" (HOOKS, s/d, p. 1) transformadora capaz de ressignificar o passado, mudar o presente e 

projetar um futuro.  

A significativa ausência de Soares – a figura do colonizador – no final da história pode 

se entender, não como uma ausência de conflitos porque as marcas da colonialidade ainda se 

faziam presentes mostrando que não é possível esquecer a Europa e tudo que foi vivido, mas 

como um indicativo de que é possível encontrar em seu próprio povo o caminho para a 

autonomia e para a liberdade, ainda que os conflitos possam existir; e eles existirão. E ficam 

expressos indícios de que o desejo de dominação que sempre moveu a ação de alguns povos 

contra outros continua vivo nos tempos “modernos”: “a humanidade aventureira conquistará 

outras estações celestes com gente azul e verde. Terá chegado o momento de inventar novas raças 

e recriar novas humanidades” (CHIZIANE, 2010, p. 346). É o colonialismo se reinventando. E 

mais, quando a narradora conta o “desfile” final das personagens e enuncia “começam a surgir 

figuras, formas, rostos, almas. A vida começa naquele instante” (CHIZIANE, 2010, p. 335), 

indica para o leitor que a história não termina aí, é apenas um recomeço, com todas as 

possibilidades possíveis. 

As observações realizadas neste percurso demostram que as personagens que compõem 

o enredo, aqui destacadas para análise, mesmo exercendo diferentes papéis e ainda que possam 

apresentar algum antagonismo entre si, revelam um lugar de enunciação: Moçambique e os 

conflitos de um povo que sofreu a violência de um sistema colonial “que ritmou incansavelmente 

a destruição das formas sociais indígenas, que arrasou completamente os sistemas de referência 

da economia, os modos de aparência e do vestuário” (FANON, 1994, p. 30). Por isso os 

escritores, imbuídos de sua função também social, idealizam em suas obras um projeto de 
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reconstrução do país, tanto por meio de denúncia do passado e presente como de projeções 

futuras, indicando como o  país poderia se reconstruir. 

E para o leitor que ainda insistir em perguntar pela verossimilhança do enredo, cabe 

lembrar: mesmo uma literatura de característica inegavelmente engajada em um projeto social e 

político, que retoma fatos históricos com uma crueza que causa indignação espelhando os 

conflitos e tensões que marcaram a convivência de muitos moçambicanos com a dominação 

colonial, continua a ser literatura e, portanto, não precisa abrir mão  de uma visão utópica, da 

fantasia, do lirismo, da esperança, nem abandonar sua função de  inebriar a alma e alimentar 

sonhos. “Para suavizar a verdade e penetrar na profundidade, José dos Montes conta histórias 

antigas. As melhores histórias começam todas da mesma maneira. Era uma vez...”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Produzida entre o final do século XX e início do XXI, a literatura de Paulina Chiziane 

apresenta características de uma fase em que os escritores, não só em Moçambique como nos 

demais países africanos de colonização portuguesa, sentiam necessidade de contar a história do 

país, produzindo um discurso que, além de denunciar a ação avassaladora da colonização, 

pudesse se contrapor à narrativa produzida pelo poder colonial. Entretanto, essa não foi uma 

tarefa fácil, já que o entusiasmo com a liberdade recém-conquistada esbarrou em um regime 

político em que os vínculos com a colonialidade não haviam se desfeito por completo. Nesse 

sentido, como quase toda a literatura africana produzida em língua portuguesa, a literatura 

moçambicana se encontrava em busca de um caminho, de uma identidade que a desvinculasse de 

um passado colonial ainda não totalmente resolvido. Portanto, o contexto no qual estavam 

inseridos os autores exigia deles um engajamento em um projeto literário – também político e 

social – comprometido com a emancipação da sociedade moçambicana.  

Assim, a viagem pelo percurso da narrativa O alegre canto da perdiz revela um enredo 

marcado por personagens aparentemente comuns, envolvidos numa trama romanesca permeada 

pelas mais diversas temáticas, como colonização, assimilação, escravidão, que dizem muito do 

contexto social, político, cultural de uma Moçambique colonizada. O que remete a se pensar em 

duas afirmações, usadas ao longo dessa discussão, que dizem muito do que foi a experiência de 

penetrar no universo ficcional de Chiziane: “na África tudo é história” (HAMPATÉ-BÂ, 2010, p. 

