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Resumo 

O objetivo dessa dissertação é a análise dos sentidos de caça no romance A 

confissão da leoa, de Mia Couto, por meio da relação entre narrador, narrativa e o 

ato escritural em si, partindo-se da hipótese de que a caça ganha múltiplos 

significados na narrativa, do enunciado à enunciação. No nível do enunciado, todas 

as personagens são ou pertencem a famílias de caçadores e, no plano da 

enunciação, dois processos enunciativos se cruzam na narrativa a partir dos pontos 

de vista dos narradores-personagens Mariamar e Arcanjo Baleiro, o caçador. A 

relação entre os sentidos de caça e caçador alicerça-se nas correlações entre quatro 

planos narrativos: as versões de Mariamar, o diário do caçador, as epígrafes e o 

lugar autoral, presente e ausente nas passagens entre eles. A análise teve por 

fundamentos teóricos o conceito de dialogia de Bakhtin (1981; 2010), o de voz e 

performance de Paul Zumthor (2007; 2010), além dos estudos críticos sobre o 

narrador de Walter Benjamin e sobre o autor, de Foucault. O aporte teórico acerca 

da literatura de Moçambique se fez principalmente a partir dos estudos de Rita 

Chaves, Tania Macedo, Ana Mafalda Leite e Francisco Noa. 

A análise nos levou à conclusão de que entre caçar e ser caçado, o ato 

narrativo se instaura na alteridade entre a voz e a performance dos griot e a escrita, 

trazendo à tona o cruzamento e a contaminação de um pensamento mimético, 

ancorado na tradição moçambicana de incorporação da caça ao caçador, e de outro, 

de base crítica e racional, que aí percebe uma metáfora de subordinação da mulher 

na cultura moçambicana. Mia Couto reinventa o cotidiano das aldeias, recriando 

Moçambique por meio da arte literária. 

 

Palavras-chave: Mia Couto; A confissão da leoa; narrador; alteridade; caça-

caçador.  

 

 

 



 

 

PETERSEN, Paula Karina Verago. Feet on the tradition and eyes on the 
modernity: narrative and hunt in A confissão da leoa, by Mia Couto. Master’s 
dissertation. Graduate Studies Program in Literature and Literary Criticism. Pontifícia 
Universidade Católica of São Paulo, SP, Brasil, 2016. 110 p. 

 

 

Abstract 

 

The main aim of this dissertation is the analysis of the senses of hunt in the 

novel A confissão da leoa, by Mia Couto, through the relation between the narrator, 

narrative and the writing act in itself, setting forth from the hypothesis that the hunting 

gains multiple meanings in the narrative, from statement to enunciation. At the 

statement level, all the characters are or belong to families of hunters and, on the 

enunciation plan, two enunciative processes cross in the narrative from the point of 

view of the narrator-characters Mariamar and Arcanjo Baleiro, the hunter. The 

relation between the senses of hunt and hunter is grounded in the correlations 

among four narrative plans: the versions of Mariamar, the hunter’s journal, the 

epigraphs and the author’s place, present and absent in the passages between them. 

The analysis had as its theoretical bases Bakhtin’s concepts of dialogy (1981; 2010), 

the concept of voice and performance of Paul Zumthor (2007; 2010), in addition to 

the critical studies of the narrator of Walter Benjamin and of the author, of Foucault. 

The theoretical intake on the literature of Mozambique is done mainly by the studies 

of Rita Chaves, Tania Macedo, Ana Mafalda Leite and Francisco Noa. 

 The analysis has brought us to infer that between hunting and being hunted, 

the narrative act stablishes itself in the alterity between the voice and the 

performance of the griot and the writing, raising the crossing and the contamination 

of a mimetic thinking, anchored in the Mozambican tradition of incorporation from the 

hunt to the hunter, and of another thinking, of critical and rational basis, that notices 

there a metaphor of women's subordination in the Mozambican culture. This way, 

Mia Couto reinvents the everyday of the villages, recreating Mozambique through 

literary art.   

 

Key words: Mia Couto; A confissão da leoa; narrator; alterity; hunt-hunter. 

 

 



 

 

Sumário 

 

Introdução ....................................................................................................... 09 

  

Capítulo 1  

Mia Couto: o poeta do limiar.......................................................................... 19 

1.1   Uma literatura em Moçambique: um pé na tradição e outro na 

modernidade ............................................................................................... 

 

27 

  

Capítulo 2   

Do narrador e da narrativa em tempos do agora......................................... 32 

2.1 Quando narrar era viver: as “famílias” de narradores................................. 32 

2.2. A performance dos griots entre a voz e a letra ......................................... 

2.3 Multiplicação dos pontos de visão: a narrativa inacabada ......................... 

2.4 O autor em desaparecimento ..................................................................... 

37 

46 

50 

  

Capítulo 3   

A relação caça-caçador em A confissão da leoa ........................................  56 

3.1 A relação caça-caçador na narrativa de Mariamar..................................... 

3.2 A relação caça-caçador na narrativa do caçador........................................ 

3.3 A relação caça-caçador nas epígrafes ....................................................... 

 

62 

77 

86 

 

Considerações Finais: o lugar do autor ...................................................... 

 

Referências .................................................................................................... 

96 

 

1031

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

Introdução 
 

Nós sabemos que a identidade moçambicana é algo 
que ninguém sabe exatamente definir, mas sabemos 
que todos nós temos que fazer uma viagem pra 
chegarmos lá. (Mia Couto) 

 

Moçambique é um país africano. Sendo assim, muito das características e 

dos dilemas de sua literatura são os mesmos da literatura africana. Todas as 

mudanças pelas quais o continente passou influenciaram sobremaneira o modo de 

narrar suas histórias, sobretudo no que diz respeito às guerras, cujas consequências 

fazem parte do repertório dos escritores africanos, e também de Mia Couto, para 

quem “é preciso vazar de lembranças o território simbólico da nação para poder 

povoar de novo, preenchendo o imaginário de formas novas” (COUTO, 2011, p.196). 

Por isso, a literatura tem um papel importante de mediação entre o homem e o 

mundo: a imaginação e o resgate dos mitos andam de mãos dadas com o repensar 

sobre o mundo, “afinal de contas, quem imagina é porque não se conforma com o 

real estado da realidade” (COUTO, 1991, p.21). 

Moçambique tem uma formação híbrida, marcada por uma história de 

migrações, diásporas e colonizações – e marcante influência europeia e asiática. É, 

portanto, uma sociedade de identidade plural, com um homem fragmentado pelas 

guerras. A literatura reflete essa realidade. 

A literatura ganha cada vez mais voz, na medida em que, em meio a tantos 

conflitos étnicos, políticos e existenciais, faz-se necessária não só como denúncia da 

realidade existente, mas sobretudo como construção de um “outro lugar”, nem 

africano, nem europeu (Homi Bhabha, apud MACEDO e MAQUEA, 2007, p.16). No 

período colonial, a voz poética ainda era muito discreta, pois o número de 

analfabetos era muito grande, e não havia interesse da metrópole em permitir o 

avanço cultural da nação, investindo cada vez mais em mão-de-obra barata. Depois 

da independência, o continente africano tem despontado no cenário mundial no que 

diz respeito à produção literária. Muitos países têm mostrado sua voz por meio dos 

seus escritores, e Moçambique, como um país desse continente, também teve 

desenvolvimento literário exponencial nas últimas décadas. 

Por isso, o grande projeto que embasa a literatura pós-colonial, inclusive a 

obra de Mia Couto, é a contestação do discurso europeu e a descentralização das 

estratégias discursivas. Com a independência há uma mudança política, mas a 
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ideologia contrária ao regime colonial e a favor da moçambicanidade1 já se 

desenvolvia há mais tempo. 

Os escritores, então, são colocados como “contrabandistas entre mundos” – 

expressão utilizada por Mia Couto – porque precisam ir de uma cultura à outra: da 

tradição moçambicana ao discurso do colonizador. O hibridismo linguístico é um 

fator marcante no texto moçambicano, de modo que escrita e oralidade 

materializam-se no discurso literário: 

 

A enunciação dos legados culturais outros faz-se através do enunciado, que 
cumula e concentra, numa geologia estratificada que atinge a sintaxe, os 
ritmos híbridos da textualidade oral. É nesse trabalho (...) que se recuperam 
os traços genealógicos de variadas ‘formas’ ou ‘gêneros’ orais, e outros 
gêneros provenientes da literatura. (LEITE, 2013, p.21)  

  

A literatura moçambicana recorre aos seus espaços culturais por meio da 

releitura do passado e da inovação lexical, criando um novo discurso híbrido que 

inclui as fontes da tradição local e as práticas discursivas lusófonas. Nesse sentido, 

Ana Mafalda Leite também afirma: 

 

A textualidade pós-colonial é necessariamente um fenômeno hibridizado, ou 
plural, no sentido de coexistência de uma pluralidade de formas e de 
propostas, resultantes da relação entre os sistemas culturais europeus 
enxertados e as ontologias indígenas, com o seu impulso de criar ou recriar 
identidades locais, novos campos literários. (LEITE, 2013, p.36) 

  

Naturalmente, não é possível regressar ao que a mesma autora define como 

“pureza pré-colonial absoluta”. As obras moçambicanas tentam recuperar as vozes 

culturais locais, mas não há dúvida de que a influência europeia se faz presente na 

formação do homem africano. Nessa esteira, a obra de Mia Couto tem se revelado 

significativa na tematização das tradições e de seu confronto com a modernidade, 

produzindo estratégias textuais que o tornam um escritor multicultural. 

 

Moçambique é acima de tudo a soma das suas partes fragmentárias, sendo 
a literatura de Mia Couto uma composição heterogênea dessa 

                                                           
1 Gilberto Matusse define a moçambicanidade “como uma prática deliberada através da qual os 
autores moçambicanos, inseridos num sistema primariamente gerado numa tradição literária 
portuguesa em contexto de semiose colonial, movidos por um desejo de afirmar uma identidade 
própria, produzem estratégias textuais que representam uma atitude de ruptura com essa referência. 
Esta imagem consuma-se fundamentalmente na forma como se processa a recepção, adaptação, 
transformação, prolongamento e contestação de modelos e influências literárias.” (MATUSSE, 
Gilberto. A construção da imagem da moçambicanidade em José Craveirinha, Mia Couto e Ungulani 
Ba Ka Khosa. Maputo: Universidade Eduardo Mondlane, 1998. p.76). 
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desagregação que é resultado de contingências históricas e sociais. A 
literatura moçambicana, em geral, e de Mia Couto em particular, não é mais 
um conceito restrito reservado aqueles textos que apresentam contato com 
os elementos nativos, mas antes um conceito mais inclusivo de uma 
literatura através da qual se constrói a própria nação na sua diversidade 
(PEREIRA, 2008, p.13) 

 

Mia Couto publicou seu primeiro livro de poesias, Raiz de Orvalho, em 1983: 

 
Comecei pela poesia. Mas não era a escrita que eu saboreava. A escola é 
muitas vezes a matadora do desejo de ler e escrever. Ao tornar assunto 
literário em matéria escolar se matava aquilo que é mais vital na escrita 
literária: a capacidade de extasiar, de produzir encantamento. A mente cria 
limites; a sensibilidade ultrapassa-os. (COUTO apud ANGIUS & ANGIUS, 
1998, p.124) 

 

Ainda na poesia, lançou Idades Cidades Divindades (2007) e Tradutor de 

chuvas (2011). Em seguida passou a se dedicar aos contos, com Vozes Anoitecidas 

(1986), Cada homem é uma raça (1990), Cronicando (1991), Estórias 

Abensonhadas (1994), Contos do nascer da terra (1997), Mar me quer (1998), Na 

berma de nenhuma estrada (2001), O fio das missangas (2004) e Outros contos 

(2001 e 2004).  

Seu primeiro romance, Terra Sonâmbula (1992), ganhou o Prêmio Nacional 

de Ficção da Associação dos Escritores Moçambicanos em 1995 e foi considerado 

um dos dez melhores livros africanos do século XX por um júri criado pela Feira do 

Livro do Zimbábue. Também publicou em livros algumas de suas crônicas, que 

continuam a ser coluna num dos semanários publicados em Maputo, capital de 

Moçambique: Cronicando (1988, ganhou o Prêmio Nacional de Jornalismo Aerosa 

Pena, em 1989), O país do Queixa Andar (2003), Pensatempos (2005), E se Obama 

fosse africano? (2009). 

Além do citado Terra Sonâmbula, publicou diversos romances: A varanda do 

Frangipani (1996), Mar me quer (1998), Vinte e Zinco (1999),O último vôo do 

flamingo (2000), O gato e o escuro (2001), Um rio chamado tempo, uma casa 

chamada terra (2002), A chuva pasmada (2004), O outro pé da Sereia (2006), O 

beijo da palavrinha (2006), Venenos de Deus, Remédios do Diabo (2008) , 

Jesusalém (2009) 2, Pensageiro frequente (2010) e a Confissão da Leoa (2012), 

objeto deste estudo. 

                                                           
2
 No Brasil, este livro foi publicado em 2009, pela editora Companhia das Letras, com o título Antes de 

nascer o mundo. 
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Sócio correspondente da Academia Brasileira de Letras desde 1998, Mia 

Couto ganhou diversos prêmios pelo conjunto da obra, entre eles o Prêmio Virgílio 

Ferreira (1999), Prêmio Zaffari Bourboun (2007), Prêmio Camões (2013), 

considerado o mais importante em língua portuguesa, e o prêmio literário 

internacional Neustadt, promovido pela Universidade de Oklahoma e pela Word 

Literature Today (2014). Colaborador do grupo de teatro Mutumbela Gogo, teve 

muitos dos seus contos, e o livro A Varanda do Frangipani, adaptados para o teatro, 

além de Terra Sonâmbula, que recebeu uma adaptação cinematográfica em longa-

metragem. Seu último romance, Mulheres de cinzas3 (2015), recebeu em 2016 

indicação ao Prêmio São Paulo de Literatura.  

Como as culturas africanas são tipicamente orais, as manifestações literárias 

tiveram que se apropriar da língua portuguesa, a língua dos colonizadores. Mia 

Couto, em especial, deu a essa língua novos contornos, revestindo-a da oralidade 

própria de Moçambique, criando uma linguagem outra, que transforma a língua 

oficial e desestabiliza a expectativa do leitor. Assim, a literatura pós-colonial trabalha 

a “fundação de uma nova geografia linguística, uma nova ideologia para pensar e 

dizer o país. Assim é que injeta no código linguístico português a cultura da oratura 

africana...” (MATA, 1998, p.264). Esse novo discurso, de acordo com Ana Mafalda 

Leite, “revitaliza a percepção do passado e questiona os legados canónicos, 

históricos e literários”. (LEITE, 2013, p.37) 

 

Devemos lutar para preservar as línguas nacionais, mas deve-se 
simultaneamente entender que o português que se vai popularizando 
também é uma língua moçambicana e deve ser tratada como coisa que é 
nossa e não como um fardo. É um elemento fulcral para que possa nascer a 
tal moçambicanidade, a unidade nacional que ainda hoje se acredita ser um 
valor (NEVES, 1992, p.67) 

 

O texto híbrido surge não por negar o valor da escritura, mas justamente por 

assumir o estatuto da oralidade. As histórias contadas em volta da fogueira ganham 

a letra: “Pela letra que tudo eterniza, tais estórias, em vez de circularem apenas pela 

voz, muitas vezes se perdendo nos desvãos da noite, ganham a claridade do texto e 

um corpo – o do livro – que se lhes oferece como espaço de iniciação.” (PADILHA, 

2007, p.236). Assim, o moderno transmite o tradicional, mostrando uma outra 

linguagem, que não está nem de um lado nem de outro, mas num “entre-lugar”. Por 

                                                           
3
 A obra Mulheres de cinzas é o primeiro livro da Trilogia As areias do Imperador.  



13 

 

isso, para Mia Couto, Moçambique precisa de “pés na tradição e olhos na 

modernidade” (MACEDO e MAQUEA, 2007, p.195) 

 

A escrita não se resume ao momento em que deitamos palavras para um 
papel. A escrita é todo um modo de estar, de viver com atenção no lado 
invisível do quotidiano. Implica uma relação de criatividade que se mantém 
com os outros e com o mundo. (COUTO, apud MACEDO E MAQUEA, 2007, 
p.208) 

 

Mia Couto traz à tona a voz de personagens marginalizadas, em especial as 

femininas, por meio de um discurso que articula a tradição do griot, o contador 

africano de histórias, e a modernidade do mundo globalizado, por meio da narrativa 

romanesca, reinventando o cotidiano das aldeias. Para isso, a memória tem papel 

fundamental na escrita do autor e a realidade histórica se mistura à imaginação, na 

tentativa de criar uma outra Moçambique possível. As personagens passam por 

metamorfoses que “jogam com a componente fabular e a presença do maravilhoso, 

característicos da transposição oral e ajustam essas mutações físicas, psíquicas e 

culturais” (Ana Mafalda Leite, in CAVACAS, CHAVES e MACEDO, 2013, p.189).  

Em A Confissão da Leoa, editado no Brasil em 2012, corpus desta 

dissertação, o processo é semelhante. Na tentativa de fazer renascer a figura do 

contador de histórias, aquele narrador da tradição oral cuja autoridade para narrar 

vem da sua experiência, conforme afirma o clássico ensaio de 1936 “O narrador – 

considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”, de Walter Benjamin, Mia Couto dá 

voz a dois narradores-personagens, Mariamar e o caçador Arcanjo Baleiro, distintos 

social e linguisticamente, criando entre eles um terceiro ponto de vista, aquele que 

marca o gesto autoral inscrito na própria narrativa ao justapor ambos os relatos.  

 É justamente aí que surge a problemática desta pesquisa: tendo em vista a 

estreita relação que se estabelece entre o sentido de “caça”, desde o enredo com 

personagens que são ou pertencem a famílias de caçadores, até o processo de 

enunciação no qual o sentido de caça se dissemina seja para o ato narrativo, seja 

para a sequência de epígrafes que percorrem as aberturas dos capítulos, seja para 

o processo escritural, levanta-se uma questão: como se manifesta a relação entre 

caça, narrador, escrita e oralidade em A confissão da leoa?   

A hipótese norteadora para perseguirmos essa questão é a de que o romance 

se estrutura em quatro planos narrativos que se cruzam: a) o das versões da 

personagem Mariamar; b) o do diário do caçador; c) o da sequência de epígrafes: 
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provérbios, excertos sobre caça, trechos do caderno do escritor etc; d) o autoral. Os 

sentidos da relação caça-caçador se estabelecem dentro de cada um dos quatro 

planos, apresentando diferenças e contaminações de sentidos. 

Assim, nosso objetivo é investigar os múltiplos significados que a caça ganha 

na narrativa, desde o enunciado – todas as personagens são ou pertencem a 

famílias de caçadores – até a enunciação, visto que há procedimentos narrativos 

que materializam as questões de caça e metamorfose presentes na obra. 

Como fundamentos teóricos para a investigação, faz-se mister considerar, 

primeiramente, os estudos de Mikhail Bakhtin no âmbito do dialogismo e da 

polifonia, em específico as obras Problemas da poética de Dostoievski (1981) e 

Questões de literatura e de estética (2010), fundamentais para a análise das 

relações dialógicas que se estabelecem entre os quatro planos narrativos da obra 

em questão. 

Para o estudo do modo como o narrador da tradição oral se inscreve em A 

confissão da leoa, à luz dos griots presentes na cultura africana, dois aspectos serão 

de especial importância: o que se refere à performance corporal de voz e corpo no 

presente da narração, seja ela vocalizada ou mediada pela escrita literária, ou 

melhor, pelo ato de caligrafar a voz na escrita, segundo Zumthor em Introdução à 

poesia oral (2010), e Performance, recepção, leitura (2014), bem como o da 

autoridade dessa voz do narrador pelo vínculo com a experiência vivida e para isso 

será significativo o clássico estudo de Benjamin sobre o narrador. 

No que se refere ao problemático lugar do autor na escrita do romance, há 

que se refletir sobre o desaparecimento das marcas desse eu autoral, disseminado 

em outras identidades e pontos de vista, de modo a se aproximar, cada vez mais, do 

anonimato das histórias da tradição oral e dos provérbios que, em A confissão da 

leoa, têm um destaque especial. Para fundamentar essas questões, os ensaios de 

Barthes, “A morte do autor”, e de Foucault, “O que é um autor” serão essenciais. 

Além disso, para a fundamentação teórica a respeito dos provérbios e epígrafes 

utilizados na obra, serão utilizados os estudos de Fernanda Cavacas e Ana Mafalda 

Leite. 

Quanto aos estudos históricos sobre a literatura moçambicana, teremos por 

base autores como Ana Mafalda Leite, Rita Chaves, Tania Macedo, Fernanda 

Cavacas, Patrick Chabal e Francisco Noa, os quais discorrem acerca das 
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problematizações inerentes à literatura moçambicana e sua participação no contexto 

da literatura contemporânea. 

Restaria, ainda, elencarmos os estudos críticos sobre a obra de Mia Couto, 

especialmente aqueles sobre a perspectiva do narrador e dos vínculos entre 

oralidade e escrita. As literaturas africanas de língua portuguesa têm recebido 

atenção significativa nas instituições de ensino e pesquisa, tanto brasileiras quanto 

portuguesas. Por isso, cresce cada vez mais o número de obras dedicadas aos 

escritores desse continente.  

 

Além do Brasil, de Moçambique e de Portugal, onde são inúmeros os 
trabalhos acadêmicos a respeito de sua escrita, universidades em países 
como a Itália, a França, a Inglaterra e os Estados Unidos da América 
também já descobriram a sua escrita [de Mia Couto]. O número e a 
variedade de traduções de suas obras vêm confirmar o interesse provocado 
por sua ficção. Os convites para participação em tantos eventos de natureza 
variada comprovam ainda a sua dimensão como intelectual cidadão. 
(CHAVES e MACEDO, in CAVACAS, CHAVES e MACEDO, 2013, p.14) 

            

 Para isso, selecionamos alguns estudos importantes acerca dessa temática, 

como é o caso da tese de doutorado intitulada Entre a magia da voz e a artesania da 

letra: o sagrado em Manoel de Barros e Mia Couto, de Maria Auxiliadora Fontana 

Baseio (São Paulo: Universidade de São Paulo, 2007), a qual busca aproximar as 

culturas brasileira e africana por meio de raízes similares e marcas identitárias, como 

a língua portuguesa, que entrelaça culturas diferentes e provoca múltiplas 

perspectivas. 

           A intersecção da história de Mia Couto com suas histórias está desenvolvida 

na tese de doutorado A poiesis da nação em Mia Couto: fragmentos de um olhar, de 

Branca Cabeda Egger Moellwald (Florianópolis: Universidade de Santa Catarina, 

2008). Esse trabalho busca refletir, dialogando com os estudos de Walter Benjamin, 

o movimento de errância e exílio no universo literário pós-colonial moçambicano.  

A dissertação de mestrado Mia Couto: memórias e identidade em Um rio 

chamado tempo, uma casa chamada terra, de Jorge de Nascimento Nonato Otinta 

(São Paulo: Universidade de São Paulo, 2008) aborda a relação entre memória e 

identidades no romance coutiano, considerando sua participação na construção da 

moçambicanidade. Também focaliza as relações entre oralidade e escrita, refletindo 

sobre o papel do narrador no romance contemporâneo. 
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Há ainda alguns outros estudos voltados para o tema do narrador e sua 

relação com o leitor, como é o caso da dissertação de mestrado de Melquisedec 

Chaves do Nascimento (São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

2009), intitulada Circunstancialidade da invenção em A varanda do Frangipani, de 

Mia Couto: entre a letra e a voz, cuja proposta é analisar o romance A varanda do 

frangipani, de Mia Couto, a partir das estratégias narrativas presentes na obra. Trata 

das questões da oralidade segundo as proposições teóricas de Paul Zumthor, 

analisando os elementos da tradição oral que se manifestam no romance.   