185); e é “uma escrita que se questiona, que pensa sua funcionalidade” (MATA, 2009, p. 194). 

A obra não perde de vista o seu caráter lúdico, o status de arte, que deve caracterizar a 

literatura como objeto de prazer estético; aspectos que a autora cumpre bem ao utilizar uma 

linguagem permeada por um lirismo muito próprio, que se configura no emprego de figuras de 

linguagem, revelando um traço estilístico que, juntamente com a escolha do léxico, contribui para 

o alargamento dos significados e ampliação de sentidos que podem ser acionados pelo leitor. 

Mas, o que é mais surpreendente, no transcorrer da narrativa vai ficando claro a 

intencionalidade de uma escrita “que pensa sua funcionalidade”, produzida por uma escritora que 

assume compromisso com questões sociais e políticas, com uma produção literária que deixa 

transparecer uma proposta política – sem desprezar a proposta estética – refletindo sobre tensões 
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e conflitos que delineiam a história recente de povos moçambicanos marcados, pelo 

colonialismo, pela escravidão e pela luta por liberdade.  

Ao se discutir escravidão, colonização – que no contexto de Moçambique estão sempre 

imbricadas – não se pode considerar apenas sua destruição física, é preciso estar atento às dores 

instaladas na alma dos que sofreram as barbáries de um sistema de dominação que se 

autodenominava de “civilizado”. Nesse sentido, a obra é uma escrita cheia de ressentimentos 

revelando uma voz autoral que também faz ressoar uma coletividade em que se manifesta uma 

posição de rejeição a todo um projeto colonial. 

Assim, o diálogo com a história do país permeia a construção da trama, em um 

entrelaçamento entre ficção e realidade evocando vozes, memórias que podem acionar sentidos 

tanto para a desconstrução de discursos como para ressignificação de fatos, acontecimentos do 

passado de Moçambique e para melhor compreensão do contexto presente. Tudo chega ao leitor 

por meio de histórias vivenciadas por personagens no período da colonização e nos pós-

independência, revelando uma escrita atenta às tensões e conflitos que tecem a narrativa enredada 

por fios expressivos da história do país. 

As análises empreendidas na realização deste trabalho possibilitam se perceber que a 

narrativa O alegre canto da perdiz evoca importantes elementos, temáticas, discussões, 

viabilizando que ali se reconfigurem diversos momentos políticos e históricos da nação. É 

possível reconhecer na escrita de Chiziane um olhar cuidadoso sobre o seu país, sobre seu povo, 

permitindo ao leitor perceber as relações entre história e literatura estreitando as fronteiras entre 

os dois campos.  

Imersa em um ambiente que favorecia a criação literária, Paulina traz para o campo da 

ficção um repertório de fatos, vivências, acontecimentos que lhe permitem abordar uma 

diversidade de temas, propiciando ao leitor pensar e repensar sobre sentimentos, sensações, 

desejos, sonhos que muitas vezes foram soterrados por um discurso cientificista que desconsidera 

as experiências de grupos subalternizados. Revolvendo suas memórias de infância, nas histórias 

que ouviu das avós em volta da fogueira, Chiziane produz uma obra literária, aproximando-se, 

assim, do mundo do letramento, sem abandonar seus vínculos coma a tradição oral, evidenciando 

a importância de ambos os gêneros para a diversidade que caracteriza o país. E sua escrita, sem 

estabelecer hierarquias entre uma e outra, aposta na coexistência das duas formas de saber.  
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Na construção da trama narrativa, no trabalho de acionar sentidos, há um importante 

lugar reservado à memória que se faz emergir por meio de vivências, atitudes, comportamentos, 

lugares sociais assumidos por seus personagens que permitem reflexões sobre o discurso 

histórico possibilitando uma reavaliação da história e dos discursos que constituem o passado e 

os sujeitos sociais, ressignificando ou desconstruindo esses discursos. Assim, em um trabalho 

com a memória, as estratégias da escrita literária, além de cumprir com sua função estética, 

podem fazer da literatura um instrumento para transformar realidades presentes e futuras e  

contribuir para a construção de uma sociedade mas justa e livre. 