Outro estudo que se aproxima da nossa proposta é a tese de doutorado de 

Elena Brugioni, denominada Mia Couto, o contador de estórias ou a travessia da 

interpretação da tradição (Braga: Universidade do Minho, 2009). Nesse estudo, a 

autora procura, a partir da obra O último voo do flamingo, analisar os pressupostos 

que configuram a recepção dessa literatura. Para isso, observa os elementos de 

continuidade entre a comunicação literária e a performativa/oral. Ou seja, baseia-se 

nas implicações que a voz traz ao texto literário.     

             Nessa esteira, há também o artigo “Mestre ou aprendiz: faces de um 

narrador”, de Marcelo Antônio Ribas Hauck e Roberta Maria Ferreira Alves (Belo 

Horizonte: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 2009). Esse estudo, a 

partir da obra Terra sonâmbula, aborda os "narradores em trânsito", também 

denominados "flutuantes" ou "nômades". São narradores que transitam por espaços 

narrativos paradoxais, dialogando com a tradição moçambicana e a 

contemporaneidade. Aqui, a fusão entre oralidade e escrita no mesmo discurso 

amplia o estudo para a discussão do hibridismo cultural e dos conceitos de nação e 

globalização. 

   Da mesma forma, o artigo intitulado “Memoria, esquecimento e identidade: a 

configuração dos narradores em Antes de nascer o mundo, de Mia Couto”, de 

Shirley de Souza Gomes (Rio de Janeiro: Mulemba, 2010) se aproxima da nossa 

proposta por discutir o universo diegético de dois planos narrativos, analisando a 

tensão existente entre memória e esquecimento na formação da identidade 

moçambicana. 

          No âmbito da Literatura Comparada, há o artigo denominado “A criação como 

performance: um estudo sobre Clarice Lispector e Mia Couto”, de Marcia Pereira da 

Veiga Bucheb (Curitiba: Abralic, 2011). Nele, a autora considera a criação literária 

como performance de leitura. Problematiza os limites da ficção e da realidade e da 
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relação autor/narrador/leitor na análise do romance Terra sonâmbula, a partir da 

qual a autora busca compreender as relações entre escrita/leitura e autor/leitor, 

tendo por substrato teórico os estudos de Linda Hutcheon. 

O artigo intitulado “O fenômeno da reinvenção linguística na narrativa de Mia 

Couto”, de Jurema Oliveira, publicado na Revista do Curso de Letras da Uniabeu 

(Rio de Janeiro: 2011), disserta acerca do cenário plural da África pós-colonial, o 

que interfere diretamente na escrita dos escritores africanos. Destaca o papel da 

oralidade e a poética que emerge dos conflitos locais. O texto salienta, ainda que de 

forma superficial, o estatuto da oralidade que mantém viva a memória dos 

contadores de histórias da África. A fala popular emerge na narrativa como forma de 

contraponto com a cultura europeia. 

A biografia de Mia Couto, sobretudo no que diz respeito à sua formação 

híbrida e seu trabalho com a escrita e a oralidade, encontra-se desenvolvida no 

artigo “Mia Couto e a arquitetura da desconstrução”, de Rodrigo Ferreira Daverni 

(Santa Catarina: Critic, 2011). Nesse texto, o autor aborda não apenas a vida do 

escritor, como também os espaços moçambicanos e sua representação no discurso 

literário. 

Especificamente sobre a obra A confissão da leoa, temos o artigo de Priscila 

da Silva Campos, intitulado “A confissão da leoa ou das leoas? Eis a questão” (Rio 

de Janeiro: Mulemba, 2014), que pretende, a partir da memória, observar de que 

modo o discurso ficcional dialoga com a história das mulheres africanas. Da mesma 

autora, há a dissertação de mestrado intitulada O exílio em A confissão da leoa (Rio 

de Janeiro, UFRJ, 2015). Nessa pesquisa, investiga-se a experiência do exílio nos 

personagens do romance, observando o processo da memória e do discurso. 

A metamorfose das personagens na obra é considerada no artigo “Da 

negação do status de mulher à manifestação de uma identidade felina: as críticas a 

uma tradição cultural em A confissão da leoa, de Mia Couto”, de Celina de Oliveira 

Barbosa Gomes e Sérgio Paulo Adolfo (Uniabeu, 2014), que trata da opressão vivida 

pela mulher africana e sua luta pelo direito à voz.  

 Isto posto, a dissertação desenvolver-se-á em três capítulos. No primeiro, 

descreveremos a formação e o projeto literário de Mia Couto, abordando as 

questões históricas e culturais que colaboram para o desenvolvimento da temática 

da figura do narrador em suas narrativas. 
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O segundo capítulo focalizará os conceitos teóricos necessários para a 

fundamentação das hipóteses norteadoras da análise crítica sobre a configuração do 

narrador em A confissão da leoa, e sua relação com o leitor, a escrita e a caça. Para 

tanto, serão utilizados os estudos de Paul Zumthor sobre a performance vocal do 

narrador na oralidade e na escrita poética, bem como os de Walter Benjamin e 

Bakhtin, cada um deles nos oferecendo facetas diversas desse narrador no seu 

deslocamento da tradição oral para o plano escritural. Também será objeto de 

análise a figura do griot na oralidade africana e o seu resgate no corpus desta 

pesquisa. Além disso, focalizaremos, também, o plano autoral à luz dos estudos 

teóricos de Barthes e Foucault. 

A análise da configuração múltipla dos narradores e de suas diferentes 

enunciações, entre oralidade e escrita e sua relação com a caça em A confissão da 

leoa dar-se-á no capítulo três, no qual as hipóteses serão postas à prova. Serão 

destacadas as relações caça-caçador nas narrativas de Mariamar, do caçador e das 

epígrafes, estas formadas por provérbios e excertos de livros de caça.  

Com o presente trabalho, objetivamos contribuir com uma outra perspectiva 

crítica para o estudo deste mais recente romance de Mia Couto – A confissão da 

leoa – de modo que possamos, também, à semelhança do autor, “caçar” o leitor 

neste intricado jogo de histórias contadas por narradores que buscam unir a tradição 

dos griots africanos a uma enunciação na qual a escritura dá lugar a diferentes 

pontos de vista configuradores de identidades multifacetadas. 
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Capítulo 1 

Mia Couto: o poeta do limiar 

 
Eu somos tristes. Não me engano, digo bem. Ou 
talvez: nós sou triste? Porque dentro de mim, não sou 
sozinho. Sou muitos. E esses todos disputam minha 
única vida. Vamos tendo nossas mortes. Mas parto foi 
só um. Aí, o problema. Por isso, quando conto a 
minha história me misturo, mulato não de raças, mas 
de existências.  (Mia Couto) 

 

António Emilio Leite Couto nasceu na Cidade da Beira, província de Sofala, 

Moçambique, em 5 de julho de 1955. Seus pais, imigrantes portugueses, chegaram 

ao país na década de 50. Seu pseudônimo Mia provém de seu forte vínculo com 

gatos: aos dois anos de idade, vivia cercado de gatos em frente à sua casa. 

“Costumava alimentá-los na rua. Achava que era um deles”.4 

Por ser uma cidade portuária, Beira possuía muitas etnias (brancos, negros, 

indígenas, chineses, indianos etc), o que a caracterizava como uma cidade de 

cultura híbrida. Esse convívio permitiu que Mia Couto “participasse ativamente na 

construção de uma sociedade mais justa e com aceitação plena dos modos de ser e 

estar de cada um dos grupos étnicos que compõem o mosaico cultural 

moçambicano” (CAVACAS, 2002, p.90). Em entrevista, o autor afirma a importância 

do seu local de nascimento para sua formação humana e literária: 

 

Minha cidade tinha uma arquitetura pouco típica do poder colonial, enquanto 
outras cidades refletiam a hierarquia social e racial do sistema de 
dominação portuguesa. A região da Beira era um pântano e foi difícil 
domesticar a lama e o mosquito. A ocupação foi, portanto, caótica, e isto me 
levou a conviver com pretos mestiços. Se tivesse nascido em outra cidade, 
estaria confinado num espaço que não ofereceria oportunidade de troca, de 
intercâmbio. Houve sempre uma osmose profunda. E isso foi importante em 
minha formação. 5  

 

Além disso, saliente-se o fato de Mia Couto ser um africano filho de europeus. 

Vivia em meio a culturas diferentes, dentro e fora de casa. 

 
                                                           
4 COUTO, Mia. Entrevista a Fabiana Ferreira em 09 de novembro de 2012 para o blog Papo Pet. 
Disponível em http://www.bemparana.com.br/papopet/index.php/2012/11/09/mia-couto-e-os-gatos/. 
Visualizado em 28.04.2016. 
 
5
 COUTO, Mia. O tempo. Entrevista. Belo Horizonte, Suplemento engenho e Arte, 06 de abril de 1997. 
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Sou um escritor africano de raça branca. Este seria o primeiro traço de uma 
apresentação de mim mesmo. Escolho estas condições – a de africano e a 
de descendente de europeus – para definir logo à partida a condição de 
potencial conflito de culturas que transporto. Que se vai “resolvendo” por 
mestiçagens sucessivas, assimilações, trocas permanentes. Como outros 
brancos nascidos e criados em África, sou um ser de fronteira. 6 

 

Não é à-toa, portanto, que Mia Couto traz para sua obra uma questão 

importante da cultura moçambicana: a assimilação7, que perdurou oficialmente no 

país até 1961. Um africano que mudasse sua condição para assimilado ou 

“civilizado” obtinha certa ascensão social, pois passava a possuir os mesmos direitos 

e deveres de um cidadão português. 

Ainda que houvesse a normatização jurídica para a situação do assimilado, 

havia na sociedade moçambicana o assimilado cultural: aquele que, sendo de 

origem africana, transitava entre duas culturas, incorporando valores da civilização 

ocidental, mas não abria mão completamente da sua raiz cultural.  

 
Se, pela assimilação, o indígena ganhava o estatuto jurídico de cidadão, no 
plano social ele permanecia sempre um membro subalternizado, nunca 
visto pelo colono como “um de nós”, e sempre como “o mais civilizado 
deles”. (CABAÇO, 2007, p.166-167) 

 

É sabido que a língua portuguesa não entrou em Moçambique naturalmente; 

antes, fez parte do processo de desvalorização da cultura nacional, por meio do 

choque e da violência. Nesse sentido, a política colonial da assimilação contribuiu 

para minar os valores ancestrais, projetando a ideia de uma cultura superior. Mia 

Couto retrata em suas obras o assimilado em sua ambivalência: 

 

Sabemos que “assimilado” é um indivíduo que se encontra entre dois 
mundos. Desenraizado, sem laços que o unam ao seu povo, sem a sua 
língua, sem os meios de realizar a sua vida conforme a sente, não se 
encontra também no mundo europeu, cujos costumes adotou, cuja língua 

                                                           
6
 COUTO, Mia. O gato e o novelo. Entrevista a Jose E. Agualusa. In: JL. Lisboa, o8 de outubro de 

1997. 
 
7
 Em 1917, foi decretada em Moçambique a “Portaria dos Assimilados”. Tratava-se de uma 

regulamentação para os africanos que desejavam ser aceitos como cidadãos europeus, e para isso 
deveriam preencher uma série de requisitos, muitas vezes humilhantes. Traçava-se, assim, uma 
fronteira identitária entre os africanos que regulava a sua vida. “Embora fosse aberta a toda a 
população, sua exigência era tão severa, que não pretendia estender direitos de cidadania, mas, ao 
contrário, limitá-los” (ZAMPARONI, 1998, p.478). Em 20 de maio de 1954, Portugal aprova o estatuto 
dos Indígenas Portugueses das províncias da Guiné, Angola e Moçambique, em que configurava, 
juridicamente, a divisão das populações em três grupos: indígenas, assimilados e brancos. (AFONSO 
e GOMES, s/d) 
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fala, cujos hábitos pratica, sem que todas essas características culturais 
sejam de fato sentidas, sem que façam parte do seu eu. Pratica-as muitas 
vezes com repulsa. É o homem marginal dos antropólogos, tendendo a 
constituir um agrupamento isolado, culturalmente mestiço, flutuante entre 
dois povos, entre duas culturas, aos quais não se pode ligar. (AGOSTINHO 
NETO, apud LARANJEIRA 2000, p.52) 

 

Moçambique, na sua origem, já possuía multiplicidade cultural e étnica. Seus 

primeiros habitantes, os povos Khoisan, eram caçadores-coletores, e mais tarde 

juntaram-se a eles os bantu, vindos do Norte, e eram, em geral, artesãos e ferreiros. 

Sua estrutura familiar possuía a figura de um chefe, característica marcante até os 

dias de hoje em Moçambique.  

 Por sua função portuária, Moçambique sofreu influências de diversos povos 

que por ali desenvolviam intensa atividade mercantil. Rita Chaves explica que 

conviveram no mesmo território: indianos, paquistaneses, britânicos, holandeses, 

franceses, chineses, malaios, mauricianos e malgaches, que contribuíram para a 

construção de um “mosaico de tipos humanos, crenças religiosas, línguas e dialetos, 

hábitos culinários, tradições de muitas ordens, [em cujo universo] o ato de escrever 

tem se constituído como uma forma de conhecer as terras e as gentes que ali se 

espalham” (CHAVES, 1997, p.244). 

 Mia Couto afirma que “seu continente é feito de profunda diversidade e de 

complexas mestiçagens. Longas e irreversíveis misturas de culturas [as quais] 

moldaram um mosaico de diferenças que são um dos mais valiosos patrimônios do 

[...] continente” (COUTO, 2005, p.19). Portanto, pode-se dizer que o escritor foi 

forjado num espaço onde “se costuram várias fronteiras interiores” (COUTO, 2011, 

p.98). 

Metaforicamente, Mia Couto, assim como os outros escritores de 

Moçambique, pode ser considerado um “assimilado” por transitar entre duas culturas 

distintas – a portuguesa e a africana -  e, dessa forma, permanecer num espaço de 

limiar entre elas, na sua riqueza de hibridização e ausência de fronteiras rígidas que 

as separem. 

Essa heterogeneidade vivida por Mia Couto transpôs-se para seu trabalho 

literário, em que se encontram histórias cujos personagens fazem parte de universos 

culturais distintos, indicando que Moçambique possui uma identidade de várias 

faces. Mas essa marca híbrida também perpassa a obra de outros escritores, pois a 

literatura africana possui uma idiossincrasia: o sentido comunitário se sobrepõe à 
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vida do indivíduo. Francisco Noa afirma que não existe dúvida de que, na África, o 

“ethos comunitário da cultura africana ecoa nas obras de alguns escritores africanos” 

(NOA, 2015, p.55). Não significa a anulação do sujeito e de sua identidade; porém, 

associa o indivíduo a uma comunidade que vivencia as mesmas experiências.  

  

Tenho a meu favor o fato de Moçambique ser ele próprio um lugar em 
infância, uma nação em flagrante invenção de si e da sua língua de 
identidade. Estranha coincidência: minha pátria é-me contemporânea. Fui 
nascendo com ela, ela está nascendo comigo. Eu e minha terra somos da 
mesma geração. Minha língua portuguesa, repito, minha língua portuguesa 
é a pátria que estou inventando para mim. Essa língua nômada não a quero 
perder, não quero ficar exilado desse tempo em que não havia o tempo. 
(COUTO, 2011, p.185-186) 

 

A colonização em Moçambique desfez essas referências comunitárias, uma 

vez que desviou os territórios (que ainda não eram países) de seu percurso 

histórico, juntando na mesma região povos de etnias diferentes. Com o tráfico de 

escravos, as comunidades foram esvaziadas, e as guerras que se sucederam 

desestruturaram famílias e tudo o que a elas estava ligado. As culturas locais foram 

subalternizadas, o que promoveu um complexo de inferioridade que perdura até os 

dias de hoje. Mia Couto, em suas obras, ao mesmo tempo em que denuncia os 

horrores da guerra, mostrando a desumanização dos homens, “faz emergir a força 

do imaginário coletivo cultural enquanto estratégia de resistência” (ROCHA, apud 

CAVACAS, CHAVES e MACEDO, 2013, p.389). 

 

A alteridade, como marca vertical da diferença, não se atualiza no discurso, 
que tem como razão de ser o aprisionamento desse Outro, às vezes 
incompreendido e, não raro, invisível aos olhos de quem exercita, 
incessantemente, a sua recusa. (CHAVES, apud CHAVES e MACEDO, 
2003, p.210)  

 

Mia Couto aprendeu a amar as letras dentro de casa. Seu pai, Fernando 

Couto, jornalista e escritor, exerceu grande influência sobre sua leitura, não só de 

livros, mas de mundos. Em certo momento da sua infância, em que a família 

necessitava reduzir os custos, vivenciou essa situação: 

 

[...] Aos olhos práticos de minha mãe, devíamo-nos conter nos gastos. No 
entanto, as estantes iam crescendo, atapetando quartos e corredores, 
forrando as paredes de minha infância. Esta subversiva invasão da escrita 
era executada com paciência guerrilheira. Nesse jogo de esconde-esconde 
acabei me tornando cúmplice de meu pai. À entrada da porta ele me 
passava o material interdito e eu me encarregava de o camuflar nas 
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prateleiras. [...] Minha mãe, certa vez, me surpreendeu numa dessas 
ilegalidades. Em lugar da prometida zanga, porém, ela me disse em jeito de 
absolvição: 
— Teu pai é um poeta... E tu, meu filho, vais pelas mesmas pisadas... 
Falava de poesia como se fosse uma doença hereditária. Foi a primeira vez 
que prestei atenção à palavra. Eu estava cercado: em minha própria casa 
não só estava o livro mas o poema em carne e alma. E estava, sobretudo, a 
minha mãe que era, a meus olhos, a própria poesia.8 

  

Em 1971, Mia Couto mudou-se de Beira e passou a estudar Medicina em 

Lourenço Marques, hoje cidade de Maputo. Porém, antes de concluir o curso, 

passou a integrar a imprensa moçambicana. Isso não é uma novidade quando se 

trata da África: muitos escritores africanos utilizavam-se dos jornais para se 

manifestarem contra o regime colonial. Inclusive, como explica Macedo e Maquêa, o 

nascimento da literatura em Moçambique, situado entre o século XIX e início do 

século XX, esteve fortemente vinculado à imprensa. Assim como no Brasil, em que 

escritores como Machado de Assis e José de Alencar publicavam textos em 

folhetins, na África as primeiras manifestações literárias deram-se, geralmente, nas 

páginas dos jornais, principalmente com o objetivo de protestar a favor da 

independência:  

 

[...] jornalismo, literatura e reivindicação social caminham juntos nos países 
africanos de língua portuguesa” [...] A proximidade entre o jornalismo e a 
literatura permitiu, desde os primórdios da imprensa, um espaço cotidiano 
para o desenvolvimento de estilos, próprios para o exercício da linguagem, 
em que a elaboração de formas e temas torna a crônica jornalística em 
crônica literária de modo a nenhuma excluir a outra. (MACEDO e MAQUEA, 
2007, p.11-12) 

 

O trabalho jornalístico permitiu que Mia Couto adentrasse no universo 

moçambicano, trazendo para a escrita o encantamento dos discursos orais do povo. 

Esse contato com suas raízes mostrou que a “África estava ali, impossível de afastar 

ou adiar, mulatizando-nos a alma” (COUTO, 2005, p.147). Portanto, os textos 

jornalísticos não estavam reduzidos apenas à transmissão de informações; antes, 

abriam espaço para novas experiências estéticas, que foram aprimoradas em seus 

aspectos temáticos e linguísticos.  

Sua carreira na imprensa começou no jornal Tribuna, dirigido então por um 

dos escritores da primeira geração da literatura moçambicana, Rui Knopfli. Na 

                                                           
8 Discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, em 27 de agosto de 1998, no Rio de Janeiro. 
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tentativa de traduzir a vida moçambicana, utilizou-se de um discurso híbrido que 

mesclava o tom jornalismo ao literário. Em 1978, com o fechamento do jornal, Mia 

Couto é nomeado diretor da Agência de Informação Nacional, o que propiciou que 

viajasse para várias regiões de Moçambique, ampliando ainda mais o seu repertório 

cultural e linguístico. Posteriormente, assumiu a direção da revista Tempo e depois, 

ainda, do jornal Notícias, onde permaneceu até 1985. Toda essa vivência na 

imprensa possibilitou não apenas um maior contato com outros escritores e culturas, 

como aprimorou ainda mais sua escrita literária: “[...] em 85, comecei a ouvir 

histórias que vinham ligadas à guerra [...] e pensei que havia de haver uma maneira 

de contar aquelas histórias, mantendo a graça e a agilidade das pessoas que me 

contavam” (COUTO apud CHABAL, 1994, p.287). Ana Mafalda Leite vê nesse fato 

uma possível explicação para a hibridização da escrita coutiana: “o escritor faz uso 

da recriação sintática e lexical e de recombinações linguísticas, provenientes, por 

vezes, mas nem sempre, de mais do que uma língua” (LEITE, 2014, p.36).  

Em 1985, Mia Couto retornou à Universidade, mas dessa vez para cursar 

Biologia. Concluiu seu bacharelado em 1992, mesmo ano em que publicou seu 

primeiro romance, Terra Sonâmbula. Embora pareçam saberes distintos, para o 

escritor são complementares, pois com a ciência começou a ouvir “a fala das 

árvores, a fala dos que não falam. [...] Com ela entendi a Vida como uma história, 

uma narrativa perpétua que se escreve não em letras mas em vidas” (COUTO, 2005, 

p.123). E completa: 

 

[...] Uma das perguntas que mais frequentemente me fazem é a seguinte: 
‘Como concilia literatura e Biologia?’ A pergunta é curiosa, mas mais curioso 
ainda é saber por que razão me fazem tanto essa pergunta. O que leva as 
pessoas a pensar que existe um problema de compatibilidade entre os dois 
saberes? 
[...] A verdade é que para mim não existe conflito. Pelo contrário, hoje não 
sei como poderia ser escritor caso eu não fosse biólogo. E vice-versa. 
Nenhuma das actividades me basta. O que me alimenta é o diálogo, a 
intersecção entre os dois saberes. O que me dá prazer é percorrer como um 
equilibrista essa linha de fronteira entre pensamento e sensibilidade, entre 
inteligência e intuição, entre poesia e saber científico. (COUTO, 2011, p.54-
56) 

  

Ou seja, viver no limiar da ciência e da arte possibilita ao escritor uma 

ambivalência favorável ao seu projeto literário. A biologia permitiu que o escritor 

conhecesse de perto a zona rural, traduzindo literariamente tais conhecimentos.  

Assim, o escritor vê seu país “com a atenção e o cuidado com que também o seu 
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olhar de biólogo espreita e examina, [...] borrando frequentemente os limites que 

deveriam distinguir os territórios”. (CAVACAS, CHAVES e MACEDO, 2013, p.13). 