Atenta a tais propósitos, percebe-se como a narrativa de Chiziane incomoda porque ela 

não se restringe a fazer uma denúncia da colonização; ela mexe com “lugares” incômodos, como 

questões ligadas às tradições – inclusive no tocante à condição da mulher e à submissão a um 

poder masculino – além de colocar em discussão aspectos presentes na estrutura social e política 

no pós-independência que remetem a uma colonialidade impregnada no poder que destoa do que 

foram os sonhos, os anseios que determinaram a luta por liberdade.  

 Na verdade, a profusão de temáticas que a obra abrange e a forma como a autora 

procura abordá-las, considerando-as por diversos ângulos, sem idealizar nenhuma categoria, 

deixam transparecer que as tensões e os conflitos que delineiam a sociedade moçambicana têm 

gerado um embate de ideia e posições que, longe de serem pontos pacíficos, demandam muitas 

discussões até que se chegue à construção de um projeto cultural considerando a configuração de 

diversas identidades formadas a partir da convivência de diferentes grupos sociais e culturais que 

constituem o país, sem cair em um essencialismo reducionista que desconsidera o aspecto 

dinâmico de qualquer cultura. 

Essa tendência para evidenciar conflitos e tensões também se revela quando com a 

opção por construir personagens que não apresentam identidades fixas, como Delfina, Serafina, 

José dos Montes, que ao longo da narrativa passam por transformações mudando de posturas e 

também reavaliam seus atos, suas “escolhas” e se revelam capazes de repensar posições, crenças, 

desejos. Aspectos que apontam para uma não fixidez de identidades, por um lado, e, por outro, 

revelando que, se há uma dificuldade de se definir o ser moçambicano, isso se deve ao próprio 

contexto político e cultural em que o  país foi mergulhado.  

Nesse sentido é que nesta análise evidenciam-se, principalmente, como as personagens 

que dão significado à narrativa se constituem em um jogo de submissão e transgressão na 
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convivência com o poder colonial. Se os próprios escritores sentiam o desconforto do convívio 

com um sistema de dominação, isso vai se refletir em personagens que também espelham esse 

desconforto e têm suas existências marcadas por conflitos e vão criando estratégias de negociação 

na busca pela construção de suas identidades. 

A dominação imposta pelo poder colonial, recorrendo às mais diversas estratégias de 

dominação, como escravidão, o trabalho forçado, a imposição de normas e leis, os discursos de 

superioridade/inferioridade racial, a exploração financeira, a destituição das culturas locais 

favoreceram para criar um ambiente de opressão e desconforto para muitos moçambicanos; e 

essas condições vão se refletir em diversos âmbitos da vida das personagens, tanto no âmbito das 

relações familiares e afetivas, como do trabalho, da religião, dos costumes, de todo o universo 

cultural em si. 

Mas, como nenhuma dominação se dá de forma tão absoluta, também nenhum poder se 

constitui tão hegemônico a ponto de tirar do dominado toda e qualquer chance de resistência. 

Conforme ressalta Scott (2013), sempre há pessoas a inverter ou negar a ordem social vigente. E 

assim se dava com muitas personagens, mesmo que suas ações, às vezes, se restringissem ao 

campo do subjetivo. A análise aponta sujeitos que, na convivência com a dominação colonial, 

assumiam a posição de obediência e submissão, criando estratégias de negociação para 

sobreviver, ao tempo em que também empreendiam ações cotidianas para, de alguma forma, 

resistir à opressão. Diversas eram as táticas utilizadas pelas personagens, desde ações mais 

objetivas como a defesa dos valores culturais locais, dos usos e costumes, da tradição - que 

compreendia religião, magia, práticas de cura – até ações mais subjetivas como a sedução, a 

dissimulação, os disfarces que evitavam o confronto direto com o poder dominador, mas lhe 

aventavam alguma autonomia ou possibilidade de decidirem sobre si mesmo. 

Pensando sobre essa perspectiva, percebe-se que as tensões e conflitos que marcam a 

experiência de muitos moçambicanos no convívio com o poder colonial refletem-se na 

constituição de todas as personagens aqui analisadas. Revelando, entretanto, que se aquele 

contexto era marcado pela opressão, criavam-se estratégias de resistência que, de alguma forma, 

alimentavam o desejo de liberdade, permitindo, assim, que se possa vislumbrar um projeto de 

país que coloca os moçambicanos como autores de sua história. Assim, as personagens se 

revelam portadoras de identidades marcadas pela resistência, que se transformam em um 
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movimento em que lugar, nação, família se reconfiguram simbolicamente com perspectivas 

futuras. 