Nesse sentido, Rodrigo Ferreira Daverni afirma que 

 

Isso posto, é preciso considerar as trocas existentes entre o Mia Couto 
cientista e o escritor, na medida em que o estudo da biodiversidade de seu 
país permitiu a ele não apenas o contato com as cosmovisões rurais, como 
também uma leitura ainda mais apurada dos espaços moçambicanos, sua 
Natureza, seus rios e terras, resultando, no que toca à literatura, na 
exploração das inúmeras possibilidades de se constituir a espacialidade 
literária, de modo a avivar pela magia da palavra o cinza bélico legado pela 
ganância humana. (DAVERNI, 2011, p.419)  

  

Como um “tradutor de mundos”, nas palavras do próprio Mia Couto, ele 

passeia pelos conhecimentos científicos de modo a contaminá-los pela forma 

poética: 

 

Nos meus anos de formação como biólogo, a solução chegou-me por via do 
estudo das gramíneas. Estas plantas herbáceas inventaram o rizoma e 
resolveram a minha crise existencial. O rizoma é um caule quase móvel, 
que viaja no subsolo, visita outras raízes, mais vagabundo que a toupeira. A 
raiz individualiza. O rizoma irmaniza. A raiz é fundação. O rizoma é abraço. 
(COUTO apud MARTINS, 2006, p.07) 

 

Além das diversas etnias presentes em Moçambique, a guerra civil ocasionou 

uma migração em massa do campo para as cidades. Essa diáspora produziu 

populações deslocadas de sua cultura, tentando interagir em outro universo 

igualmente complexo. Mia Couto percebe esse movimento do país e traz para seus 

textos a resistência à visão totalizante de nação: tanto a ocidental moderna, que 

intenta uma utopia centralizadora, quanto a nacional, que percorre o objetivo de 

unificação das diferenças. Por isso, seu discurso prima pela alteridade de 

Moçambique, entendida aqui pela presença do outro na formação de si.   

 

Sua origem, ser filho de portugueses nascido em solo moçambicano, lhe 
designa um lugar no mínimo ambivalente, uma fronteira difusa em que se 
mesclam colonizador e colonizado. Uma inscrição cultural e política que vai 
transformar o caráter originário destrutivo da relação colonial em um 
encontro de aceitação da diferença, e também de resistência, que resulta 
numa cultura que já não pode identificar-se com um único referente, mas 
somente na fusão do Outro com o Si. (MOELLWALD, 2008, p.29) 

 

De acordo com Terezinha Moreira, os textos africanos mostram  
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Um mundo fragmentado pelas guerras étnicas, colonial e civil pós-
independência, por pragas, por doenças hereditárias, pela violência do 
processo de aculturação, pelo embate entre os valores da cultura tradicional 
africana e aqueles que a sociedade moderna deve adquirir pela sujeição a 
novas práticas religiosas, pela assimilação linguística e cultural (MOREIRA, 
2005, p.18-19). 

 

Assim, a escrita de Mia Couto é ligada à terra, à tradição moçambicana, mas 

também se dedica a temas de caráter universal. A esse movimento o escritor dá o 

nome de “mosaico cultural”, pois em seu discurso há várias vozes e várias culturas. 

Para ele, Moçambique é uma “zona de troca”.  

 

A escrita coutiana nos afirma que no espaço das identidades africanas, não 
basta ouvir os ancestrais, mas é preciso continuar ouvindo a linguagem dos 
tambores e de todo o seu imaginário, pois são estes, que muitas vezes, 
melhor nos conduzem às imagens culturais para além daquelas que nos 
foram impostas, como únicas, pela tradição ocidental. (TOSTES, 2007, 
p.41) 

 

Tematicamente, a morte e a errância são recorrentes, assim como os 

problemas da África atual. Mas é um realismo que perpassa o campo temático e se 

materializa na estrutura narrativa, por meio de uma estética criativa e da reinvenção 

do gênero romanesco. A dualidade e a fragmentação próprias da África apresentam-

se também em um discurso duplo, de intersecções entre oralidade e escrita, de 

multiplicidade de vozes, revelando o mundo que existe e o que pode ser construído.  

Outra temática recorrente na literatura africana é a caça, cuja prática sempre 

fez parte do cotidiano africano. No período colonial, estava ligada à afirmação do 

homem sobre a natureza e à superioridade do homem branco. Era um dos esportes 

praticados pela aristocracia branca. Mas essa prática não foi exclusividade dos 

portugueses: algumas comunidades africanas praticavam a caça para abastecer o 

mercado de marfim, plumas e pele. Com o passar do tempo, funcionários e 

comerciantes de origem burguesa também passaram a fazer parte do grupo 

praticante da caça esportiva. A eles se juntaram, também, pessoas comuns que 

viam na caça esportiva uma maneira de ascender socialmente.  

A valorização da caça esportiva, aliada à sugestão científica da medicina 

acerca da disseminação de doenças pelo contato com animais, levaria à criação de 

uma reserva nacional cujas condições seriam favoráveis para o desenvolvimento 

seguro das espécies, mas, ao mesmo tempo, isolasse os animais do mundo exterior, 

para evitar qualquer tipo de contaminação; ou seja, a regularização da caça era, 
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também, uma forma de garantir o controle do poder colonial, impactando 

diretamente na estrutura das comunidades locais: 

 
Escusado lembrar que o preservacionismo num contexto colonial também 
reproduzia certas relações de poder, nas quais os caçadores tradicionais 
eram sancionados pela normatização da caça esportiva que também 
simbolizava uma apropriação exclusivista das reservas de caça. (CORREA, 
2011, p.172) 

 

No continente africano, o universo da caça sempre teve uma presença 

simbólica que atravessa o imaginário. Em Mia Couto, especialmente na obra A 

confissão da leoa, a caça sai do plano temático e reverbera para o plano discursivo, 

como veremos mais adiante. 

 

1.1  Uma literatura em Moçambique: um pé na tradição e outro na modernidade  
 

O que faço hoje, sempre que escrevo, é inventar 
esses meus antepassados. (Mia Couto) 

 

Mia Couto escreve as histórias ouvidas na cultura moçambicana, algo para 

ele fundamental para que tradição e modernidade caminhem juntas: 

 

Acho que esse mundo da oralidade tem que se verter outra vez em escrita. 
No meu caso, no caso de Moçambique, acho que em parte para resolver 
esse divórcio [entre a cultura local e a do interior]; para resolver essa 
procura de identidade nacional, uma grande porta é deixar que a oralidade 
penetre na escrita que tem essa possibilidade de encantamento. Então, se 
tem alguma missão para mim próprio, é essa, de reconstruir na escrita essa 
espécie de comunicação que me foi dada a ver quando eu era menino [...]. 9  

 

Nesse sentido, Mia Couto também afirma ser uma falácia a crença de que a 

verdadeira moçambicanidade só acontece quando se está totalmente entregue à 

tradição, romantizando o mundo não urbanizado. Ou seja, os saberes tradicional e 

moderno coexistem no mesmo território. Para o escritor, seria simplificar demais a 

realidade moçambicana definir a identidade da nação apenas valorizando o saber 

das comunidades locais, como se o termo “tradição”, por si só, já desse garantia de 

identidade da nação: 

 

                                                           
9
 COUTO, Mia. Um café com Mia Couto. Entrevistadora: Ana Claudia da Silva. São Paulo: Arquivo 

pessoal da entrevistadora, áudio 60 min, 08.set.1997. 
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A tentação mais forte e mais imediata hoje em Moçambique é a de erguer 
aquilo que se apresenta como “tradição” para dar credibilidade a uma certa 
identidade. Quanto mais perto dessa “tradição” e de uma certa “oralidade” 
mais próximos estaríamos dessa tal moçambicanidade. Mas isso é uma 
idéia simplista contra a qual vou lutando. É preciso fazer um bocadinho o 
caminho com duas pernas: tem que ter um pé na tradição e outro pé na 
modernidade. Só assim se chega a um retrato capaz de respeitar as 
dinâmicas e as relações complexas do corpo moçambicano. (COUTO, 
2005, p.208) 

 

O escritor, desconstrói o próprio sentido do termo “tradição”, uma vez que 

esta, além de não ser a única forma de definir um povo, também é um conceito 

“escorregadio”, difícil de definir. “Ela [a tradição] está em constante movimento, e 

parte daquilo que hoje é visto como tradição já foi, em tempos passados, uma 

irreverente ousadia” (COUTO, 2011, p.164). Para Maria Fernanda Afonso (2004) o 

projeto literário de Mia Couto caracteriza-se pela interrogação da identidade do povo 

africano, percebendo a tensão existente entre cultura colonial e uma nova ordem 

que interferiu diretamente nas relações sociais, como o próprio autor enfatiza: 

 

Ao eleger-se a “tradição” como única medida da nossa identidade está-se a 
fazer exatamente aquilo que é o alerta deste acontecimento: está-se a 
matar a cultura. Porque toda a cultura vive da sua própria diversidade. A 
cultura diz-se sempre no plural. (COUTO, 2011, p.163-164)  

 

Trata-se de um processo permanente de mestiçagem, em que nada é 

irreversível. Por isso, a obra coutiana ultrapassa as fronteiras de Moçambique, 

tratando não só da realidade local, mas hibridizando-a com outras culturas.  

O conceito de identidade também é transgredido por Mia Couto. Para ele, 

mais importante do que definir a identidade é tentar entender o gênero humano e, 

nesse sentido, as trocas culturais com os “outros” são significativas, entendendo-se 

por “outros” não apenas os estrangeiros, mas também os conterrâneos que 

apresentam pensamentos e modos de vida diversos: 

 

Não há nenhum de nós que seja cidadão de uma só nação [...] Somos 
cidadãos da oralidade mas também da escrita. Somos urbanos e rurais. 
Somos da nação da tradição e da modernidade. Sentamo-nos ao 
computador e na esteira, sem nos sentirmos estranhos em nenhum dos 
assentos. [...] partilhamos mundos diversos sem que nenhum desses 
universos conquiste hegemonia sobre os outros. (COUTO, 2005, p.93) 

 

A identidade moçambicana só existe em processo, em cruzamento de 

tradição e modernidade. Na literatura, isso se materializa na ambivalência 
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oralidade/escrita. Moçambique, em que pese ser uma cultura oral, precisa da escrita 

para caminhar na modernidade: 

 

Entramos no mundo pela porta da escrita, de uma escrita contaminada (ou 
melhor fertilizada) pela oralidade [...]. No fundo o meu próprio trabalho 
literário é um bocadinho esse resgate daquilo que se pode perder, não 
porque seja frágil, mas porque é desvalorizado num mundo de trocas 
culturais que se processam de forma desigual. Temos aqui um país que 
está a viver basicamente na oralidade. Noventa por cento existem na 
oralidade, moram na oralidade, pensam e amam nesse universo. Aí eu 
funciono muito como tradutor. Tradutor não de línguas, mas desses 
universos... (COUTO, 2005, p.208) 

 

Dessa forma, as histórias que Mia Couto ouve pelo interior de Moçambique 

alimentam a sua passagem para a escrita, delegando ao estatuto do romance 

contemporâneo uma singularidade capaz de dar relevo para a contaminação entre 

razão e a magia que o encantamento da transmissão oral promove. Essa tensão se 

materializa na língua portuguesa, a língua do colonizador que influenciou 

sobremaneira a cultura da nação. A escrita não determina a oralidade, mas 

alimenta-se dela. Para Fernanda Maria Cavacas (2006), a palavra falada possui 

caráter sagrado, pois, mais do que representar algo, torna-se a própria coisa, numa 

espécie de ritual próprio da arte do narrador da tradição oral, o griot. Porém, a 

cultura letrada, em que pese ser sinônimo de opressão, pode ser um meio propício 

para a disseminação da cultura africana e, por isso, o maior desafio para Mia Couto  

é alfabetizar sem deixar de lado a riqueza da oralidade, ou seja, “ensinar a escrita a 

conversar com a oralidade” (COUTO, 2011, p.103), pois, segundo o escritor, “a mais 

importante linha divisória em Moçambique não é tanto a fronteira que separa 

analfabetos e alfabetizados, mas a fronteira entre a lógica da escrita e a lógica da 

oralidade” (COUTO, 2011, p.102). Por isso, 

 

[...] reencontrar a lógica que possibilite reconstruir, linguisticamente, mundos 
escritos e mundos orais seria aquilo que estaria subjacente ao exercício 
criativo do escritor. Seria, além disso, [...] aquilo que caracteriza o exercício 
tradutório que determina a própria natureza do texto africano em geral, e do 
texto moçambicano em particular, transformando-os em uma surpresa 
formal. (MOREIRA, 2005, p.233) 

 

Para o escritor, ainda há muito a ser conquistado e não se pode falar de uma 

literatura moçambicana, mas sim de uma literatura em Moçambique:  
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A minha ideia de literatura é dinâmica. Não basta que haja uma pessoa 
escrevendo, é preciso que haja pessoas lendo, discutindo, vivendo essa 
literatura em bibliotecas, casas de leituras, que se estude, que se critique 
essa literatura. Isso é quase ausente em Moçambique, que é um país muito 
jovem, com apenas 23 anos e, portanto, tem uma literatura que é feita de 
casos, não falo de mim, mas cada autor é uma espécie de universo literário 
formando aquilo que seriam as bases de um edifício ainda a ser, que é a 
literatura moçambicana. 10  

  

Seu trabalho com a linguagem produz uma prosa poética que visa a uma 

nova forma de resistência, perdendo seu caráter unicamente referencial e criando 

um novo mundo, uma nova língua portuguesa, um novo olhar sobre o homem e 

sobre a sociedade: 

 

Se a língua é um veículo privilegiado de dominação, é também um veículo 
de libertação. Em Mia Couto a artesania do verbo é aliada de uma reflexão 
histórica, político-social e ideológica. Essa artesania é exemplo da 
criatividade e inventividade linguísticas de literatura que querem afirmar sua 
diferença com relação ao colonizador. [...] a atualização do processo de 
criatividade linguística não é apenas da língua, mas é, sobretudo, da nova 
ideologia de expressão. (MATA, 1998, p.262) 

  

É um caminho de mão dupla: resistir à dominação europeia, mas construir 

uma nova Moçambique com a língua do colonizador. Mia Couto é um artesão das 

palavras, mesclando oralidade e escrita, sem que nenhuma delas se perca.  

 

Sou um escritor africano, branco e de língua portuguesa. Porque o idioma 
estabelece meu território preferencial de mestiçagem, o lugar de reinvenção 
de mim. Necessito inscrever na língua do meu lado português a marca da 
minha individualidade africana. Necessito tecer um tecido africano e só o sei 
fazer usando panos e linhas europeias. O gesto de bordar me ensina que 
estou inventando uma outra ordem e nessa ordem esses valores iniciais de 
nacionalidade já pouco importam.11 

 

Em Mia Couto, a literatura de resistência dá lugar ao lirismo, reescrevendo 

poeticamente a história da nação. Para ele, Moçambique precisa ser reinventada, e 

para isso há de se fazer uma reinvenção da linguagem: “essa língua minha é 

resultado desse resgate daquilo que está para além do lado funcional do idioma, 

aquilo que não tanto as pessoas, mas as vidas das pessoas nos falam” (MACEDO e 

MAQUÊA, 2007, p.204). O escritor reivindica, no seu projeto literário, a possibilidade 

                                                           
10 COUTO, Mia.  Moçambique é uma ilha. Entrevista. Rio de Janeiro: Jornal do Brasil, 29 de agosto 
de 1998. 
 
11 COUTO, Mia.  Auto retratos. Entrevista. Jornal de Letras, Artes e Ideias, 10 de agosto de 1997, 
p.59. 
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de reinvenção do próprio indivíduo e da própria literatura. A literatura coutiana 

recorre aos seus espaços culturais, lendo o passado, e por meio da inovação lexical, 

cria um novo discurso. É uma releitura do passado que propõe novas 

manifestações, que incluem a cultura nacional e as práticas discursivas existentes 

no cânone lusófono. Nesse sentido, Fatima Mendonça afirma que: 

 

(...) são várias vozes e vários tons. É um tempo rico, mas de espera. Tempo 
de gestação e amadurecimento. Tempo que mostra que afinal em 
Moçambique, República Popular, a literatura está viva. Porque a nação 
também. (MENDONÇA, 1989, p.67)  
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Capítulo 2 
Do narrador e da narrativa em tempos do agora 
 
2.1 Quando narrar era viver: as “famílias” de narradores 

 
Uso a palavra para compor silêncios. Não gosto das 
palavras fatigadas de informar. (Manoel de Barros) 
 
A palavra de hoje é cada vez mais aquela que se 
despiu da dimensão poética e que não carrega 
nenhuma utopia sobre um mundo diferente. (Mia 
Couto)  

     
 

O ato de narrar é intrínseco à natureza humana. A priori, qualquer pessoa tem 

a capacidade inata de narrar. Vivemos em meio a relatos, orais ou escritos, 

ficcionais ou não. Mais do que contar histórias, o ato narrativo preenche a 

necessidade humana de se relacionar através da palavra, seja resgatando o 

passado pela memória, seja criando uma nova realidade verossímil. Os seres 

humanos, inacabados, constroem-se na e pela palavra. 

Porém, desde que Walter Benjamin publicou, em 1936, O narrador: 

considerações sobre a obra de Nikolai Leskov, uma pergunta não quer calar: mas o 

que narrar? E diz Walter Benjamin: “a experiência que passa de pessoa a pessoa é 

a fonte a que recorrem todos os narradores” (BENJAMIN, 1987, p.198). É esse 

caráter de transmissibilidade que funda a matriz do ato narrativo. 

Benjamin cita dois grupos de narradores da tradição: aquele que viaja muito – 

e tem muitas experiências para contar – e aquele que nunca saiu de seu país – e 

mantém vivas as tradições do seu povo. Seriam os tipos arcaicos do camponês 

sedentário e do marinheiro comerciante. A interpenetração desses dois tipos, que 

geralmente trabalhavam juntos como artífices, aperfeiçoou a arte de narrar. As terras 

distantes aproximavam-se das comunidades locais por meio da troca de 

experiências. Os saberes da tradição eram presentificados pela autoridade da 

palavra do narrador.  

Segundo Benjamin, o narrador é o artesão da história, imprimindo nela sua 

marca. A narrativa “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,1987, p.205). Ou seja, a narrativa não tem o objetivo de 

transmitir um acontecimento – característica da informação - mas sim de inclui-lo na 

vida do narrador, e depois transmiti-lo aos ouvintes como experiência.  
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A sociedade está abundante de informações e carente de experiências. Mia 

Couto afirma que “quem escreve quer dizer muitas coisas que estão para além da 

vida quotidiana. Nunca o nosso mundo teve ao seu dispor tanta comunicação. E 

nunca foi tão dramática a nossa solidão”. (COUTO, 2011, p.14) 

A narrativa, na sua origem, estava intimamente ligada ao trabalho manual: o 

ritmo do trabalho propiciava a escuta das experiências e a consequente transmissão 

espontânea e natural das histórias ouvidas. A industrialização alterou 

consideravelmente o tempo e o espaço do trabalho, prejudicando o intercâmbio de 

experiências. Sem experiência, não há o que narrar: 

 

Contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se perde 
quando as histórias não são mais conservadas. Ela se perde porque 
ninguém mais fia ou tece enquanto ouve a história. Quanto mais o ouvinte 
se esquece de si mesmo, mais profundamente se grava nele o que é 
ouvido. Quando o ritmo do trabalho se apodera dele, ele escuta as histórias 
de tal maneira que adquire espontaneamente o dom de narrá-las. Assim se 
teceu a rede em que está guardado o dom narrativo. E assim essa rede se 
desfaz hoje por todos os lados, depois de ter sido tecida, há milênios, em 
torno das mais antigas formas de trabalho manual. (BENJAMIN, 1987, 
p.205) 

  

A repetição da história é característica fundamental das narrativas orais.  A 

cada vez que a história é contada, o passado se presentifica e acontece novamente. 

Por isso uma narrativa oral não pode ser resumida; o relato oral é sempre completo. 

A produção industrial fragmenta o conhecimento do trabalhador, o que se 

estende a uma fragmentação da realidade, e o sentido da história de transmissão de 

uma experiência comunitária se perde. O indivíduo moderno, portanto, não conhece 

mais a linha completa da produção e nem se reconhece naquilo que produz; é 

apenas mais uma peça da engrenagem, fragmentado como as peças que ajuda a 

produzir. Assim, não só o tempo foi abreviado, como a própria narrativa. 

Em 1980, Theodoro Adorno retoma muito do que já diz Benjamin, sinalizando 

o declínio da narração relacionado às transformações sociais: 

 

Desintegrou-se a identidade da experiência - a vida articulada e contínua 
em si mesma - que só a postura do narrador permite. [...]  Narrar algo 
significa, na verdade, ter algo especial a dizer e justamente isso é impedido 
pelo mundo administrado pela estandartização e pela mesmidade. 
(ADORNO, 1980, p.269) 
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Enquanto na narrativa oral o tempo era regido pelo ritmo da natureza, com a 

modernidade o tempo também se transforma, passando a ser fundamentado pelo 

ritmo das máquinas e, com isso, o que entra em crise é a transmissibilidade da 

experiência por meio do relato. Abrevia-se o tempo e ganha lugar o imediatismo das 

informações, que se substituem num ritmo cada vez mais frenético.  

O declínio da narrativa, segundo Benjamin, abriu caminho para o surgimento 

do romance, que “não procede da tradição oral nem a alimenta” (BENJAMIN, 1987, 

p.201). O romance tem sua origem no indivíduo isolado, que não troca mais 

experiências comuns nem possui conselhos a dar. 

O mundo exterior deu lugar ao mundo interior. Benjamin dá a isso o nome de 

“vivência”, que valoriza a vida particular, em detrimento da coletiva. O homem 

moderno não vive de experiências, mas de lembranças, e nelas se aliena. As 

narrativas deixam de ter seu valor de reminiscência e de preservação das tradições; 

o romance é uma mercadoria da modernidade.  

A rememoração tem papel fundamental na narrativa oral, pois é ela que 

resgata o passado e o tira do silêncio e do esquecimento. O tempo das recordações 

é o tempo dos saberes acumulados pelos narradores e é justamente isso que a obra 

coutiana pretende resgatar: a possibilidade de uma narrativa nascida da experiência 

que se fundamenta numa voz coletiva, numa tradição, porém em meio às tensões da 

modernidade.  

Moçambique, como uma nação que tem na oralidade sua base cultural, 

transmite suas vivências por meio dos velhos, que são os mediadores entre passado 

e presente, confirmando aquilo que Walter Benjamin destaca, ou seja, que a 

transmissibilidade é a marca desse narrador da tradição oral, pois é a garantia da 

continuidade da memória de uma experiência coletiva. Assim, as personagens de 

Mia Couto, à medida que assumem a voz narrativa e contam sua história, também 

contam a história do seu povo. Não é, portanto, apenas a memória de uma 

personagem solitária, mas uma memória coletiva, nascida das experiências vividas. 

O próprio autor afirma que suas narrativas partem de sua própria experiência: 

 

[...] minha mãe contava histórias cujo fascínio nos prendia todo o ser. Ela 
nos dava a possibilidade de encantamento por via da palavra, era nosso 
momento à beira da fogueira à noite. Ela resgatava a relação divina com a 
palavra por via das histórias. Essas histórias seriam recontadas com tantas 
diferenças de cada uma das vezes, que acabei aprendendo – através da 
experiência, não através do exercício intelectual – que a memória, que era a 
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história da sua própria vida, pode ser refeita sempre com sabores novos, 
reinventada em cada lembrança. (COUTO, apud MACEDO e MAQUEA, 
2007, p.193-194) 

  

Mia Couto ratifica a hibridez do gênero romanesco, na esteira de Bakhtin12: 

em vez de trazer à tona apenas o indivíduo isolado, voltado para suas questões 

pessoais, revela, também, o seu compromisso com a experiência comunitária do 

povo moçambicano. 

Especificamente em A confissão da leoa, as personagens que conduzem os 

dois planos narrativos - Mariamar e o caçador Arcanjo Baleiro - são também 

narradores que trazem para a narrativa a memória de suas experiências e, ainda, 

exercitam a arte da escrita por meio do diário que ambos escrevem, num jogo de 

duplicidade com o próprio autor. As viagens ao passado de Mariamar e Arcanjo 

explicitam uma Moçambique que, assim como eles, está em construção. São 

narradores híbridos, que ao longo do romance sofrem uma metamorfose: Mariamar 

em leoa, o que também se inscreve na forma como aprendeu a ler e escrever com 

os animais –“[...] a minha escola, de facto, nasceu antes: aprendi a ler com os 

animais [...] E, ali, caligrafada no papel, a fera se deitava aos meus pés” (ACL, 

p.88)13 – e Arcanjo, que não se dava bem com a escrita, em autor de seu diário de 

caçador. 

 

Ao assumir-se, sem complexos, como um bom contador de estórias, ainda 
que contrarie a tese de que o mundo já não comporta o intercâmbio de 
experiências, Mia Couto inscreve-se na linhagem de seus "mais-velhos", ato 
que, entretanto, não tem interditado ao escritor a procura de outras alianças, 
como revelam os encontros com Guimarães Rosa e Luandino Vieira. Desse 
modo, combinando o legado de raiz com os valores trazidos pelos ventos do 
mundo, ele tem sabido incorporar ao seu trabalho procedimentos que no 
mundo frio da escrita tentam revitalizar a soberania da tradição oral, dona 
de um poderoso vigor na ordenação da mitologia que, se vem de fora da 
cidade, penetra as suas ruas e impõe inesperados contornos aos 
movimentos da vida cotidiana. Em seus contos e romances, abertos 
também ao imprevisto e à fantasia, não se desfoca nem se sufoca a 
diversidade da sociedade moçambicana. (CHAVES, 1997, p.246) 
 
 

                                                           
12 Para Mikhail Bakhtin, em Questões de literatura e estética, o romance “caracteriza-se como um 
fenômeno pluriestilístico, plurilíngue e plurivocal” (BAKHTIN, 2010, p.73), porque nele o caráter 
dialógico se intensifica, inclusive trazendo para o interior de seu espaço romanesco outros gêneros 
como cartas, diários, lendas, provérbios, poemas etc., como ocorre, aliás, em A confissão da leoa. 

 
13 Todas as referências à obra A confissão da leoa referem-se à edição de 2012 da Companhia das 
Letras e serão indicadas pela sigla ACL, seguida das páginas do livro. 
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Não apenas em Mia Couto, mas em toda a literatura africana, percebe-se a 

incorporação das formas orais no gênero romanesco, de modo que oralidade e 

escrita não se colocam em lugares opostos. Embora até pouco tempo muitas 

culturas africanas não tenham se relacionado com a escrita (por ser a língua do 

colonizador e por viverem no universo da oralidade), os romances fazem um duplo 

movimento de regionalização e universalização, trazendo para a escrita a cultura 

oral (MACEDO e MAQUEA, 2007). 

 Mais do que um relato de experiências, portanto, Mia Couto intenta 

 

[...] contar aos outros as estórias das suas gentes – “as gentes que fazem 
parte / farão parte de um país em construção”- e que para isso sente 
necessidade de procurar formas adequadas de o fazer. A dificuldade dessa 
adequação resulta da tentativa de fazer corresponder à oralidade criadora e 
genuína de culturas diferentes moçambicanas a escrita unificadora e 
normativa tradutora de uma cultura em que os moçambicanos se 
reconheçam/venham a se reconhecer. A esta escrita corresponde uma 
língua em mutação que parte de uma matriz europeia (a dos colonizadores) 
e vai tomando formas e matizes africanos, sem que a construção seja nem 
imitação propriamente dita, nem recriação caótica descomprometida. 
(CAVACAS, 2006, p.63) 

  

A ficção de Mia Couto procura reinventar Moçambique, por meio do trânsito 

das personagens entre oralidade e escrita, naquilo que Maria Nazareth Soares 

Fonseca e Maria Zilda Ferreira Cury denominam “entre-lugar de fronteira” 

(FONSECA e CURY, 2008, p.16). Para o escritor, valorizar a escrita não significa 

desvalorizar outros saberes, mas sim abrir a possibilidade de expandir a visão de 

mundo do leitor. Tradição e modernidade, representadas pelo oral e escrito, unem-

se e formam uma realidade outra, híbrida, e por isso amplificada. Como o próprio 

autor afirma, “sem a escrita não é possível experimentar outras dimensões da 

palavra” (COUTO, 1999, p.7), porém não abandona a ideia de que é do narrador oral 

que nascem todos os narradores.  

 

O seu desejo de contar e de inventar rompeu o silêncio da palavra e 
corrompeu a escrita com tonalidades de vozes desconhecidas num cenário 
de autêntico encontro com os homens e as mulheres que contam ao fim do 
dia estórias de antigamente e de sempre. Karingana ua karingana 14 é a 
fórmula mágica que parece ouvir-se e nos transporta para a infância do 
conto maravilhoso e para a idade adulta da convivência e da solidariedade 
com povos sabedores de vida(s) e ignorantes de técnicas e ciências. Há 

                                                           
14

 Expressão africana utilizada quando se começa a contar uma história tradicional. Corresponde à 
expressão “era uma vez” em português na mesma situação. 
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algum deslumbramento nesta descoberta e neste encontro de culturas [...] 
que talvez ajude a explicar essa magia oralizante. (CAVACAS, 2001, p.14) 

  

A obra A confissão da leoa reafirma, assim, a tendência contemporânea de 

narrar de forma ambivalente ao fazer da contaminação o princípio construtivo desta 

narrativa: de um lado, a marca da experiência do narrador no relato, respaldado pela 

voz comunitária da tradição; de outro, a arquitetura multifacetada da narrativa, como 

um construto ficcional, porém, “tecido na substância viva da existência do narrador” 

(KLINGER, 2012, p.92). 

 

2.2 A performance do griot entre a voz e a letra 
 

O escritor é um tradutor de silêncios. Por via da 
poesia vou traduzindo aquilo que não está dito, aquilo 
que não pode ser palavra. (Mia Couto) 

 
O culto de uma sabedoria livresca pode contrariar o 
propósito da cultura e do livro que é o da descoberta 
da alteridade. (Mia Couto) 

 

Falar sobre o griot africano é, antes de mais nada, referir-se à voz cultural do 

continente. É a voz de várias identidades, que trazem para o tempo do agora toda a 

tradição ancestral. É a voz que eterniza as histórias, ligando gerações. 

Conceitualmente, entende-se por griot (palavra que pode ter derivado da 

transliteração da palavra portuguesa criado para o francês guiriot) toda pessoa que 

tem a responsabilidade de transmitir histórias e canções do povo. É ele que preserva 

a cultura local. Por meio dele, as novas gerações recebem conselhos e são 

apresentadas aos costumes locais, ao conhecimento dos ancestrais e até ao 

entendimento da ciência natural. 

 Paul Zumthor, em sua obra Introdução à poesia oral, afirma que os griots 

possuíam nos contextos pré-coloniais um papel de grande relevância, sobretudo no 

que diz respeito aos aspectos políticos do discurso: “conselheiros dos reis, 

preceptores dos príncipes, membros de uma casta hereditária detentora da palavra 

operante” (ZUMTHOR, 2010, p.241). Eram, portanto, amados e odiados, temidos e 

desprezados. 

 Nos dias atuais, a situação dos poetas orais em África não é diferente. A 

classe dominante monopoliza a escrita, portanto “tudo o que se refere à oralidade 
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torna-se virtualmente objeto de repressão, e os poetas orais passam, com ou sem 

razão, a ser porta-voz dos oprimidos” (ZUMTHOR, 2010, p.245). 

A oralidade, dessa forma, é a principal característica desses narradores, que 

usam a sua voz para dar vida ao inanimado. Magia e realidade permeiam as 

histórias e mesclam presente, passado e futuro. Por meio dos griots, todos se 

tornam membros de um mesmo corpo, a saber, o povo, o que fortalece a identidade 

coletiva. 

O patrimônio cultural de um povo, antes de chegar à forma escrita, passa pela 

oralidade. É pela via da memória que a narrativa se manifesta, permitindo que as 

histórias se tornem permanentes dentro de determinada sociedade. No discurso do 

griot está a presença dos antepassados. 

Embora a literatura contemporânea tenha como instrumento principal a 

escrita, é fundamental resgatar a função do griot dentro da narrativa. Walter 

Benjamin destacou a importância da transmissão oral do narrador, a qual vai além 

de uma simples difusão de informações: 

 

[...] o saber que vem de longe encontra hoje menos ouvintes que a 
informação sobre acontecimentos próximos. O saber, que vinha de longe – 
do longe espacial das terras estranhas, ou do longe temporal contido na 
tradição -, dispunha de uma autoridade que era válida mesmo que não 
fosse controlável pela experiência. (BENJAMIN, 1987, p.202-203) 

 

Assim, a tradição oral africana é mantida por esse agente que, além de 

narrador, é fonte do saber, e também responsável por integrar as diferentes pessoas 

pertencentes à comunidade.  

 

[...] é o poeta, o mestre, o estudioso, o músico, o dançarino, o conselheiro, o 
preservador da palavra. A palavra que, na cultura africana, é muito 
importante, pois representa a estrutura falada que consolida a oralidade. O 
poder da palavra garante a preservação dos ensinamentos desenvolvidos 
nas práticas essenciais diárias na comunidade. (LIMA, NASCIMENTO e 
OLIVEIRA, 2009, p 149) 

 

 O griot não fala de si; antes, sua voz não lhe pertence: “ela provém, por uma 

parte, de aquém. Em suas harmonias ressoa, mesmo muito fragilmente, o eco de um 

alhures” (ZUMTHOR, 2010, p.260). O autor afirma, ainda, que voz é presença e, 

graças a ela, o contador de histórias atenuaria a distância entre o passado e o 

presente. É uma “presença que se impõe, preenchendo um espaço tão material 

quanto semântico” (ZUMTHOR, 2005, p.82). 
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 De acordo com Zumthor, porém, a voz ultrapassa a palavra, e “se diz 

enquanto diz” (ZUMTHOR, 2010, p.11). Representa o corpo que fala, informando 

sobre ele mais do que a palavra escrita poderia fazer. Vai de um corpo a outro, e 

“interpela o sujeito, o constitui e nele imprime a cifra de uma alteridade” (ZUMTHOR, 

2010, p.15). O referente da voz é o corpo: “é pelo corpo que nós somos tempo e 

lugar: a voz o proclama, emanação do nosso ser”. (ZUMTHOR, 2010, p.166). 

           Nesse sentido, falar do griot é, sobretudo, falar de performance, pois implica a 

presença da voz que dá à palavra uma presença corporal. Ela não apenas transmite 

uma informação, mas deixa a marca do narrador naqueles que estão ouvindo. “A 

performance é o único modo vivo de comunicação poética” (ZUMTHOR, 2014, p.37). 

Assim, a performance do griot reverbera em toda a comunidade: 

 

[...] renova-se uma continuidade que se inscreve nos nossos poderes 
corporais, na rede de sensualidades complexas que fazem de nós, no 
universo, seres diferentes dos outros. E nessa diferença reside alguma 
coisa da qual emana a poesia. (ZUMTHOR, 2014, p.42) 

  

 O receptor também se faz presente na performance do griot, incluindo-se não 

somente no que é dito, mas sobretudo na forma como é dito.  A palavra poética é 

percebida não de forma passiva, mas presentificada por todos os participantes da 

performance, os quais se engajam por inteiro no ato. A palavra vocalizada faz de 

todos sujeitos no mundo: 

 

Escutar um outro é ouvir, no silêncio de si mesmo, sua voz que vem de 
outra parte. Essa voz, dirigindo-se a mim, exige de mim uma atenção que 
se torna meu lugar, pelo tempo dessa escuta. Essas palavras não definiriam 
igualmente bem o fato poético? (ZUMTHOR, 2014, p.81) 

  

Para Zumthor, “é no âmbito do ouvinte e da recepção que se manifesta a 

verdadeira dimensão histórica da poesia oral” (ZUMTHOR, 2010, p.264). E ela quem 

facilita a coesão dos grupos sociais, mantendo entre eles uma consciência coletiva.

 O princípio da alteridade, substrato da poesia oral dos griots, tem na figura 

dos “pares de ouvidos” a sua marca mais precisa15. Narrador e ouvinte revelam-se 

um ao outro na performance da narrativa. Mais do que ser visualizado, o griot 

                                                           
15 Diz Zumthor, numa expansão dessa relação entre os dois ouvidos, marca da alteridade da 
performance vocal-corporal, o seguinte: “Voz implica ouvido. Mas há dois ouvidos simultâneos, uma 
vez que dois pares de ouvidos estão em presença um do outro, o daquele que fala e o ouvinte. 
(ZUMTHOR, 2014, p.83) 
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oferece um contato. “Totalmente presente, o corpo encena um discurso” 

(ZUMTHOR, 2010, p.224). O ouvinte está na performance da mesma forma que o 

narrador, recriando o que lhe é transmitido. É, portanto, receptor e coautor. Assim, 

as tradições são enriquecidas e transformadas. 

Em A Confissão da Leoa, por exemplo, quem mantém vivas as tradições e 

histórias da comunidade é Adjiru, avô de Mariamar. É conhecido por anakulu, “o 

mais antigo” (ACL, p.46).  No shitala, um alpendre reservado aos “homens grandes”, 

a aldeia se reunia para ouvir suas aventuras. Às vezes, como parte do “jogo”, pedia 

que a neta contasse alguma história, o que aterrorizava mais ainda, por ser aquele 

lugar proibido para as mulheres (ACL, p.89). 

 

E ali começava sua performance. Erguia-se, de acordo com a narradora, 
“portentoso”, como se próximo a um milagre. Parava, suspirava, transpirava. 
Mais do que recordar a caçada, “voltava a caçar”. Seus ouvintes eram suas 
presas. A assembleia ficava em silêncio, como se estivesse tomando 
cuidado para não afugentar uma animal perseguido. E pediam que 
“contasse aquela história mais uma vez”.  Ele reprovava o pedido, pois “no 
relato do caçador não existe o ‘era uma vez’. Porque tudo nasce ali, na vez 
da sua voz”. (ACL, p.90) 

 

  Esse é o narrador vocal, que se realiza no próprio ato performático de contar 

e transmitir a sua história. Pela encenação, traz à presença um corpo vivo. “O que o 

gesto recria, de maneira reivindicatória, é um espaço-tempo sagrados. A voz, 

personalizada, ressacraliza o itinerário profano da existência” (ZUMTHOR, 2010, 

p.232). 

 Aquilo que é trazido ao discurso pela voz do griot subsiste depois que a voz 

silencia. Zumthor define isso como “a forma pura da obra poética oral”, a “verdadeira 

experiência estética da performance” (ZUMTHOR, 2010, p.232). Nesse sentido, a 

obra de Mia Couto resgata o valor da oralidade na literatura escrita contemporânea:  

                                

Através dessa busca cega de um ilusório paraíso perdido, a arte 
contemporânea da voz reencontrou, à sua maneira e em seu estilo, o que 
funda o valor social da poesia oral: valor que os séculos ‘clássicos’ de nossa 
escrita tinham sufocado. No coração do grupo, essa voz cantante, essa voz 
tão antiga e profunda, significa a Lei do pai, mas de um pai reconciliado. 
(ZUMTHOR, 2010, p.294)  

 

 A literatura moçambicana tem a marca estética de trazer à concretude da 

escrita uma voz performática, ou, como quer Zumthor, uma escrita caligráfica, que 
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implique a presença, na letra, de todos os sentidos, simultaneamente16. Nessa 

direção, Terezinha Taborda Moreira afirma: 

 

A produção dessa voz, no entanto, não está ligada a uma representação da 
oralidade, nem mesmo a uma busca de preservação do ato ritualístico da 
performance oral das narrativas. Mais do que um retorno ao corpo físico que 
realiza esse ato tradicional no texto, essa voz é algo minuciosamente 
secretado pela escrita. Nessa perspectiva, os textos não procuram 
transcrever o registro oral. Por outro lado, eles também não estão em busca 
de uma representação límpida da voz, nem do contador de histórias. A 
presença da voz nesses textos manifesta um diálogo entre a voz e a letra. A 
sua leitura coloca-nos diante de uma criação que extravasa os limites da 
tipografia, da manipulação das letras, para fazer permanecer, no texto 
escrito, uma letra da cultura oral moçambicana. (MOREIRA, 2005, p.23)  

  

Leda Martins analisa a literatura moçambicana a partir do conceito de 

oralitura. Segundo a autora, o registro oral inscrito no texto marca o próprio sujeito 

da enunciação como presença cultural. Ao invés de se trazer ao texto marcas da 

oralidade, o caminho da oralitura é inverso: a performance inscreve saberes, 

valores, conceitos e visão de mundo. Não nos remete a um corpus verbal, antes, 

projeta a voz e o corpo na narrativa. Como um estilete, esse traço cultural estilístico 

perpassa o registro escrito e multiplica a veiculação dos saberes por meio de 

práticas performáticas (MARTINS, 2000). 

 Na recepção do texto escrito, materializa-se a sua vocalidade a partir da 

leitura silenciosa na qual o corpo da voz na escrita se projeta na imaginação do leitor 

pela escrita caligráfica, isto é, aquela capaz de envolvê-lo como presença no aqui e 

agora do ato enunciativo.   

Mia Couto é o exemplo de escritor que mescla voz, letra e gesto. Isso gera 

uma escrita com uma forte marca discursiva fundada na oralitura, ou seja, é no 

“modo de contar”, na enunciação17 do texto escrito que se instaura uma relação 

corporal entre voz, palavra, canto e gestualidade, numa cena discursiva que faz do 

narrador um leitor-ouvinte e deste um novo narrador, atualizando, conforme diz 

                                                           
16 Diz Zumthor que a escrita caligráfica implica em “recriar um objeto de forma que o olho não 
somente leia, mas olhe: é encontrar, na visão de leitura, o olhar e as sensações múltiplas que se 
ligam a seu exercício” (ZUMTHOR, 2014, p.72) 
 
17 A enunciação como processo relacional e interativo entre sujeitos – o narrador, a mensagem, o 
leitor e o contexto de referência – instaura uma cena performática, como diz Zumthor: “A performance 
dá ao conhecimento do ouvinte-espectador uma situação de enunciação. A escrita tende a dissimulá-
la, mas, na medida do seu prazer, o leitor se empenha em restitui-la [...] A noção de enunciação leva 
a pensar o discurso como acontecimento”. (ZUMTHOR, 2014, p.69-70)  
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Benjamin, um circuito de transmissibilidade vivo e operativo, substrato do narrar da 

tradição oral.  

A duplicidade entre letra e voz caminha de mãos dadas com aquela que se 

processa entre a língua portuguesa e as línguas africanas. Como língua oficial, a 

língua portuguesa figura como materialização do mundo urbano e colonizador. Mia 

Couto intenta, com seu projeto estético, unir as duas línguas e construir uma nova 

linguagem literária: 

 

Beneficio-me de uma situação privilegiada, porque tenho um pé na norma e 
o outro na errância a que está sujeita a língua portuguesa... A maior parte 
das construções não as reproduzo mecanicamente. Tento reencontrar a 
lógica que leva a essa possibilidade de reconstrução. (COUTO, apud 
CHABAL, 1994, p.14) 

 

Interessante é perceber que essa é a situação do próprio “assimilado” que 

integra o projeto literário do autor de forma a dar estatuto estético a uma questão do 

contexto sociocultural africano. Está ele, também, entre duas línguas, duas culturas, 

duas formas diferentes de narrar. E esta condição limiar acaba ressoando, como 

veremos mais adiante, em todos os extratos narrativos do romance A confissão da 

leoa.  

 Uma das principais marcas de Mia Couto é justamente o trânsito entre 

oralidade e escrita, o que o caracteriza, nas palavras de Maria Fernanda Afonso, 

como um “griot dos tempos modernos, [...] mestre de uma palavra em busca do 

legado africano” (AFONSO, 2004, p.212). O autor transforma a história narrada 

pelos contadores africanos em discurso escrito, mas sem abrir mão daquilo que é 

característico do trânsito da voz em sua movência18 pelo tempo-espaço da 

oralidade, o que se manifesta, também, pelos ditos populares em epígrafes e 

provérbios, ao longo de toda a narrativa: 

 

O romance africano, em geral, revela uma vertente autobiográfica muito 
forte; e a estrutura dialógica autor-narrador/leitor convoca os procedimentos 
existentes entre o contador e seu auditório, uma vez que a produção de 
formas breves, como as máximas, adivinhas, provérbios, frequentes nas 
obras de muitos autores africanos, pressupõe, pelo menos, a presença de 
dois indivíduos. Por outro lado, a onisciência e a polivalência do contador 

                                                           
18 Zumthor define movência como uma potência criadora capaz de prover a plenitude do sentido e a 
coerência das obras precursoras. A própria obra modifica suas respostas, desfazendo e recriando 
sentidos. Para ele, a poesia oral é mais rica do que a escrita, justamente por fazer mais naturalmente 
o “retorno às fontes” (ZUMTHOR, 2010, p.293). 
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tradicional sobrevivem nas formas de o narrador interferir, não hesitando em 
invadir a narrativa e distanciar-se de novo. (CARREIRA, 2010) 

 

Os narradores-personagens de Mia Couto estão em um entre-lugar de 

fronteira, não apenas em termos espaciais e temporais, mas sobretudo porque 

transitam entre a oralidade e a escrita. É por meio da escrita que a literatura oral do 

povo moçambicano pode ultrapassar as linhas do tempo e do espaço e ficar 

registrada para as futuras gerações. 

Nesse sentido, José de Souza Lopes acrescenta: 

 

Uma das características mais marcantes desta comunidade chamada 
Moçambique é a de ela possuir traços extremamente fortes de oralidade, 
que parecem configurar uma cultura essencialmente acústica. Designo por 
cultura acústica a cultura que tem no ouvido, e não na vista, seu órgão de 
recepção e percepção por excelência. (LOPES, 2003, p.265-266)  

 

 Mia Couto, como ele mesmo se define, é um escritor “entre mundos”, 

trazendo à escrita romanesca as histórias e tradições do seu povo. Oralidade e 

escrita mesclam-se sem que uma anule a outra. As tradições moçambicanas são 

representadas por um narrador moderno que, à semelhança de um griot, conta as 

histórias da comunidade, mas também sai de cena para dar voz aos outros 

narradores-personagens, abdicando, dessa forma, à sua própria autoridade: ele é, 

apenas, mais uma voz dentre várias outras. 

  

Para se chegar àquela relação com a escrita é preciso ser-se escritor. 
Contudo, é essencial, ao mesmo tempo, ser-se um não escritor, mergulhar 
no lado da oralidade e escapar da racionalidade dos códigos da escrita 
enquanto sistema único de pensamento. Esse é o desafio de desequilibrista 
– ter um pé em cada um dos mundos: o do texto e o do verbo. Não se trata 
apenas de visitar o mundo da oralidade. É preciso deixar-se invadir e 
dissolver pelo universo das falas, das lendas, dos provérbios [...]. (COUTO, 
2005b, p.107)  

  

 Naturalmente, a cultura letrada tem um papel fundamental no 

desenvolvimento literário de Moçambique. Entretanto, a oralidade ainda é o 

paradigma cultural desse pais. A matriz do discurso africano ainda é a voz, e a figura 

do griot é a materialização desse fato. 