Considerando esses aspectos, compreende-se que a obra de Paulina se enquadra no rol 

das literaturas que – não só em Moçambique, mas nos países africanos de colonização portuguesa 

– configuram-se como portadoras de um discurso de resistência à colonialidade; buscando 

redesenhar formas e imagens do sujeito moçambicano, atribuindo-lhe um lugar social, político e 

cultural e que o torne agente de sua própria história, redescobrindo identidades e modos de vida 

que daí emergem. O percurso da narrativa mostra personagens que sofreram, sim, a implacável 

opressão colonial, mas a condição final espelha sujeitos capazes de lutar, de rearranjar meios para 

lidar com a dominação e reconstruir suas histórias, resultando em uma obra que mostra que os 

subalternos podem falar e têm muito a dizer. 

A literatura, por meio do campo simbólico que ela representa, permite que o autor 

assuma uma voz que muitas vezes não é só sua. E se pensarmos em uma escrita em um país 

colonizado, produzida por uma mulher negra, pobre, pode se perceber como a literatura – 

enquanto sistema – que durante muito tempo ignorava os excluídos, passa a ser instrumento de 

resistência às mais diversas formas de dominação. Assim, escrever, narrar é resistir.  

E a narrativa O alegre canto da perdiz permite dizer que, no palco onde se confrontam 

dominação e resistência, outras formas de poder são criadas como estratégias de luta e outras 

formas de dominação vão se estabelecendo ou se reconfigurando; dessa forma é que, na 

conjunção dos valores coloniais com os patriarcais, as mulheres sofriam mais incisivamente a 

opressão porque sofriam a imposição de uma cultura colonial em que eram vistas como 

mercadoria para servir ao sistema, tinham seus corpos explorados por homens brancos, eram 

usadas como moedas de troca também por homens brancos e negros, revelando que naquele 

contexto a interseccinalidade de raça e gênero agia para colocar a mulher em uma condição de 

extrema opressão.  

Por esse aspecto, dentre outros, é que se pode afirmar que a escrita de Chiziane traz a 

marca da resistência que se espelha em sua luta pessoal para vencer as mais difíceis barreiras, 

desde a pobreza, a dificuldade de acesso à educação, até a exclusão que sofria por ousar ser 

escritora em um espaço em que, quando se começa a dar os primeiros passos para a construção de 

um projeto literário, o direito de escrever era restrito aos homens. A experiência de Paulina 

Chiziane reflete a história de vida de tantas outras mulheres moçambicanas, latino-americanas, 
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mulheres pelos quatro cantos do mundo (na Bahia, em Santo Antonio de Jesus, de onde fala essa 

autora) que precisam lutar, vencer dificuldades, muitas vezes impostas, para construírem suas 

próprias histórias; mulheres que conquistaram seu espaço pela força da determinação, da 

coragem, buscando garantir o direto de ser e de está em uma sociedade livre e socialmente justa. 

Adentrar no universo ficcional de O alegre canto da perdiz produz a certeza de que essa 

obra faz parte de uma produção literária que ainda tem muito a se revelar, que espera por ser 

desvendada por outros tantos olhares críticos e sensíveis, que abram possibilidade para 

compreender a condição de toda uma sociedade em seus diversos aspectos. Restringir a análise da 

obra de Chiziane a um ou dois temas seria certamente limitador em uma produção que se mostra 

aberta a múltiplas leituras; inclusive, porque é uma escrita que aborda a crueza de aspectos 

sociais e políticos, sem abandonar a fantasia, o enredo romanceado por amores e desamores, 

suspiros, paixões, com doses de lirismo que criam, em diversos momentos do texto, matizes 

poéticas que não deixam de ter também sua função social. Assim é que os fios que tecem a trama 

se fortalecem quando entrelaçados com fatos históricos que dizem muito da história do país; do 

mesmo modo, a história ganha mais vigor quando pincelada por tonalidades líricas que são 

próprias da arte literária. E, dessa forma, pode se compreender como “o canto da perdiz” 

metaforicamente remete à voz de muitos moçambicanos homens e mulheres que, além das 

denúncias, enunciam muito de suas vivências, experiências, desejos e sonhos de liberdade de 

escolher os caminhos de suas próprias histórias e do país. 
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