 

A escrita permanece e estagna, a voz multiplica. Uma se pertence e se 
conserva; a outra se expande e destrói. A primeira convence e a segunda 
apela. A escrita capitaliza aquilo que a voz dissipa: ela ergue muralhas 
contra a movência da outra [...] Imersa no espaço ilimitado, a voz não é 
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senão presente, sem estampilha, sem marca de reconhecimento 
cronológico: violência pura. (ZUMTHOR, 2010, p.320) 

  

A escrita em África está diretamente relacionada às questões da colonização, 

uma vez que toda a literatura se manifesta na língua oficial, que é a língua 

portuguesa. Um dos problemas, quando se fala na independência moçambicana, é 

que não havia na ocasião uma consciência territorial, uma consciência de pertença. 

Um moçambicano do sul não se sentia propriamente irmão do moçambicano do 

norte. A grande contradição é que os moçambicanos e africanos em geral lutam pela 

confirmação do desenho colonial, obrigados a legitimar uma invenção que foi contra 

eles, porque juntou povos que não tinham uma história comum e dividiu pessoas da 

mesma etnia. Por isso, precisam inventar um imaginário comum, e a literatura entra 

nessa tentativa de estabelecer esse imaginário.  

A diversidade linguística não é o único obstáculo para o desenvolvimento da 

literatura em Moçambique. O projeto de colonização portuguesa na África não 

contemplou o desenvolvimento cultural e linguístico. A própria metrópole encontrava-

se atrasada cultural e tecnologicamente em relação aos outros países da Europa. 

Por isso, quando da independência de Moçambique, havia no país uma 

elevadíssima taxa de analfabetismo (em torno dos 90%).19 Os escritores africanos, 

portanto, precisam se ajustar à diversidade social e linguística do seu país, pois “a 

condição desta nossa família linguística parece ser esta: todos aceitam vir ao baile, 

mas a música é emprestada de outra festa” (COUTO, 2011, p.181). Mia Couto não 

acredita ser essa uma realidade exclusivamente moçambicana: “Não existe escritor 

no mundo que não tenha de procurar uma identidade própria entre identidades 

múltiplas e fugidias” (COUTO, 2011, p.23). José Craveirinha, poeta moçambicano, 

quando questionado se a língua portuguesa seria a sua pátria, em alusão a 

Fernando Pessoa, responde que “a língua não é minha pátria, mas pode ser um 

lugar de abrigo”.20 

 

Moçambique é um extenso país, tão extenso quanto recente. Existem mais 
de 25 línguas distintas. Desde o ano da Independência, alcançada em 1975, 
o português é a língua oficial. Há trinta anos apenas, uma minoria absoluta 

                                                           
19 CHAVES, Rita; MACEDO, Tania. Caminhos da ficção da África Portuguesa. Revista Entre Livros 
Uol. S/d.  
 
20 Varela, Odair Barros Lopes. As lingua(gens) que abrigam os nossos lugares ou um ensaio sobre as 
lingua(gens) artísticas. Blog (In) disciplinar (idade) (s), consultado em 24.05.2016. 
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falava essa língua ironicamente tomada de empréstimo do colonizador para 
negar o passado colonial. Há trinta anos, quase nenhum moçambicano 
tinha o português como língua materna. Agora, mais de 12% dos 
moçambicanos têm o português como seu primeiro idioma. E a grande 
maioria entende e fala português inculcando na norma portuguesa as 
marcas das culturas de raiz africana. Esta tendência de mudança coloca em 
confronto mundos que não são apenas linguisticamente distintos. Os 
idiomas existem enquanto parte de universos culturais mais vastos. 
(COUTO, 2011, p.15) 

  

O projeto literário de Moçambique nasceu, portanto, não apenas como uma 

forma de resistência à opressão colonial, mas sobretudo como uma forma de 

integração: “Esse movimento de nacionalização traduziu-se num esforço para 

conferir ao idioma conotado com a metrópole marcas que o tornassem também um 

espaço de identidade cultural de cada um dos territórios”21. Nesse sentido, José 

Luandino Vieira, escritor angolano, afirma que a língua portuguesa é um “despojo de 

guerra” 22: seu uso é um direito conquistado pelo africano ao expulsar o colonizador 

e, desse modo, seria como se pudesse se apropriar de um troféu. É uma fatalidade 

que pode ser uma ponte entre os povos.  

 Os escritores africanos, especialmente Mia Couto, reinventam a língua 

portuguesa, desse modo transformando a língua do colonizador em uma língua 

outra. Segundo Maria Fernanda Afonso, a escrita de Mia Couto “faz funcionar uma 

constante e incomparável invenção verbal: rompe a linearidade do texto narrativo, 

constrói um discurso inovador e investe-se de uma competência linguística fora do 

comum” (AFONSO, 2004, p.214). O autor, portanto, coloca-se nas intervenções, 

transformando a língua dos invasores em uma língua de mediação.  

 Essa nova forma de escrever a língua portuguesa traz para o texto coutiano 

inovações lexicais e diferentes mecanismos sintáticos. Segundo o escritor, são 

“brincriações”, ou seja, um modo de trabalhar com a maleabilidade do idioma. 

Segundo Perpétua Gonçalves, “o léxico utilizado por Mia Couto apropria-se das 

regras gramaticais do português para formar novas unidades lexicais, reproduzindo 

ao mesmo tempo a realidade linguística moçambicana e o olhar mágico do autor 

sobre cada elemento do universo”. (GONÇALVES apud AFONSO, 2004, p.382) O 

escritor utiliza a língua portuguesa de forma lúdica, num processo de recriação da 
                                                           
21 Varela, Odair Barros Lopes. As lingua(gens) que abrigam os nossos lugares ou um ensaio sobre as 
lingua(gens) artísticas. Blog (In) disciplinar (idade) (s), consultado em 24.05.2016. 
 
22 CHAVES, Rita e MACEDO, Tania. Caminhos da ficção da África portuguesa. Revista Entre Livros. 
Disponível em www.uol.com.br.  
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linguagem. Para ele, é correta a atitude de se ensinar o português de acordo com a 

norma, pois isso permite “o aparecimento de uma variante que fosse resultado não 

da ignorância nem do lapso, mas da incursão de culturas, da capacidade de 

apropriação. A criação pelo domínio da norma e não pela falta dele”. 23 Assim, é 

possível transformar uma língua “em Moçambique” em uma “língua de 

Moçambique”. 

 Mia Couto promove a recriação literária da tradição, o que ilustra justamente a 

essência dinâmica da cultura oral. Pensa uma língua que seja capaz de lidar com o 

cotidiano visível, mas que também “traduza” o que é da ordem do invisível e do 

onírico: 

 

O que advogo é um homem plural, munido de um idioma plural. Ao lado de 
uma língua que nos faça ser mundo, deve coexistir uma outra que nos faça 
sair do mundo. De um lado, um idioma que nos crie raiz e lugar. Do outro, 
um idioma que nos faça ser asa e viagem. (COUTO, 2011, p.24) 

 

2.3 Multiplicação de pontos de visão: a narrativa inacabada 
 

Mas hoje sinto: ser um é ainda muito. De mais. 
Ambiciono, sim, ser o múltiplo de nada, ninguém no 
plural. Ninguéns. (Mia Couto) 
 
A verdade é que nós somos sempre não uma mas 
várias pessoas e deveria ser norma que a nossa 
assinatura acabasse sempre por não conferir. (Mia 
Couto)    

 

O projeto estético do escritor Mia Couto fundamenta-se no movimento entre 

regionalização e universalização. Suas personagens são universais, mas fortemente 

ligadas ao solo moçambicano. Moçambique é a matéria-prima do escritor, porém, 

isso não significa uma redução ao nacionalismo extremado. Nesse sentido, o próprio 

Mia Couto declara: 

 

Meus contos, por exemplo, só podem ser escritos em Moçambique. Eu só 
posso escrever o que eu escrevo porque nasci e vivi em Moçambique, não 
imagino que isto seja uma coisa que possa passar de outra maneira senão 
através das vivências profundas. Agora se me perguntas quanto é de 
Moçambique que existe ali, eu não sei, porque isto implica em definir o que 
é moçambicano e o que não é, o que é um debate um pouco complicado. 

                                                           
23 NEVES, António Loja. Esperantes. Entrevista com Mia Couto. Expresso, Lisboa, 12 dez. 1992. 
p.67. 
 

 



47 

 

Moçambique é feito de muitas mestiçagens, de muitas trocas, 
principalmente nas áreas litorâneas onde sempre vivi. Áreas de um mosaico 
cultural, onde há vários povos e existem várias influências culturais. Mas 
Moçambique é tudo isso, essa zona de troca. (COUTO, apud MACEDO e 
MAQUEA, 2007, p.39) 

  

A abordagem bakhtiniana de romance vai ao encontro desse universo 

multifacetado ao demonstrar que a força romanesca está justamente na sua 

estrutura dialógica, cuja grande personagem é o “homem que fala”. O romance é 

esse campo tensional entre sujeitos, cujo discurso inscreve uma visão de mundo 

não coincidente com a dos demais, mas que convivem nesse campo de luta do 

discurso romanesco, um microcosmo condensado do macrocosmo social e de suas 

lutas de classe.  

 Esse jogo de vozes na narrativa é descrito por Bakhtin como contraposição 

dialógica: “uma voz nada termina e nada resolve. Duas vozes são o mínimo de vida, 

o mínimo de existência” (BAKHTIN, 1981, p.223). Afinal, é em cada versão do outro, 

na alteridade, que se faz a construção do “eu”. 

  As duas vozes fazem, portanto, um diálogo, de acordo com a perspectiva 

bakhtiniana. Superfícies textuais cruzam-se, ou seja, dialogam entre si. As relações 

dialógicas criam uma tensão entre enunciados, e não a harmonia à qual geralmente 

se associa a palavra diálogo. Isso abre espaço para que diversas vozes emanem no 

enunciado: “[...] aqui a palavra tem duplo sentido, voltando para o objeto do discurso 

enquanto palavra comum e para um outro discurso, o discurso de um outro” 

(BAKHTIN, 1981, p.185). 

 O narrador de A confissão da leoa cede sua autoridade narrativa às duas 

personagens principais. As vozes de Mariamar e Arcanjo ainda se cruzam com as 

vozes da comunidade, dos ancestrais, do griot - avô de Mariamar – e com a voz 

autoral. De acordo com Bakhtin, é o “discurso citado”, ou seja, o discurso do 

discurso: 

 

O discurso citado é visto pelo falante como enunciação de uma outra 
pessoa, completamente independente na origem, dotada de uma 
construção completa e situada fora do contexto narrativo. É a partir dessa 
existência autônoma que o discurso de outrem passa para o contexto 
narrativo, conservando o seu conteúdo e ao menos rudimentos de sua 
integridade linguística e da sua autonomia estrutural primitiva. A enunciação 
do narrador, tendo integrado na sua composição uma outra enunciação, 
elabora regras sintáticas, estilísticas e composicionais para assimilá-la 
parcialmente, para associá-la à sua própria unidade sintática, estilística e 
composicional, embora conservando, pelo menos, sob uma forma 
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rudimentar, a autonomia primitiva do discurso de outrem, sem o que ele não 
poderia ser completamente apreendido. (BAKHTIN, 2014, p.150-151) 

 

Ou seja, o narrador incorpora o discurso de outrem ao seu próprio discurso, 

de modo que a fronteira entre eles se desfaz e o que resta é um discurso híbrido e 

contaminado, cuja autoria se bifurca, ao menos, entre dois sujeitos.  

Afinal, não existe, na verdade, um lugar não ideológico de onde se possa 

pensar um discurso literário. A simples escolha do material a ser descrito já implica 

uma intencionalidade. Nesse sentido, Mia Couto vai na direção do que diz Tzvetan 

Todorov acerca da literatura, em sua obra Estruturalismo e Poética: 

 

Em literatura, jamais temos de haver-nos com acontecimentos ou fatos 
brutos, e sim com acontecimentos apresentados de determinadas maneiras. 
Duas visões diferentes do mesmo fato fazem deste dois fatos distintos. 
Todos os aspectos de um objeto se determinam pela visão que dele nos é 
oferecida”. (TODOROV, 1974, p.40-41)  

  

O narrador deixa de ser apenas o mediador da narrativa ou o emissor da 

enunciação para marcar sua presença no enunciado. Sua voz reflete a ideologia 

autoral e se mistura às outras vozes discursivas, e a polifonia materializa-se na sua 

perda da onisciência por meio da multiplicidade de pontos de vista e de versões dos 

fatos narrados. 

 O plurilinguismo no romance coutiano não se baseia apenas em uma 

transcrição das várias línguas sociais, mas na representação dessas línguas, de 

acordo com a teoria bakhtiniana: 

 

Todas as linguagens do plurilinguismo, qualquer que seja o princípio básico 
de seu isolamento, são pontos de vista específicos sobre o mundo, formas 
da sua interpretação verbal, perspectivas específicas objetais, semânticas e 
axiológicas. Como tais, todas elas podem ser confrontadas, podem servir de 
complemento mútuo entre si, oporem-se umas às outras e se corresponder 
dialogicamente. Como tais, elas se encontram e coexistem na consciência 
das pessoas, e antes de tudo na consciência criadora do romancista. Como 
tais, ainda, elas vivem verdadeiramente, lutam e evoluem no plurilinguismo 
social. (BAKHTIN, 2010, p.98,99) 

  

Esse cruzamento de vozes resulta num texto plurivocal, em que um discurso 

está dentro de outro discurso. Em cada texto, o narrador enuncia palavras que são e 

não são suas, num intenso jogo de alteridade: 
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[os textos] se articulam, então, a partir da figuração da voz em sua sincronia 
e em sua diacronia, ou seja, na relação de trânsito que a voz estabelece 
entre o narrador, as personagens, estilos, épocas, grupos sociais, outros 
gêneros. Diálogo em ato, e ato de diálogo, cada texto encena a vocalidade 
em seu sentido mais global de abertura para o mundo, para a vida, para o 
homem moçambicano, promovidos ao nível de atores na vasta cena 
simbólica dos discursos. (MOREIRA, 2005, p.104) 

 

Essas características vão ao encontro da tendência contemporânea da 

narrativa africana, ao transformar a estrutura interna do romance. A modernidade 

gerou um homem fragmentado, e só a linguagem pode traduzir o sonho de 

totalidade do homem. Por isso, o narrador deixa de ser um ente que apenas conta 

uma história; assume a condição de alguém que está numa eterna busca discursiva: 

“O romance transforma-se num palco de busca, de procura, sem que 

necessariamente aponte para o término dela” (GOMES, 1993, p.121). O diferente 

registro narrativo do texto de Mia Couto faz desenrolar o romance como a aventura 

do herói que, em vez de transformar, deforma o texto, ou melhor, busca, sem 

encontrar, a sua forma. Mia Couto afirma: 

 

Sou um poeta que conta histórias. A prosa é o espaço onde a minha poesia 
se realiza. Mas também é verdade que os formatos convencionais do 
romance (e menos o do conto) devem ser questionados. As coisas que 
queremos dizer pedem formatos próprios. Não existe um modelo que sirva. 
Não existe uma língua pronta a ser servida. 24 

 

 Todas as vozes se condensam num núcleo no qual não apenas se narra mas 

também se reflete sobre o narrado. Ana Mafalda Leite dá a esse fenômeno o nome 

de “amálgama”: uma superfície contínua que mostra a multiplicidade das vozes na 

escrita (LEITE, 2014, p.43). Assim, Mia Couto, numa tentativa de organizar as vozes 

ouvidas, relaciona o passado e o presente de um país que ainda se divide entre mito 

e história. 

 

- Aconteceu o mesmo no tempo colonial. Os leões fazem-me lembrar os 
soldados do exército português. Esses portugueses tanto foram imaginados 
por nós que se tornaram poderosos. Os portugueses não tinham força para 
nos vencer. Por isso, fizeram com que as suas vítimas se matassem a si 
mesmas. E nós, pretos, aprendemos a nos odiar a nós mesmos. (ACL, 
p.110) 

  

                                                           
24 COUTO, Mia. O escritor é um fazedor de viagens. Entrevista a Micheliny Verunchk. Revista 
Continnum, maio/junho 2009. www.itaucultural.org.br. 
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Eis aí o verdadeiro diálogo, como entende Bakhtin, que é confronto e não 

harmonia, tensão entre forças divergentes que mantêm viva a interação e não 

podem ser concluídas numa síntese final: “ser significa comunicar-se 

dialogicamente. Quando termina o diálogo, tudo termina” (STAM, 1992, p.72). 

 

2.4 O autor em desaparecimento 
 

E não me exijam a verdade, pois a verdade é instável, 
escorregadia, evasiva. Exijam-me que esteja bem 
feito, bem dito o dito. (F. Vallejo) 
 
O escritor é alguém que solta o barco e convida para 
a errância da viagem. (Mia Couto) 

 

Estudar a questão do autor na literatura implica, necessariamente, analisar a 

figura do sujeito, sobretudo a relação entre a subjetividade e a escrita. Foucault 

mostra que desde a Antiguidade a escrita não é apenas o registro do eu ou da sua 

realidade; ela “constitui o próprio sujeito, performa a noção de indivíduo” (KLINGER, 

2012, p.22) 

A partir do Renascimento, diversos fatores contribuíram para a exaltação do 

indivíduo, que, na literatura, corresponde à figura do autor. Os discursos passaram a 

ser designados um ato, colocados “no campo bipolar do sagrado e do profano, do 

lícito e do ilícito, do religioso e do blasfemo” (FOUCAULT, 2002, p.47). Isto é, sob a 

égide do Estado, estavam sujeitos à condenação por transgredirem às normas 

religiosas ou políticas.  

Nietzsche começou a desconstrução do sujeito a partir da ideia da morte de 

Deus e do homem. Para ele, um pensamento vem quando quer, e não quando o 

sujeito deseja. Sendo assim, a crítica ao sujeito se estende à crítica da “vontade de 

verdade”. A ação é quem cria o sujeito, e não o inverso. 

Já no século XVII, a função autor teve um certo apagamento em virtude do 

avanço dos estudos científicos, que tem validade a partir de verdades 

demonstráveis. Porém, Foucault afirma que isso não aconteceu com os textos 

literários: “o anonimato literário não nos é suportável” (FOUCAULT, 2002, p.50). 

O século XX intensifica os estudos acerca do sujeito, tendo como ápice a 

crítica de Foucault sobre a “morte do autor” na literatura. Ainda mais radical, o 

estruturalismo estabeleceu a linguagem como fim em si mesma, excluindo qualquer 

relação com o que estaria exterior ao texto.  
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Desde Mallarmé, tem-se intensificado uma leitura crítica das obras literárias a 

partir do posicionamento do sujeito. Roland Barthes, em seu texto A morte do autor, 

como o próprio título sugere, disserta a respeito da crise da modernidade, em que o 

autor perde seu estatuto social e permite uma autonomia da linguagem. 

Duas grandes épocas foram marcantes para o sujeito na literatura e nas artes 

em geral: o Romantismo, em que a obra representa o autor; e o Realismo, em que a 

obra representa o real. Na modernidade, tudo isso é desconstruído; a obra adquire 

realidade em si mesma.  

Embora a cultura corrente centralize a literatura na figura do autor, como se 

este fosse sempre a origem da obra, é a linguagem que fala, e não o autor. Ele 

nasce junto com a escrita; “não existe outro tempo para além da enunciação, e todo 

texto é escrito eternamente aqui e agora” (BARTHES, 1988, p.68). 

Agora, não é o poeta que fala, mas é a voz da linguagem; não é a voz 

pessoal, mas a voz das palavras. Não importa mais chegar a um objeto por meio da 

linguagem; a própria linguagem se torna o objeto, retoma um universo. A isso 

Barthes dá o nome de ato performativo: a escrita não tem outra origem além da 

própria linguagem, e o narrador é um mediador entre o escritor e o leitor. A literatura 

contemporânea não possui mais a impessoalidade do realismo. A própria linguagem 

fala, e não mais o autor: “o sujeito é apenas um efeito da linguagem” (BARTHES, 

1988, p.66). 

A palavra poética não referencia nem designa; só sugere. Assim ela se 

aproxima do objeto. Ela some em nome do objeto. Isso não significa dizer que a 

literatura fecha a realidade nela mesma; a linguagem possui um corpo material, uma 

voz, que ganha realidade. Quando a linguagem ganha corpo, aproxima-se ainda 

mais do mundo. 

Essa análise vai ao encontro da teoria bakhtiniana, segundo a qual nenhuma 

escrita é original: é um tecido de fala dos outros que costuramos a nosso modo. Isso 

gera quase uma impossibilidade de um enunciado autoral: “(...) o escritor não pode 

deixar de imitar um gesto sempre anterior, nunca original”. (BARTHES, 1988, p.69).  

Juciane dos Santos Cavalheiro, em seu artigo intitulado A concepção de autor 

em Bakhtin, Barthes e Foucault, explica que 

 

(...) o ato de escrever que faz o autor e não o contrário. O seu papel é o de 
mesclar escritas já existentes. A anulação, a morte do sujeito consiste em 
mostrar o nascimento da escrita como destituição de toda voz, de toda 
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origem e de toda identidade. Trata-se de dar lugar à linguagem, à potência 
que fala e destituir o autor dos papéis de pai e propriedade que lhe foram 
atribuídos. (CAVALHEIRO, 2008, p.79) 

 

As escritas múltiplas dialogam, e a pluralidade dos “eus” se reúne no leitor: “a 

unidade de um texto não está na sua origem, mas no seu destino” (BARTHES, 1988, 

p.71). Toda a constituição do texto se fecha no leitor.  

Diante disso, tem-se que tentar decifrar um texto passa a ser equivocado, 

visto que ele é um tecido de citações, ou seja, é linguagem sobre linguagem. A obra 

não mais é “perfurada”, isto é, não se remete mais à sua origem ou à sua verdade, à 

pergunta “quem escreveu?”; o que importa é percorrer o texto, o que se faz durante 

o ato da leitura. 

O autor contemporâneo está cada vez mais afastado do que escreve, 

camuflando seus caracteres individuais. Assim, “a marca do escritor não é mais do 

que a singularidade da sua ausência” (FOUCALT, 2002, p.36), ou seja, aquele que 

representa “o papel do morto no jogo da escrita” (FOUCALT, 2002, p.37). Nesse 

sentido, temos que: 

 

Não chega, evidentemente, repetir a afirmação oca de que o autor 
desapareceu. Do mesmo modo, não basta repetir indefinidamente que Deus 
e o homem morreram de uma morte conjunta. Trata-se, sim, de localizar o 
espaço deixado vazio pelo desaparecimento do autor, seguir de perto a 
repartição das lacunas e das fissuras e perscrutar os espaços, as funções 
livres que esse desaparecimento deixa a descoberto. (FOUCALT, 2002, 
p.41)  

  

 Ou seja, para Foucault, o fundamento da análise do sujeito não está em 

encontrar o seu sentido original, mas olhar para ele de acordo com sua função no 

discurso, discurso esse que não é homogêneo, mas formado a partir de diversos 

pontos de vista narrativos. 

Exemplo contemporâneo tem-se na leitura dos textos de Mia Couto. Suas 

obras não possuem a marca autoral, e as personagens se transformam em 

narradores, desdobrando a narrativa em várias vozes. 

Em A Confissão da Leoa, o processo é semelhante. Na tentativa de fazer 

renascer a figura do contador de histórias – o griot -, entidade em extinção na África, 

Mia Couto dá voz a duas personagens distintas social e linguisticamente, as quais 

oscilam entre a narrativa dos fatos, a linguagem mítica e o monólogo interior. 
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 A obra ultrapassa as fronteiras do relato, utilizando o jogo de duplos: escrita e 

oralidade, voz e silêncio, o eu e o outro, identidade e etnia, presença e ausência: 

 

[...] Ao mesmo tempo, porém, eu tinha medo da escrita, tinha medo de ser 
outra e, depois, não caber mais em mim [...] a palavra desenhada em mim 
era a minha máscara [...]. (ACL, p.87) 

 

Embora o autor faça parte de um contexto específico, a saber, a África pós-

guerra civil, os textos coutianos não possuem caráter referencial; a palavra é viva, e 

é presentificada em cada performance dos griots. Assim, não há espaço para a 

pergunta “quem disse?”. As histórias são passadas de uma geração para outra, e a 

palavra tem autonomia e tira a força do autor. 

Mia Couto confere autonomia à linguagem até mesmo no léxico, criando 

novas palavras, novos significados. As palavras coutianas tem vida própria, 

possuem auto-referencialidade, não correspondendo à realidade externa. Como 

exemplo, temos “apassarinhar-se”, “administraidor”, “abensonhadas”, entre muitas 

outras. São as marcas das vozes enunciativas dos romances coutianos. 

Nessa esteira, o texto de Barthes demonstra como essa desconstrução 

desloca o leitor do seu horizonte de conforto, pois o autor dá segurança à unidade 

do texto. Retirar o autor afeta a temporalidade da narrativa. Ou seja, quando se 

acredita no autor, acredita-se que há um passado desse texto, o que dá sentido a 

ele. O texto fica atrelado ao passado.  

 

[...] a explicação da obra é sempre procurada do lado de quem a produziu, 
como se, através da alegoria mais ou menos transparente da ficção, fosse 
sempre afinal a voz de uma só e mesma pessoa, o autor, que nos 
entregasse a sua “confidência”. (BARTHES, 1988, p.66) 

 

O escritor não é uma pessoa, mas um sujeito, um “eu” que não tem existência 

fora da linguagem. Um sujeito discursivo, criado no momento da enunciação. Tem 

um papel específico de “caracterizar um certo modo de ser no discurso” 

(FOUCAULT, 2002, p.45). Juciane dos Santos Cavalheiro afirma que: 

 

Para Foucalt, a função autor é compreendida como uma posição 
enunciativa, isto é, o autor é sinalizado e definido pelos próprios textos que, 
por sua vez, podem remeter não a um indivíduo singular, mas a uma 
pluralidade de “eus”. [...] Desse modo, a função autor pode dar lugar a mais 
de um “eu”, simultaneamente, a várias posições-sujeitos que classes 
distintas de indivíduos podem ocupar. (CAVALHEIRO, 2008, p.74) 
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Ou seja, o sujeito do discurso não deve ser concebido como uma entidade 

prévia, mas um efeito da própria atividade interpretativa. 

 O texto contemporâneo não fala sobre alguma coisa; ele é a própria 

performance. Ele se presentifica. Para entendê-lo, o leitor deve se reportar ao agora 

e não ao passado; o sentido se dá na ação presente do texto. Cada leitura é um ato 

performativo, que supõe um destino e não uma origem. 

É, portanto, uma desconstrução da tradição crítica, que entende o texto a 

partir da intenção original do autor:  

 

[...] a linguagem conhece um ‘sujeito’, não uma ‘pessoa’, e esse sujeito 
vazio fora da própria enunciação que a define, basta para fazer ‘suportar’ a 
linguagem, quer dizer, para a esgotar. (BARTHES, 1988, p.67) 

  

O leitor, assim, passa a ser o coautor do texto; a cada leitura, o texto ganha 

nova voz. O aqui e agora da enunciação marca o verdadeiro tempo do texto: “[...] 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. [...] Ele é o espaço exato em que se inscrevem, sem que 

nenhuma se perca, todas as citações de que uma escrita é feita”. (BARTHES, 1988, 

p.69). Assim, sai a figura do autor e entra a do leitor, como instância articuladora do 

texto: “[...] o nascimento do leitor tem de pagar-se com a morte do autor” (BARTHES, 

1988, p.71).   

 Em A confissão da leoa, temos como narradora Mariamar, símbolo da 

marginalização feminina característica na África. Como tal, não tem acesso à escrita 

e ao conhecimento. Também não tem o direito de se pronunciar. Entretanto, a fala 

de Mariamar é mais próxima do autor do que de uma mulher africana. Através dela, 

o autor traz a tradição e a situação do lugar da mulher naquele contexto: 

 

Como todas as mulheres de Kulumani, chamava o marido por ntwangu. O 
homem chamava-se Genito Serafim Mpepe. Por razão de respeito, porém, a 
mulher nunca se dirigia a ele pelo nome. Éramos assimilados, sim mas 
pertencíamos demasiado a Kulumani. Todo o nosso presente era feito de 
passado. Naquele momento, aninchando-se junto dela, o marido falou-lhe 
com suavidade a que ela não estava habituada, cada palavra uma nuvem 
reparando os céus. (ACL, p.16) 

  

Note-se que Mariamar, ao se referir aos pais, ora os chama por pai e mãe, 

ora os chama pelo nome. Alterna o discurso entre 1ª e 3ª pessoas. Esse movimento 

de marcação realizado pelo “eu” – aproximação e distanciamento – deixa ainda mais 
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indefinido quem fala no discurso. Não se sabe se é mesmo Mariamar, ou se é o 

autor através dela, ou se é a pessoa do escritor. Nesse sentido, Barthes afirma que 

isso acontece porque  

 

a escritura é a destruição de toda voz, de toda a origem. A escritura é esse 
neutro, esse composto, esse oblíquo, aonde foge nosso sujeito, o branco-e-
preto aonde vem se perder toda identidade, a começar pelo corpo que 
escreve. (BARTHES, 1988, p.65) 

  

 Outra personagem, Naftalinda, também mistura sua voz à voz autoral para 

denunciar a situação da mulher africana. Seu nome está relacionado à tradição, 

àquilo que já está velho, sem uso. Entretanto, é ela quem tenta trazer lucidez diante 

dos problemas locais: 

 

- [...] E não me olhem assim que não tenho medo. Sou como os leões que 
nos atacam: perdi o medo dos homens. [...] A palavra é minha, não preciso 
pedir a ninguém. [...] Fingem que estão preocupados com os leões que nos 
tiram a vida. Eu, como mulher, pergunto: mas que vida há ainda para nos 
tirar? [...] Sabe por que não deixam as mulheres falar? Porque elas já estão 
mortas. 
Uma zaragata toma conta do lugar. De repente, já ninguém fala em 
português. Aquela zanga acontece num outro mundo. Num mundo onde, 
para se entenderem, mortos e vivos carecem de tradução. (ACL, p.114-115) 

  

Isso vai ao encontro da teoria de Foulcalt, segundo a qual não se trata de 

sujeitar um sujeito à linguagem, mas abrir um espaço onde o sujeito que escreve 

está sempre a desaparecer (FOUCAULT, 2002, p.35). 

O romance coutiano, portanto, não parte de um ponto no real que existe de 

antemão ou no seu autor; antes, esse romance cria uma outra presença a cada 

leitura. É uma escrita viva, uma criação de presenças. Não é representação de 

nada. Como afirma Barthes: “[...] o autor entra na sua própria morte, a escrita 

começa” (BARTHES, 1988, p.65). 
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Capítulo 3 

A relação caça-caçador em A confissão da leoa  

Não sabemos ler o mundo, não lemos os outros.        
(Mia Couto) 

 

A origem da humanidade está intimamente ligada à caça. Por milênios, o 

homem teve que caçar para sobreviver. Não só para buscar alimento, mas 

sobretudo como método de defesa e conhecimento de sua realidade. 

Essa forma de conhecimento se dava de duas maneiras: ou pela adivinhação 

de fatos futuros, arte essa conhecida como “divinatória’, ou pela decifração, em 

busca de histórias passadas. Ambas as situações exigiam as mesmas operações 

intelectuais: análises, comparações, classificações. Coisas eram designadas através 

de coisas.  

Assim, o homem primitivo aprendeu a ler sinais. Pegadas, odores, pelos e 

penas, tudo era um índice para atingir o objetivo pretendido. Todas as proezas eram 

transmitidas de geração em geração, e nenhuma façanha ficava de fora dos relatos 

à beira da fogueira. 

 

O homem de Neanderthal ouvia estórias, a julgar pela forma do seu crânio. 
A audiência primitiva se compunha de pessoas desgrenhadas, bocejando 
ao redor da fogueira, exaustas pelo enfrentamento com mamutes e 
rinocerontes peludos, despertas apenas por causa do suspense. O que vai 
acontecer depois? O romancista ia contando, e, assim que adivinhavam o 
que aconteceria depois, os ouvintes ou adormeciam ou matavam o 
narrador. Podemos imaginar os perigos corridos se pensarmos na carreira 
de uma Xerazade, algum tempo mais tarde. Xerazade evitou a sua sina 
porque sabia manejar a arma do suspense - único instrumento literário que 
surte algum efeito sobre tiranos e selvagens. Grande romancista que era - 
sofisticada nas descrições, tolerante nos juízos, engenhosa nos episódios, 
avançada na moral, muito viva ao delinear os personagens, expert no 
conhecimento de três capitais do Oriente - não foi contudo por nenhum 
desses dons que ela se salvou do seu marido insuportável. Eram dons 
incidentais apenas. Ela só pode sobreviver porque conseguiu manter o rei 
pensando no que aconteceria depois. [...]Todos nós somos como o marido 
de Xerazade, pois queremos saber o que vai acontecer depois. Isso é 
universal [...]. (FOSTER, 2008) 

 

Decifrar pistas e concluir uma sequência de fatos já é uma narrativa. Portanto, 

não é exagero afirmar que o primeiro narrador primitivo foi o caçador, na medida em 

que era ele quem tinha a aptidão de ler as pistas deixadas pela presa, presentificá-

las e transformá-las numa série de eventos coerentes: “Talvez a própria ideia de 

narrativa tenha nascido pela primeira vez numa sociedade de caçadores, a partir da 

experiência da decifração de pistas” (GINZBURG, 1989, p.152).  
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Afinal, uma pegada na terra é um índice de que um animal passou por ali, da 

mesma forma que pelos e penas diferenciam as espécies envolvidas. Embora as 

pistas deixadas pelos animais sejam imagens concretas, a partir delas parte-se para 

a abstração, e para isso acontecer é necessária a utilização de operações 

intelectuais, como análise, comparação, classificação, pois o observador não tem 

contato de forma empírica com as pistas, apenas as relaciona com a realidade. 

Para muito além da caça, o homem passou a utilizar pistas individuais para 

tratar de assuntos gerais: ora para criar leis de convivência social, ora para 

diagnosticar doenças ou, ainda, para a arte divinatória; esta, ao invés de decifrar o 

passado, pretendia olhar para o futuro. A “caça” a indícios sempre esteve na origem 

de todas as pesquisas: 

 

Em suma, pode-se falar de paradigma indiciário ou divinatório, dirigido, 
segundo as formas de saber, para o passado, presente ou futuro. Para o 
futuro – e tinha-se a arte divinatória em sentido próprio; para o passado, o 
presente e o futuro – e tinha-se a semiótica médica na dupla face, 
diagnóstica e prognóstica; para o passado – e tinha-se a jurisprudência. 
Mas, por trás desse paradigma indiciário ou divinatório, entrevê-se o gesto 
talvez mais antigo da história intelectual do gênero humano: o do caçador 
agachado na lama, que escruta as pistas da presa. (GINZBURG, 1989, 
p.154)  

 

Dessa forma, apareceram as diversas disciplinas baseadas na decifração de 

signos. O maior avanço foi a medicina hipocrática, que chegava à doença a partir da 

“história” que os sintomas faziam no indivíduo. Carlo Ginzburg dá a isso o nome de 

“profecias retrospectivas”: quando não se pode concretamente tocar as causas, 

infere-se a partir dos efeitos. “Se a realidade é opaca, existem zonas privilegiadas – 

sinais, indícios – que permitem decifrá-la” (GINZBURG, 1989, p.177). 

Essas formas de saber estavam diretamente ligadas à concretude da 

experiência. Homens e mulheres de todas as classes sociais aprendiam a ler nos 

índices aquilo de que necessitavam saber para resolver coisas cotidianas: se 

choveria ou não de acordo com o vento, ou uma intenção num gesto ou num rosto. 

Muito do que é apreendido pelos sinais vem não de regras formalizadas, mas de 

elementos imponderáveis: faro, golpe de vista, intuição. Nas palavras de Ginzburg, 

são as “pistas mudas” (GINZBURG, 1989, p.179): não são formalizadas nem ditas. 

São sinais que, embora pareçam sem importância, revelam grandes significados. 

Nesse sentido, Jeanne Marie Gagnebin afirma que o rastro 
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[...] denuncia uma presença ausente — sem, no entanto, prejulgar sua 
legibilidade. Como quem deixa rastros não o faz com intenção de 
transmissão ou de significação, o decifrar dos rastros também é marcado 
por essa não-intencionalidade. O detetive, o arqueólogo e o psicanalista, 
esses primos menos distantes do que podem parecer à primeira vista, 
devem decifrar não só o rastro na sua singularidade concreta, mas também 
tentar adivinhar o processo, muitas vezes violento, de sua produção 
involuntária. (GAGNEBIN, 2006, p.111) 

 

O termo “rastro” aponta para uma presença e uma ausência: “Aquilo que resta 

de um passado, de uma trajetória, pode constituir uma base para tentar 

compreender o que ocorreu a um indivíduo ou a uma sociedade” (SEDLMAYER e 

GINZBURG, 2012, p.8). 

O romance A Confissão da Leoa está inserida nesse contexto indiciário de 

rastros no qual a relação entre caça e caçador assume uma dimensão expressiva, 

desde o enredo, povoado por famílias de caçadores, até os diferentes níveis 

narrativos que se articulam por meio do cruzamento entre, no mínimo, três 

processos enunciativos diferentes: o das 8 versões de Mariamar alternados aos 8 

extratos do diário do caçador – Arcanjo Baleiro, perpassados, ambos, por epigrafes 

que instauram, como micronarrativas que são, uma outra dimensão da história. 

Nesse sentido, pode-se dizer que ler A Confissão da Leoa é fazer o papel de 

um caçador em busca de rastros: 

 

Observar um rastro no chão, um bilhete de uma viagem feita no passado, 
uma fotografia, assim como contemplar um espaço em ruína, pode envolver 
o esforço de pensar na existência à luz das perdas: são situações em que 
um fragmento, um resto o que existiu pode ajudar a entender o passado de 
modo amplo e, mais do que isso, entender o tempo como processo, em que 
o resto é também imagem ambígua do que será o futuro. A politização da 
interpretação do conceito de rastro sugere seu entendimento como um 
termo de mediação. (SEDLMAYER e GINZBURG, 2012, p.109) 

  

Além da caça, vale ressaltar que impera na narrativa a simbologia da figura 

da leoa, a começar pelo título da obra. A leoa tem como características principais a 

força, a soberania e o poder de caça, e é essa fêmea que se torna a protagonista da 

história, atacando a aldeia Kulumani. O uso do gênero feminino é proposital, pois 

representa as mulheres africanas, retiradas da sua posição de presa submissa, e 

promovidas ao status de dominadoras e caçadoras. 

 As figuras do leão – e da leoa – aparecem como símbolos do conflito gerado 

pela guerra civil em Moçambique. Por isso, lemos no texto “leões-soldados do 

exército português” (ACL, p.110), “leões-pessoas” (ACL, p.19), “leão-fabricado” 
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(ACL, p.113), “famigerados leões, comedores de gentes e de sonhos (ACL, p.69), 

“leoa em corpo de pessoa” (ACL, p.235), leões-homens (ACL, p.228). Segundo Ana 

Mafalda Leite, isso representa uma característica das obras coutianas: a 

metamorfose que representa as contradições e os impasses sociais da cultura 

africana, fornecendo-nos “elementos para o entendimento não só da narrativa 

principal, mas outra matéria suplementar de informação formadora, crítica e 

moralizante” (LEITE, 2013 b, p.189-190).  

 A obra coutiana retrata uma Moçambique tentando ser reconstruída, e para 

isso os fragmentos do passado são importantes para uma compreensão mais ampla 

da trajetória realizada pelo país. Aquilo que restou é significativo para interpretar o 

que ocorreu. Ser um leitor-caçador, portanto, é perceber no rastro a “ambiguidade 

da presença e da ausência”, como “chave do conhecimento” do componente 

histórico (SEDLMAYER e GINZBURG, 2012, p.112-114). Em entrevista, Mia Couto 

ilustra seu processo criativo utilizando a figura do gato: “Como todos os animais 

caçadores carecemos dessa aprendizagem ritualizada. Como um gato perante o 

novelo, assim estamos ante o texto que nos encanta”.25  

 As personagens principais, que também dividem a narração, contam suas 

experiências a partir da reminiscência. Não à toa, o título enseja uma confissão, 

atitude que exige um exame de consciência, uma reflexão sobre o que foi vivido ou 

sobre o que será anunciado. São vozes silenciadas que usam a força da confissão 

para compartilhar com o leitor suas inquietações. Mais uma vez, remetemos à figura 

da leoa como agente principal da caça: Mia Couto, ao fazer essa inversão, 

desconstrói a versão maniqueísta da sociedade africana. A mulher, um ser inferior e 

submisso, por meio das lembranças, parte para um autoconhecimento, e daí nasce 

sua confissão. Em entrevista, Mia Couto afirma que o encontro com as lembranças 

do passado permite um movimento constante de reatualização, pois “sempre 

reescrevemos, selecionamos e reelaboramos esse tempo”.26 Nesse sentido, Maria 

Tereza Salgado salienta que, em Mia Couto, a ideia de autoconhecimento está 

ligada à “necessidade de reinvenção do homem”, que só pode acontecer no “outrar-

se, na emancipação do nosso olhar em relação ao mundo”, e permite “emergir as 

                                                           
25

 COUTO, Mia. O gato e o novelo. Entrevista ao Jornal de Letras, Lisboa, 08 de outubro de 1997. 
 
26 COUTO, Mia. Escutas de Mia Couto. Entrevista de Paulo Hebmuller. Revista Brasileiros, 08 de 
novembro de 2014.  
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vozes periféricas”. Dessa forma, o autoconhecimento “dimensiona os desejos e 

sonhos no mundo em que vivemos” (SALGADO, 2014, site). 

 Todorov (2002) disserta acerca da presentificação da memória pelos rastros. 

Para o teórico, há duas formas de analisarmos as ruínas do passado: ou pelos 

documentos deixados (forma material) ou pelas lembranças. De qualquer maneira, 

trazer o passado à tona não é tarefa fácil, pois há sempre um jogo entre o lembrar e 

o esquecer. Aos dominadores do poder, cabe fomentar uma única versão da 

história. Individualmente, o ser humano seleciona suas lembranças, seja de forma 

voluntária ou involuntária. ´ 

 

[...] não basta buscar esse passado para que ele se inscreva 
mecanicamente no presente. De todo modo, subsistem apenas alguns 
sinais, materiais e psíquicos, daquilo que aconteceu: entre os fatos em si 
mesmos e os sinais que eles deixam, desenrola-se um processo de seleção 
que escapa à vontade dos indivíduos. Agora, a isso se acrescenta um 
segundo processo de seleção, consciente e voluntária desta vez: de todos 
os sinais deixados pelo passado, escolheremos só reter e só consignar 
alguns, julgando-os, por uma razão ou por outra, dignos de ser 
perpetuados. Esse trabalho de seleção é necessariamente secundado por 
outro, de disposição e, portanto, de hierarquização dos fatos assim 
estabelecidos: alguns serão destacados e outros, lançados à periferia 
(TODOROV, 2002, p.143). 

  

No caso específico de A confissão da leoa, temos uma rememoração 

conflituosa, tanto de Mariamar como de Arcanjo, que tentam reconstruir seu passado 

a partir de suas memórias, mas estas estão diretamente marcadas por um passado 

do qual querem se libertar. 

A temática da caça se faz presente em A Confissão da leoa em muitos 

aspectos. Em termos macroestruturais, toda a trama está envolta pelos leões, que 

atacam as mulheres da aldeia. A caça, porém, cruza outras dimensões da narrativa 

à luz da relação caça-caçador e da relação simbiótica que os correlaciona, como, 

aliás, surge na narrativa por meio de uma apropriação das palavras de Benjamin, 

numa das epígrafes do diário do caçador: 

 

A minha rede de captura de borboletas está suspensa, espero apenas que a 
mariposa me instigue através dos seus recuos, das suas hesitações. Como 
ficaria feliz se me pudesse dissolver em luz e ar, apenas com o intuito de 
me aproximar e ser capaz de a dominar. Entre mim e a presa, agora, a 
velha lei da caça se instala: quanto mais eu, com todo o meu ser, tento 
obedecer ao animal, mais me converto, corpo e alma, em borboleta. Quanto 
mais perto estou de cumprir o desejo de caçador, mais esta borboleta 
ganha a forma da vontade humana. No final, é como se a captura fosse o 
preço que tenho que pagar para recuperar minha existência humana. [...] No 
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regresso da caça, o espírito da criatura condenada toma posse do caçador. 
(Walter Benjamin, A caça à borboleta, 2011, p.81, in ACL, p.61, destaque 
nosso)  

  

Esse texto se encontra à entrada de uma narrativa de Arcanjo Baleiro, o 

caçador. A metamorfose pela qual passa a borboleta reverbera no discurso da caça: 

o caçador só existe na vida da presa. Ao final, caçador e caça assumem dupla 

função de simbiose e de diferença entre papéis que se alternam – o de sujeito e 

objeto de caça. 

Desta forma, se tomarmos por linha interpretativa a relação entre caça-

caçador, devemos considerar aí um outro aspecto, o de assimilado, que perpassa 

todas as instâncias da narrativa: na narração de Mariamar, na elaboração do diário 

do caçador, nas epígrafes apostas a esses duas narrativas-diário, no plano autoral e 

no próprio contexto histórico cultural dos habitantes de Moçambique - boa parte 

deles se percebem no limiar entre ser africano e português. Maria Nazareth Soares 

Fonseca e Maria Zilda Ferreira Cury ressaltam que os assimilados, como 

personagens de fronteira, afirmam “com mais radicalidade o projeto literário do 

escritor que, na invenção das estórias, percebe [...] a construção de uma 

possibilidade de futuro” (FONSECA e CURY, 2008, p.119). Também esclarecem, a 

respeito de Mia Couto, que 

 

Não se trata, contudo, de supor uma superação dos conflitos característicos 
do pós-independência, mas de acreditar na força de recuperação da terra, 
do homem. É a partir das ruínas das guerras [...] que se constrói em germe 
o espaço de pertença, nas palavras do próprio escritor, “ensinando pela 
ficção, garantindo aos moçambicanos que são eles os fazedores de estórias 
e os construtores do futuro ”. (FONSECA E CURY, 2008, p.119) 

 

A reverberação destas questões sobre o espaço narrativo implica uma 

arquitetura que apreende esse lugar de limiar, de questionamento de linhas 

fronteiriças estritas, por esta posição singular de estar dentro e fora ao mesmo 

tempo, seja da língua (oral-escrita, dialetos africanos-português, função mágica e 

encantatória de simbiose palavra = coisa representada x palavra mediadora e 

representativa # da coisa representada), seja do narrador (tradição, autoridade, 

performance oral, ritual, memória, marca da experiência do narrador na narração,  

transmissibilidade X multiplicação de pontos de vista, escritura, perda de autoridade, 

fragmentação, esquecimento, incerteza, transmissibilidade em risco), seja da 

narrativa (mítica, sagrada, histórias verdadeiras, crença, memória, manutenção da 
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tradição  X razão, construção, ficção, simulacro, profano, questionamento da 

tradição). 

 

3.1 A relação caça –caçador na narrativa de Mariamar 
 

É isso que sou: uma leoa em corpo de pessoa. 
           (Mia Couto) 

  

A obra A Confissão da leoa possui dois eixos narrativos, que se intercalam na 

diegese: Mariamar e Arcanjo Baleiro revelam diferentes perspectivas ao contar seus 

relatos e trazer à memória o vivido. Entretanto, embora a protagonista seja tratada 

pelo nome (diferente de Arcanjo, indicado nos títulos dos capítulos pela sua 

profissão de caçador), sua narrativa é conhecida como “versão” de Mariamar, o que 

já sugere ser apenas uma dentre as outras possibilidades de narrar a sua história 

entremeada à da aldeia de Kulumani.  

Logo no início do romance, somos apresentados a Mariamar, uma das 

narradoras, filha de Hanifa Assulua e Genito Serafim Mpepe. Tem como irmãs 

Silência, última vítima dos leões, e as gêmeas Uminha e Igualita. Vive em Kulumani, 

segundo ela “um lugar fechado, cercado pela geografia e atrofiado pelo medo” (ACL, 

p.21). Como filha de assimilados, ou seja, pertencente ao grupo daqueles que estão 

entre ser português, sem deixar de ser africano, intercambiava entre as duas 

culturas, isto é, entre a tradição local e a do colonizador; entretanto, não se adaptava 

a nenhuma delas. “Éramos assimilados, sim, mas pertencíamos demasiado a 

Kulumani. Todo o nosso presente era feito de passado” (ACL, p.16). Mariamar era, 

portanto, um ser de fronteira. 

 

No chão sagrado do nosso cemitério figurava mais uma cruz a mostrar que 
éramos distintos, entre muçulmanos e pagãos. [...] A nossa casa diferia das 
demais palhotas de cimento, com telhados de zinco, apetrechada de 
quartos, sala e cozinha interior. Sobre o chão espalhavam-se tapetes e nas 
janelas pendiam cortinados. Nós também éramos diferentes dos demais 
habitantes de Kulumani. Sobretudo a minha mãe, Hanifa Assulua, era 
distinta, assimilada e filha de assimilados. (ACL, p.14-15) 

 

Esse paradoxo vivido por Mariamar era vivido também por Hanifa, sua mãe, 

que fora batizada na igreja católica, mas estava inserida nos costumes locais. 

Alguns a consideravam amaldiçoada, por não ter realizado os rituais de iniciação 

exigidos pela sua tradição. “Minha mãe era uma namaku, uma rapariga que não 
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transitou para mulher” (ACL, p.121). Por exemplo, após a morte da filha Silência, 

desrespeita a tradição local ao cortar o cabelo em sinal de luto; entretanto, 

desrespeita a tradição cristã ao desejar o ato sexual com o marido logo após o 

funeral. 

Em casa, Mariamar conhecia muito bem o seu lugar: o chão. Como numa 

prisão, permanecia submissa, obedecendo às ordens dadas por seu pai, sem ter 

direito à voz:  

 

– Vou dizer-lhe uma coisa, escute bem – declarou, zangado, nosso pai. – 
Não olhe para mim enquanto falo. Ou já perdeu o respeito? – Baixei os 
olhos, como fazem as mulheres de Kulumani. E voltei a ser a filha enquanto 
Genito reganhava a autoridade que, por momentos, havia lhe escapado. 
- Enquanto essa gente estiver em Kulumani, você nem desponta o nariz fora 
de casa.  
O silêncio se reinstalou no quarto. Eu e a minha mãe sentámo-nos no chão 
como se fosse o último lugar no mundo. Toquei o seu ombro num esboçado 
gesto de conforto. Ela desviou-se. Num instante, estava refeita a ordem do 
universo: nós, mulheres, no chão; o nosso pai passeando-se dentro e fora 
da cozinha, a exibir posse da casa inteira [...]. Na noite anterior, em nossa 
casa a ordem tinha sido ditada: as mulheres permaneciam enclausuradas, 
longe dos que iriam chegar. Mais uma vez nós éramos excluídas, 
apartadas, apagadas. (ACL, p.25-26 e 43) 

 

Seu pai, além de exercer autoridade sobre as mulheres, também abusou 

sexualmente dela e de sua irmã Silência que, como o próprio nome demonstra, 

sofreu calada. Isso causou em Mariamar feridas físicas e emocionais. Como 

consequência da violência constante, tornou-se infértil. Mas sua mãe contava-lhe a 

versão de que sua infertilidade fora causada por um excesso de castigos físicos. Por 

esse motivo, Mariamar sempre quis fugir da sua triste realidade: “O inacreditável era 

que, no momento da violação, eu me exilava de mim, incapaz de ser aquela que ali 

estava, por baixo do corpo suado do meu pai” (ACL, p.187). 

Em entrevista, Mia Couto afirma que essa condição de exclusão e opressão 

ainda é muito presente em Moçambique: 

 

Em geral, as sociedades rurais são muito patriarcais e a mulher vive numa 
situação em que não tem direito à palavra, não tem direito à presença 
senão mediatizada por um homem. O que refiro no livro, nesse aspecto, é 
um retrato da realidade. As jovens rapidamente são tidas como mulheres. 
Mas só no sentido sexual e da maternidade. Porque não chegam a ser 
respeitadas como mulheres. As velhas e, sobretudo as viúvas, são olhadas 
com desconfiança e muitas vezes tratadas como feiticeiras. 27 

                                                           
27 COUTO, Mia. Mia Couto fala sobre A confissão da leoa. Entrevista a Leonardo Cazes. Jornal O 
globo. 10 de novembro de 2012.  
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 O próprio título da obra já indicia uma tentativa de reestruturar a ordem social 

estabelecida em Moçambique. São as fêmeas as detentoras do poder, aquelas que 

lutam pela sobrevivência. A escrita é uma forma de dar voz às mulheres oprimidas. 

Em cada capítulo, a protagonista compartilha suas angústias.  

Mariamar inicia seu relato afirmando que “Deus já foi mulher”, numa espécie 

de explicação do mito da origem: 

 

Deus já foi mulher. Antes de se exilar para longe da sua criação e quando 
ainda não se chamava Nungu, o atual senhor do Universo parecia-se com 
as mães desse mundo. Nesse outro tempo, falávamos a mesma língua dos 
mares, da terra e dos céus. O meu avô diz que esse reinado há muito que 
morreu. Mas resta, algures, dentro de nós, memória dessa época longínqua. 
Sobrevivem ilusões e certezas que, na nossa aldeia de Kulumani, são 
passadas de geração em geração. (ACL, p.13) 

 

A partir desse discurso, Mariamar desloca o nascimento do ser humano; a 

releitura do mito bíblico sacraliza a mulher como uma divindade que possui a força 

criadora. Entretanto, o verbo no passado demonstra que esse protagonismo 

feminino não mais existe. Por isso, o avô de Mariamar afirma que “esse reinado há 

muito que morreu” (ACL, p.13), e Mariamar reitera seu desejo de “regressar ao 

tempo em que nós, mulheres, já fomos divindades” (ACL, p.185). 

Aí estão os traços do narrador da tradição, conforme Benjamin apontava, cuja 

narrativa perdura na memória daqueles que partilham de sua experiência e fazem da 

transmissibilidade, de uma geração a outra, a vitalidade de uma sabedoria de vida 

que perdura por meio de suas histórias míticas, que se distinguem, para eles, de 

fabulações (“histórias falsas”), mas são “histórias verdadeiras”, conforme Mircea 

Eliade define: 

[...] nas sociedades em que o mito ainda está vivo, os indígenas distinguem 
cuidadosamente os mitos –‘historias verdadeiras’- das fábulas ou contos, 
que chamam de ‘histórias falsas’[...] e incluem entre as ‘histórias 
verdadeiras’, em primeiro lugar, todas aquelas que tratam das origens do 
mundo; seus protagonistas são entes divinos, sobrenaturais, celestiais ou 
astrais. [...] Em suma, nas ‘histórias verdadeiras’, defrontamo-nos com o 
sagrado e o sobrenatural, as ‘falsas’, ao contrário, têm um conteúdo profano 
[...]. (ELIADE, 1972, p.13-14) 

  

A sabedoria passada de uma geração a outra vai além do narrador que dá 

conselhos; ainda segundo Benjamin, é a transmissibilidade de um narrador que se 

“move para cima e para baixo nos degraus da experiência, [...] uma experiência 

coletiva” (BENJAMIN, 1987, p.215).  
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As lembranças de Mariamar são reelaboradas principalmente a partir da voz 

do avô que, embora já falecido, tem presença marcante no discurso. Seu avô 

sempre foi uma referência significativa na construção da sua identidade, 

alimentando seus sonhos e ouvindo sua voz. “Mas eu, Mariamar, era para ele uma 

pessoa especial” (ACL, p.48). 

 

Quanto mais vazia a vida, mais ela é habitada por aqueles que já foram: os 
exilados, os loucos, os nossos mortos, todos guardamos neles as raízes 
dos sonhos. O meu morto maior é Adjiru Kapitamoro. Em rigor, ele é o irmão 
mais velho, de minha mãe. Na nossa terra, designamos de “avô” todos os 
tios maternos. Adjiru é, aliás, o único que conheci. Chamamo-lo, em casa, 
de anakulu, “o nosso mais antigo”. Ninguém soube nunca a sua idade, nem 
ele mesmo tinha ideia de quando nascera. A verdade é que se proclamava 
tão perene que atribuía a si próprio a autoria do rio que atravessava a 
aldeia. (ACL, p.46) 

 

Aos poucos, a narradora reconstrói sua história e a história da sua família, 

como, por exemplo, a condição de seu bisavô, afastado da convivência da aldeia por 

exercer as funções de capitão-mor a favor dos colonos. Por isso o nome da família: 

os Kapitamoros. “Numa terra sem bandeira, nós erguíamos essa emprestada 

insígnia como se fosse um direito natural e milenar” (ACL, p.47). 

Mariamar também evoca pela memória a origem da caça na sua família: 

começou por Adjiru, seu avô, que também era um assimilado, vivendo em meio às 

duas culturas: 

 

Ao arrepio da tradição familiar, o avô Adjiru se entregou a uma distinta 
ocupação: a caça. Era isso que ele era, por vocação e juramento: um 
caçador. A arma é a minha alma, dizia. Por acidente matou um homem, no 
cerco a um leopardo, para os lados de Quionga. Para se purificar desse 
sangue teria que se esfregar em cinzas de árvores. Recusou o ritual: para 
ele, um assimilado, aquilo era uma insuportável humilhação. Ficou interdito 
de caçar, limitando-se a atuar como pisteiro. Com a dignidade de um rei, 
aceitou essa despromoção. Até ao dia em que morreu, não perdeu o porte 
nobre. Exercendo serviços de chão, continuou sendo ele a derramar sombra 
em todo Kulumani. E agora, que a aldeia estremecia perante a ameaça dos 
leões, todos sentiam saudade dessa divina proteção. (ACL, p.47-48) 

  

Seu pai, Genito Mpepe, possuía o diretio de ser caçador, mas, querendo 

seguir os passos do pai, preferiu ser pisteiro. Porém, de acordo com Mariamar, “o 

estatuto do avô era inalcançável” (ACL, p.48), pois sua autoridade consistia em 

“exercer grandeza sem precisar de palavra” (ACL, p.48).  

Interessante é a defesa dessas “histórias verdadeiras” pelo avô, narrador-

caçador, em oposição àqueles que as consideram “histórias falsas”, vale dizer, 
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imaginárias e ficcionais. Ele se defendia afirmando que o que chamavam de 

mentiras tinha outro nome: dádivas. Ele fazia literatura: 

 

Do caçador se desconfie, admitiu. Não porque o caçador seja mentiroso. 
Mas porque a caça tem a verdade de uma dança: corpos fugindo da sua 
própria realidade [...] Por mais apurada que seja a sua pontaria, todo o 
homem que caça é um falhador. É por isso que o caçador é um inventor de 
proezas [...]. (ACL, p.91; destaques nossos) 

  

À maneira de Mil e uma noites, o avô contava histórias e a partir delas 

transformava a realidade: “O avô inventa calendários. É por isso que ele ainda não 

morreu” (ACL, p.135). Além de inventor de proezas, Adjiru era também um escultor 

de máscaras. Mas não eram máscaras quaisquer: eram máscaras de mulheres e 

confeccionadas de forma clandestina, que é também como se dá a presença da 

mulher na sociedade africana: “As mãos dos homens diziam aquilo que as suas 

bocas não usavam pronunciar” (ACL, p.85). A máscara, porém, não se restringe 

apenas à cobertura do rosto; no momento da performance, todo movimento do corpo 

é uma máscara. 

 Adjiru também usava sua função de griot para presentificar, pela narrativa 

vocal e performática, a história da comunidade. “Querem histórias? Pois eu vou 

contar-vos uma história. A vossa história” (ACL, p.92). São histórias nas quais um 

outro sentido de caça-caçador se afigura, isto é, o da opressão, que desponta em 

várias outras passagens nas quais, pela voz das personagens femininas, como a da 

própria Mariamar, denuncia-se uma dimensão de crítica social a uma tradição que 

silencia a mulher.  

 A personagem Mariamar disse que “num mundo de pólvora e sangue 

inventávamos silenciosas brincadeiras” (ACL, p.121). A palavra a salvou da loucura: 

“ninguém mais do que eu amava as palavras. Ao mesmo tempo, porém, eu tinha 

medo da escrita, tinha medo de ser outra e, depois, não caber mais em mim. [...] A 

palavra desenhada no papel era minha máscara, o meu amuleto” (ACL, p.87). A 

palavra, em sua função mágica, transforma-se, assim, na própria coisa que nomeia. 

Mariamar revela sua ambivalência de assimilada ao se posicionar entre a 

tradição mítica e oral e a escrita em língua portuguesa, a mesma do colonizador, 

numa posição próxima à do próprio autor Mia Couto.  

 

Filha e neta de assimilados, eu não cabia num mundo criado por arcaicos 
mandamentos. O meu pecado tornava-se mais grave por causa dos tempos 
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de crise que vivíamos. Quanto mais a guerra nos roubava certezas, mais 
carecíamos da segurança de um passado feito de ordem e obediência. 
(ACL, p.124)  

 

Ao mesmo tempo que a narrativa de Mariamar busca a modernidade, por 

meio da escrita em língua portuguesa – a língua moderna, do colonizador - retoma a 

oralidade da tradição, a única capaz de devolver a segurança perdida. Para isso, 

resgata a figura do avô, Adjiru, detentor de todos os saberes da tradição, que 

também a ensinou a escrever e vaticina o seu futuro de detentora da continuidade 

de narrar as ‘histórias verdadeiras’ de sua tradição para preservá-las do 

esquecimento:  

 

- Você, Mariamar, é que vai contar histórias. 
- Mas eu sou uma menina e nunca cacei, nunca irei caçar... 
- Todos já caçámos, todos já fomos caçados – argumentava ele. (ACL, p.90; 
destaque nosso) 

 

Quando Adjiru conta suas proezas da caça, por meio do discurso de 

Mariamar, temos aí configurada a alteridade entre voz e escrita, materializando o 

discurso dialógico, na concepção bakhtiniana:  

 

Ganhava tempo para se tornar o centro do mundo. Porque, depois, ele se 
erguia portentoso isento de idade, e a palavra vaidosa rodopiava pelo 
quarto. A um certo ponto, Adjiru parava, suspirava. Os olhos procurando um 
alvo, a   sugerir que a narração iria ser demorada [...] Na verdade, não 
recordava a caçada: ele voltava a caçar. Naquele recinto, naquele preciso 
momento, ante o olhar espantado dos escutantes, o avô emboscava a 
presa. E a assembleia, em suspenso silêncio, temia afugentar não as 
memórias do caçador mas os animais que ele perseguia. (ACL, p.90; 
destaques nossos) 

 

Dupla possibilidade: se o narrador oral é aí o caçador, quem é sua presa? O 

animal, personagem de sua história, ou o próprio ouvinte, preso à imantação de 

suas palavras, de seu gesto, da expressão de sua voz, do seu corpo? Entre a 

Mariamar que ouve e narra como testemunha a cena performática que presenciou e 

aquela que a reconfigura em sua própria voz, inserindo o discurso oral do avô ao 

seu, escrito, há uma diferença e uma aproximação simbiótica, um cruzamento 

interessante. 

Percebemos que a narração de Mariamar, ao se fazer escrita nesta espécie 

de diário, como veremos ao final, também, se faz performance viva a ouvintes-

leitores que podem ver os animais à sua frente. O grau de performance cresce; o 
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que se deseja, agora, é o corpo do ouvinte-leitor, conforme Zumthor aponta ao expor 

o grau de presença da narrativa feita cena viva e performática, embora em graus 

diferentes entre a realizada no contexto da performance vocal e o da escritural. 

Desta forma, Mariamar, por um lado, posiciona-se como intermediária da 

tradição ancestral que tem no avô a autoridade do narrador das “histórias 

verdadeiras” das quais ele é o guardião, ao mesmo tempo em que reafirma, em 

diversas passagens de sua narração, a sua simbiose com as onças, das quais se 

apropria num ato ambivalente a meio caminho entre incorporação e distanciamento. 

Incorporar, travestir-se em animal, sem voz, para distanciar e alcançar uma outra 

voz que se faça ouvir: a daquela mulher oprimida pelo peso de uma tradição que a 

impede de ser.   

 

Era isso que eu aspirava: uma inundação que varresse o mundo. Este 
mundo que obrigava uma mulher como Hanifa a ter filhos, mas que não a 
deixava ser mãe; que a obrigava a ter marido, mas não permitia que 
conhecesse o amor. (ACL, p.191) 

 

Outras vozes femininas aparecem na narração de Mariamar. Uma delas é 

Hanifa, sua mãe, que, além de perder suas filhas, ainda viveu em meio à guerra civil 

e convive com um marido que tenta calar sua voz. Pior do que a guerra, é a batalha 

que as mulheres travam todos os dias: 

 

Porque nós, mulheres, todas as manhãs continuamos a despertar para uma 
antiga e infindável guerra. [...] Por isso, minha filha: deixe lá na Missão essa 
conversa de Paz. Durante este tempo, você viveu lá, nós tivemos que 
sobreviver aqui. (ACL, p.135) 

 

Hanifa estava morta. Não de corpo, mas de alma. Isso se materializava em 

sua linguagem: não falava, porque considerava que quem não vive não pode 

pronunciar palavra: 

 

-Há muito que não vivo. Agora, já deixei de ser pessoa. 
Meu pai olhou-a, desconhecendo-a. A mulher nunca falara assim. Aliás, ela 
quase não falava. Sempre fora contida, guardada em sombra. Depois de 
morrerem as gêmeas, ela deixou de pronunciar palavra. De tal modo que o 
marido, de vez em quando, lhe perguntava: 
- Você está viva, Hanifa Assulua? 
Não era, porém, a fala que era pouca. A vida, para ela, tornara-se um 
idioma estrangeiro. (ACL, p.20) 
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Outra voz feminina muito importante na narrativa é Naftalinda, que também 

mistura sua voz à autoral para denunciar a situação da mulher africana. Esposa do 

administrador, uma espécie de prefeito da aldeia, é uma lutadora pelos direitos das 

mulheres. Seu nome está relacionado à tradição, àquilo que está velho, sem uso, 

mas também indica beleza. É ela quem tenta trazer lucidez diante dos problemas 

locais. Participativa, acompanha de perto as caçadas, e tenta envolver-se em tudo 

“que não lhe diz respeito”. O que mais está em evidência nessa personagem é sua 

atitude firme num mundo onde as mulheres não têm voz: 

 

- Camarada primeira-dama, por favor, este é um encontro privado...  
- Privado? Não vejo nada de privado, aqui. E não me olhem assim que não 
tenho medo. Sou como os leões que nos atacam: perdi o medo dos 
homens.  
-Naftalinda, por favor, estamos reunidos aqui segundo a tradição antiga - 
solicita Makwala.  
- Uma mulher foi violada e quase morta, nesta aldeia. E não foram leões 
que o fizeram. Já não há lugar proibido para mim. 
[...] 
- Fingem que estão preocupados com os leões que nos tiram a vida. Eu, 
como mulher, pergunto: mas que vida há ainda para nos tirar?  
- Mamã Naftalinda, por amor de Deus. Temos uma agenda para este 
evento. 
 -Sabe por que não deixam as mulheres falar? Porque elas já estão mortas. 
Esses aí, os poderosos do governo, esses ricos de agora, usam-nos para 
trabalhar nas suas machambas. 
- Uma zaragata toma conta do lugar. De repente, já ninguém fala em 
português. Aquela zanga acontece num outro mundo. Num mundo onde, 
para se entenderem, mortos e vivos carecem de tradução. (ACL, p.114-115; 
destaques nossos) 

 

A relação entre as leoas e as mulheres vai além da questão caçador-presa. 

Há uma simbiose entres as mulheres e os animais. O que ameaça a aldeia, na 

verdade, são os “leões-pessoa”, ou vantumi va vanu. Isso, em níveis 

microestruturais, nada mais é do que uma alegoria da opressão vivida pelas 

mulheres africanas. 

 No capítulo 2 da “Versão de Mariamar”, intitulado “O regresso do rio”, a 

protagonista tentou fugir da sua realidade pelo rio Lideia, que cobre a aldeia. Foi em 

vão, não conseguiu escapar. “Sou mulher, meu destino nunca poderia ser a viagem” 

(ACL, p.48). Tentava, então, pela escrita, fugir da loucura: “Ninguém mais do que eu 

amava as palavras. Ao mesmo tempo, porém, eu tinha medo da escrita, tinha medo 

de ser outra e, depois, não caber mais em mim” (ACL, p.87). No meio da fuga, avista 

um animal na margem do rio, e percebe uma presença na outra margem. Aí seu 

instinto de caça floresce - e Mariamar, no que pese ser mulher, a quem não é 
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permitido o instinto de caça, é uma leitora de sinais: “Mesmo sendo mulher, herdei o 

instinto caçador que corre na nossa família. Sei de sombras que se movem entre 

sombras, sei de cheiros e sinais que ninguém mais sabe” (ACL, p.55).  

 Nesse momento, Mariamar descobre que os leões que atacam a aldeia são, 

na verdade, leoas, metáfora da busca da mulher africana pelo seu lugar, por uma 

posição não-submissa, da luta contra o sistema que as oprime: 

 

Todos acreditam que são leões machos que ameaçam a aldeia. Não são. É 
esta leoa, delicada e feminina como uma dançarina, majestosa e sublime 
como uma deusa, é esta leoa que tanto terror tem espalhado em todas as 
vizinhanças. Homens poderosos, guerreiros munidos de sofisticadas armas: 
todos se prostraram, escravos de medo, vencidos pela sua própria 
impotência. (ACL, p.55) 

  

As relações sociais entre os habitantes da aldeia também se manifestam numa 

relação de caça-caçador. Em cada circunstância, pode se estar de um lado ou de 

outro da caça, mas é inevitável estar no meio dela, como sugere a epígrafe que 

inicia o capítulo 3 da “Versão de Mariamar”, intitulado “Uma ilegível memória”: 

 

Todas as manhãs a gazela acorda sabendo que tem que correr mais veloz 
que o leão ou será morta. Todas as manhãs o leão acorda sabendo que 
deve correr mais rápido que a gazela ou morrerá de fome. Não importa se 
és um leão ou uma gazela: quando o Sol desponta o melhor é começares a 
correr. (ACL, p.80) 

  

O próprio título do capítulo é sugestivo na medida em que demonstra que 

passado e presente se misturam na memória das personagens, numa tentativa de 

reconstruir sua história pelas ruínas deixadas. Entretanto, como mulher, Mariamar 

vive à margem dessa história, ou, conforme ela mesma afirma, “na penumbra” (ACL, 

p.82). As pessoas que observavam a comunidade comportavam-se como animais à 

espreita; “Pareciam abutres. Alimentavam-se de restos. Restos de nós mesmos” 

(ACL, p.81). 

Mariamar traz suas lembranças entrelaçadas aos acontecimentos da aldeia, 

bem como suas tradições. Aos poucos, a protagonista se desnuda e desvela 

Moçambique. Presa em seus traumas e angústias, utiliza-se da escrita como uma 

tentativa de se libertar. Suas “versões” tecem um “eu” que dá voz a outras mulheres 

oprimidas. 

História e ficção se mesclam por meio do discurso de Mariamar: por “uma 

ilegível memória” Mariamar mostra o sofrimento da sua família e da sua comunidade 
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em meio à guerra civil em Moçambique. Episódios de violência se misturam aos 

traumas pessoais e a devaneios. Como exemplo, temos o momento em que, como 

uma caçadora, Mariamar tenta matar uma galinha para fazerem uma refeição, em 

meio à visão de sua irmã morta. O sangue da galinha e do coração da irmã se 

convertem numa coisa só: “Se é verdade que estou louca, então eu divido a minha 

loucura com as aves” (ACL, p.83). Nesse momento, relaciona esse fato à guerra 

civil, momento em que os padres se retiraram da Missão e as galinhas ficaram 

abandonadas e foram devoradas pelos abutres.  As galinhas, que antes apenas 

viviam nas capoeiras à espera de virarem uma refeição, metamorfosearam-se e 

viraram animais selvagens, prontos para a caça. Ao mesmo tempo que são 

caçadoras, são presas dos abutres e esses, presas do homem: “Nunca ouviu dizer 

que nós, os caçadores, comemos olhos de abutre para ganharmos a sua visão 

certeira?” (ACL, p.84).  

O universo metafórico dos animais que representam a situação das 

personagens coutianas é grande. Ao saberem que em algumas capoeiras da região 

as galinhas haviam se convertido em abutres, os habitantes da aldeiam passaram a 

desejar que a mesma metamorfose acontecesse com eles: o abutre tem a liberdade 

do céu tão almejada pela comunidade. Da mesma forma, Mariamar se considerava 

parecida com uma borboleta: sentia-se presa num casulo, à espera de uma 

metamorfose para se transformar em outra criatura.   

 “Numa terra onde a maioria é analfabeta” (ACL, p.87), Mariamar se destacava 

pelo domínio da escrita. Entretanto, ela afirma que aprendeu a ler com os animais, 

pois as primeiras histórias que escutou falavam de bichos selvagens. Além disso, 

seu avô trazia restos de animais – unhas, cascos, penas - e deixava em cima da 

mesa, com um papel embaixo, em que estava escrita a letra inicial referente ao 

objeto. Como uma caçadora, Mariamar aprendeu a ver nos rastros o significado das 

coisas. “Numa palavra, foram os animais que começaram a me fazer humana” (ACL, 

p.88).  

Certa vez, sobre a folha de papel repousava uma garra de leão. Agachado 
ao meu lado, o meu avô enrolou a língua no céu da boca e, como um 
pequeno chicote, fez estalar um sonoro “L”. A sua enorme mão conduziu a 
minha e desenhei a letra no papel. No fim, sorri, vitoriosa. Pela primeira vez 
me confrontava com um leão. E ali, caligrafada no papel, a fera se ajoelhava 
a meus pés. (ACL, p.88; destaques nossos) 
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 Mariamar deixa de ser apenas a leitora/escritora e passa a ser dona do leão. 

Assim, a escrita faz a performance num ato de caligrafia, como define Zumthor. A 

cena sai do papel, e ali fica preso o leitor, caçando pedaços de uma história que está 

ausente. Escrever é como caçar: “Num mundo de homens e caçadores, a palavra foi 

a minha primeira arma” (ACL, p.89).  

 Além dessa simbiose letra-leão caligrafado em papel, para que como 

narradora-escritora-caçadora possa se apropriar pela escrita selvagem desse outro 

eu, Mariamar assume, também, a própria metamorfose em leoa: tinha ataques 

repentinos, que faziam com que andasse como quadrúpede, raspando as unhas no 

chão e revolvendo os olhos (ACL, p.122).  Também, em outros momentos, tinha a 

fome de um animal, com a saliva escorrendo pelos queixos: “O modo como essa 

fome tomava conta de mim não era coisa de pessoa” (ACL, p.85). O lado bicho de 

Mariamar e seus delírios e desmesuras a fazem meio mulher e meio animal. 

 Ao longo da narrativa, Mariamar entende que não conseguirá enfrentar o peso 

da sua tradição, a não ser por meio do surgimento da identidade felina, sufocada por 

anos a fio. Finalmente, em sua última confissão, assume as mortes em Kulumani, 

mas de uma forma outra que não seja pela palavra, pois suas faculdades animais a 

impedem de fazê-lo: 

 

E aqui deixo escrito com sangue de bicho e lágrima de mulher: fui eu que 
matei essas mulheres, uma por uma. Sou eu a vingativa leoa. A minha jura 
permanecerá sem pausa nem cansaço: eliminarei todas as remanescentes 
mulheres que houver, até que, neste cansado mundo, restem apenas 
homens, um deserto de machos solitários. Sem mulheres, sem filhos, 
acabará assim a raça humana. (ACL, p.239) 

  

A metamorfose de Mariamar, portanto, tinha o objetivo maior de livrar todas 

as mulheres de Kulumani de uma morte em vida, porque, segundo ela, “todas essas 

mulheres já estavam mortas. Não falavam, não pensavam, não amavam, não 

sonhavam. De que valia viver se não podiam ser felizes?” (ACL, p.240). 

 A identidade felina de Mariamar tem o seu ápice quando, ao saber da notícia 

da morte do pai, em um confronto com uma leoa, identifica-se com o animal: 

 

Ignorando a presença do polícia, me prostro perante a felina. Contemplo os 
olhos abertos, a língua pendente, como se ela estivesse apenas sedenta e 
cansada. Liberto-me da roupa e, toda despida, deito-me ao lado da leoa, 
assentando a cabeça sobre o seu imobilizado corpo. Quem sabe ainda se 
escutasse o pulsar do coração? Demasiado tarde: apenas escuto o meu 
próprio peito. (ACL, p.238) 
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 Isso acontecia também nos momentos em que dançava, quando “perdia a 

humana compostura” e aos poucos se transformava em animal novamente. Nunca 

dançava com alguém, mas para alguém, com o objetivo de captura-lo “[...] ninguém 

caça com ninguém. Pois, dançar é como caçar. Cada dançarino toma posse do 

universo todo inteiro” (ACL, p.159). Para o avô, que a ensinou a dançar, a dança é 

comparada à caça, pois apresentam “corpos fugindo da própria realidade” (ACL, 

p.91).  

Finalmente, na última versão de Mariamar, a oitava, nomeada de “Sangue de 

fera, lágrima e mulher”, a “confissão da leoa”, que dá título ao romance, materializa-

se em Mariamar, a que nasce não no ventre de uma mulher, mas da terra, selvagem 

e humana, entre sombra e luz, morta e viva, mulher e animal, entre o sagrado e o 

profano, o mito e a fábula:  

 

[...] Na beira da água se enterram os que não têm nome. Ali me deixaram, 
para que me lembrasse sempre que nunca nasci. A terra úmida me 
abraçou[...] Desse escuro regaço guardo memória e, confesso, tenho a 
mesma saudade que se tem de uma longínqua avó.  
No dia seguinte, porém, repararam que a terra se revolvia na minha recente 
campa. Um bicho subterrâneo tomava conta dos meus restos? [...] Uma 
pequena perna ascendeu do pó e rodopiou como um mastro cego. Depois 
apareceram as costelas, os ombros, a cabeça. Eu estava nascendo. [...] Eu 
estava sendo parida do ventre de onde nascem as pedras, os montes e os 
rios. (ACL, p.234; destaques nossos) 

 

Daí o impacto do leitor ao se deparar com a sua confissão: “Na realidade, foi 

o escuro que me revelou o que sempre fui: uma leoa. É isso que sou: uma leoa em 

corpo de pessoa. A minha forma era de gente, mas a minha vida seria uma lenta 

metamorfose” (ACL, p.235). E mais ainda, ao inscrever nessa confissão final, feita 

entre o sono e a vigília, o discurso citado de seu duplo, o avô, cujas marcas em 

itálico destacam a alteridade de um discurso dentro de outro: 

 

[...] Eis o que diz Adjiru Kapitamoro: 
Talvez você, minha neta, acredite não ser pessoa. Há visões que a 
assaltam, há delírios que para sempre a perseguirão. Mas não acredite 
nessas vozes. Foi a vida que lhe roubou humanidade: tanto a trataram 
como um bicho que você se pensou ser um animal. Mas você é mulher, 
Mariamar. (ACL, p.236-237) 

 

No entanto, era preciso se libertar dessa visão que detinha sua outra voz, sua 

outra alma sob o peso de uma tradição que faz das mulheres vítimas de crenças que 

já não têm mais lugar na consciência de uma nova Mariamar, metamorfoseada de 



74 

 

bicho em mulher, agora sim uma verdadeira “assimilada”, com os pés na tradição 

mas os olhos na modernidade: 

 

[...] Reabro os olhos apenas para confirmar que Adjiru já ali não se 
encontra. Inspiro fundo e escuto dentro de mim uma outra voz. E essa voz 
enche de novo a minha cabeça: não há Adjiru, não há leões feitos, não há 
deuses remendando o passado, A verdade é bem outra: não foi a vida que 
me deformou. Eu já vinha, à nascença, negada como mulher. Visitei o 
mundo dos homens apenas para melhor lhes dar caça. (ACL, p.237-238; 
destaques nossos) 

  

É importante que destaquemos, na frase final – “Eu já vinha, à nascença, 

negada como mulher. Visitei o mundo dos homens apenas para melhor lhes dar 

caça”, a estratégia da metamorfose que imprime à sua narrativa: fazer-se leoa para 

poder reverter o caçador - o homem - em caça.  

Confessa ser ela uma das leoas que atacam a aldeia, com o objetivo de 

exterminar todas as mulheres. Assim, sem mulheres, o mundo aos poucos acabaria. 

Fazia isso sem remorso, afinal, não poderia matar quem já estava morto. E toma a 

decisão de, a partir de então, não ter mais palavra, porém em sentido inverso ao das 

mulheres moçambicanas: para libertar uma outra voz. 

 

Quero falar. Uma cavernosa e incompreensível voz emerge-me da garganta 
[...] Não dissera nada. Quando tento repetir, mais claro, confirmo que, mais 
uma vez, havia perdido a habilidade de falar. Desta vez, porém, é diferente. 
[...] daqui em diante não haverá mais palavra. Esta é a minha derradeira 
voz, estes são os últimos papéis. E aqui deixo escrito com sangue de bicho 
e lágrima de mulher: fui eu que matei essas mulheres, uma por uma. Sou eu 
a vingativa leoa. A minha luta permanecerá sem pausa nem cansaço: 
eliminarei todas as remanescentes mulheres que houver, até que, neste 
cansado mundo, restem apenas homens, um deserto de machos solitários. 
Sem mulheres, sem filhos, acabará assim a raça humana. (ACL, p.239, 
destaques nossos) 

 

Assim, na narrativa de Mariamar, é possível perceber ambas as dimensões – 

a de caça-caçador e a de uma “assimilada”: ela traz o pensamento mítico e a função 

mágica de seu (não) nascimento, da forma que aprendeu a ler e escrever instintiva, 

da sua simbiose com a leoa que se inscreve na sua metamorfose corporal e na sua 

“escrita-leonina”, que se deseja inarticulada e muda. Assim como a leoa, ela é 

aquela que caça a sua presa: os homens, aqueles que submetem as mulheres 

moçambicanas ao seu poderio, reforçando a tradição. E qual é a estratégia que usa? 

A de se metamorfosear em leoa e “atacar” as mulheres, que já mortas e caladas 

estão, a fim de abalar o poderio masculino impossibilitado, sem as mulheres, de 
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gerar filhos e dar continuidade à espécie. Essa é a confissão última, uma grande 

metáfora reconfiguradora de uma outra narrativa do mito de origem, agora a de um 

deus-mulher, início e fim das oito versões de Mariamar (“Deus já foi mulher”). 

Outra simbiose observada é a que existe entre Mariamar-leoa e o avô, 

guardião dessa memória das crenças e mitos da tradição do povo moçambicano. 

Adjiru é o narrador griot, caçador de sua presa – os leões e os ouvintes (e Mariamar) 

na sua performance vocal e ritualística. Libertar-se do “fantasma” do avô, que lhe 

aparece no estado de vigília, entre o dormir e o acordar, é também, por analogia, 

libertar-se do pensamento mítico e primitivo, de simbiose entre as palavras e as 

coisas, implicando o questionamento da crença na veracidade de suas histórias de 

caçador: “ E então, entendo: mais do que a terra a minha prisão era o avô Adjiru” 

(ACL, p.57). 

Mas há o desdobramento da outra Mariamar: aquela que se questiona, 

distancia-se do pensamento mítico e das fórmulas mágicas, elabora outra 

interpretação do mundo, o que implica assumir a racionalidade e a consciência da 

mediação da palavra que guarda distância e diferença daquilo que nomeia. Encontra 

na voz das outras personagens femininas ressonância para a sua própria reflexão 

crítica e denúncia da dupla opressão: a da tradição, que não é suficiente para 

responder à sua ânsia por liberdade de outras formas de pensar, e a da luta pela 

libertação de seu povo da herança de dominação portuguesa. Assume-se, assim, na 

dupla posição de presa/caça de uma rede de poder e, ao mesmo tempo, caçadora, 

isto é, aquela que cria estratégias de luta pela palavra, sua arma, assim como o é 

para o escritor do qual é ela, Mariamar, uma dobra, um alter, um duplo. 

Assumindo-se, desse modo, como “assimilada”, seja nas marcas de sua 

história de personagem, seja no seu pensamento mítico-racional/crítico e na 

duplicidade de papéis que assume na narrativa – personagem, narradora, autora -, 

Mariamar está entre o pensamento mágico e mítico de suas raízes e o outro, 

racional, que vem do estrangeiro, do português, que também está na sua formação. 

É não apenas narradora-personagem, mas também participa da função autoral ao 

registrar em seu diário as oito versões da história que lemos. Ela escreve na língua 
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do colonizador - o português – distanciada da língua leonina instintiva e selvagem de 

seu aprendizado.28 

Todo esse processo pelo qual passa Mariamar a faz refletir sobre sua vida e 

sobre a história da sua comunidade. Depois de se redescobrir como mulher-leoa, 

retoma o pensamento de Adjiru: 

 

Chego ao fim. Todo o fim é um início, dizia Adjiru Kapitamoro. Mas não este 
final. Este é o desfecho de tudo, o desabar dos últimos céus. Só um desejo 
não cumpri: voltar a ver o mar. Talvez por isso, ao sentir-me adormecer, no 
meu último humano sono, me invada o mesmo sonho. O mar espraiando-
se, aves de espuma cruzando os ares, e Arcanjo Baleiro, desta vez, 
ressuscitando do sono dos afogados e conduzindo-me para longe de 
Kulumani, para esse lugar onde moram as miragens e nascem as viagens. 
(ACL, p.241) 

 

Com a frase “todo o fim é um início”, temos o fechamento de um ciclo e o 

início de outro. Mariamar realiza seu desejo de sair da aldeia ao lado de Arcanjo, e 

este ao lado de Luzilia. A articulação narrativa se fecha com a inscrição “Deus já foi 

mulher”, que começa a história da primeira “versão de Mariamar” e se encontra 

novamente ao final do livro, no momento em que Arcanjo encontra o caderno da 

protagonista. Dessa maneira, o leitor é convocado a fazer uma nova leitura da obra.

 Assim, Mariamar desconstrói a tradição daqueles que subjugam as mulheres, 

calam sua voz e apagam sua identidade. Paradoxalmente, a metamorfose em leoa 

intenta que as mulheres deixem de viver como bicho, sujeitas às suas requisições 

fisiológicas e aos mandos dos homens. Somente como feras conseguem reforçar 

sua identidade humana. 

 

3.2 A relação caça-caçador na narrativa do caçador 
 

Sou caçador, sei o que é perseguir uma presa. Toda 
a minha vida, porém, fui eu o perseguido. (Mia Couto) 

  

Alternando com os escritos de Mariamar, o outro plano narrativo é aquele de 

Arcanjo Baleiro, cujos oito capítulos, intitulados “Diário do caçador”, estão 

estrategicamente justapostos, numa montagem alternada aos outros oito capítulos 

das versões de Mariamar.  Isso traz um ritmo duplo de interrupção e de continuidade 

                                                           
28

 “Meu tio, o jaguaretê “, de Guimaraes Rosa, leva este experimento com a língua ao seu nível 
máximo de expressão ao operar a metamorfose do onceiro em onça por meio de uma (não) língua 
feita de balbucios, ruídos e sons inarticuláveis. 
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da linha da história, pois ao mesmo tempo em que é quebrada pela entrada de outro 

narrador e de outra forma de narrar e pensar, há também uma retomada daquilo que 

ficou suspenso. 

Cabe ao leitor papel preponderante de ter a história completa - só ele pode 

estar em dois lugares ao mesmo tempo - e isso desde o início quando, da 

perspectiva de Mariamar, por exemplo, participa da expectativa e dos preparativos 

para a chegada do caçador e, do outro lado da cena, pode ver o caçador se 

preparando também para se deslocar para a aldeia de Kulumani, onde Mariamar 

mora. É o leitor, portanto, que deve fazer o cruzamento entre os dois planos 

narrativos e montar a cena completa. 

O próprio nome do caçador já traz em si uma ambiguidade: nome de anjo, 

mas sobrenome que indica a habilidade com as balas da morte. Arcanjo Baleiro, 

como ele mesmo explica, é um caçador cuja função aprendeu no seio familiar, 

herança do pai. “Foi essa tradição que nos afeiçoou o nome: nós somos os das 

balas, os Baleiros” (ACL, p.31). Ele é contratado para caçar as leoas que atacam a 

aldeia Kulumani. Porém, sua relação com a caça vai além: ele alterna o papel de 

presa e de caçador, como indica a epígrafe do início deste capítulo. Com Arcanjo 

está, paradoxalmente, a memória de ter sido caça, perseguido pela visão traumática 

do pai, também caçador, morto acidentalmente pelo irmão Rolando: “Um tiro de 

espingarda persegue-me desde a infância. [...] A detonação rasgou a noite e o 

mundo” (ACL, p.31) 

 Segundo Mia Couto, o caçador foi inspirado numa figura real, com quem 

conviveu em Cabo Delgado. Embora a história seja ficcional, o escritor ressalta que 

tentou transcrever para a obra a diferença entre “caçar” e “matar”. Em entrevista, o 

autor afirma que 

 

[...] quando o caçador e a caça se fitam, há uma troca de posição: o caçador 
se animaliza e a caça se humaniza. Neste momento, o caçador é capaz de 
ler o chão que habita e sente-se prisioneiro. Na trama, essa relação 
acontece, pois Arcanjo revela que matar não é o que fascina, mas o 
encontro com o esquivo milagre, o fugaz e irrepetível momento 29 

  

                                                           
29 COUTO, Mia. Entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, em 05 de novembro de 2012.  
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A primeira ida de Arcanjo a Kulumani aconteceu dezesseis anos antes do 

momento presente na narrativa. Almejava caçar um crocodilo. Seu retorno é 

marcado pelo diálogo de seu encontro com Hanifa: 

 

- Lembra-se de mim ?- pergunta.  
- Não me recordo [...] Foram uns escassos dias e partira sem nunca mais 
voltar. Queria desculpar-me de uma eventual indelicadeza. Mas ela parece 
aliviada com a minha falta de lembrança.  
- Diga a verdade: o senhor apenas vem caçar ? Ou vem buscar uma pessoa 
a Kulumani ?  
- Que pessoa ? Não conheço ninguém.  
- É bom que seja assim. Aqui também não há ninguém.  
(ACL, p.102- 103) 

 

A nova viagem à aldeia possuía o objetivo de caçar os leões que estavam 

colocando em perigo a população. Enquanto faz o seu trabalho, tenta escrever um 

diário sobre tudo o que está acontecendo. Um escritor, Gustavo Regalo, o 

acompanha na função de jornalista, registrando todos os momentos da empreitada.  

Assim como Mariamar, o caçador busca, pelas lembranças, preencher seu 

vazio existencial. A partir do passado, reelabora suas experiências, buscando 

refúgio para seus medos, traumas e conflitos, numa tentativa de reinventar o espaço 

moçambicano, o que, segundo Rita Chaves (1997) caracteriza as histórias de Mia 

Couto nas quais o homem urbano é representado, frequentemente, pela angústia e 

solidão causadas pela frustração de relações sociais quebradas, como confessa o 

caçador em seu diário: 

 

Sou o oposto do caçador tradicional que, de véspera, sonha o animal que 
vai matar. No meu caso, sonho-me a mim mesmo, ganhando a vida apenas 
depois de ter sido morto por bravias criaturas. Essas feras são agora os 
meus monstros privados, a minha mais dileta criação. Nunca mais deixarão 
de ser meus, nunca mais deixarão de passear pelas minhas noites. Porque 
afinal, sou eu o seu domesticado prisioneiro (ACL, p.168-170). 

 

Arcanjo Baleiro também se utiliza da escrita para registrar os acontecimentos 

durante a caçada. Na verdade, sua pretensão é a de que seu diário seja uma “carta 

inacabada” para a mulher de seu irmão, e seu grande amor. Pela voz do caçador, 

conhecemos então Luzilia, cujo nome remete à luz, aquela que, em meio à 

escuridão, clareará a vida do caçador. É ela quem conduz os sonhos e as 

lembranças do narrador-personagem: "É por causa dela que escrevo este diário, na 
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vã esperança de que, um dia, essa mulher leia os meus atabalhoados manuscritos" 

(ACL, p.35). 

Tanto nas narrativas de Mariamar quanto nas do caçador, outras vozes são 

evocadas no campo das lembranças, prolongando o passado no presente. Por 

exemplo, o reencontro entre Mariamar e o caçador, ou entre este e Luzilia, retoma a 

experiência do passado e recria o presente. Segundo Priscila da Silva Campos, pela 

escrita  

 

há, no romance, uma inter-relação provocada pelo encontro e desencontro 
entre várias personagens. Mariamar escreve movida pelo sentimento de 
Arcanjo que, por sua vez, elabora um diário na esperança da leitura de 
Luzilia que, por fim, vai a Maputo reencontrá-lo com a desculpa de levar a 
carta de seu irmão. A narrativa deixa indícios da espera de Luzilia, já que 
Arcanjo termina conduzindo Mariamar, a portadora da "corda do tempo". 
Esta metaforiza o ciclo contínuo do processo da memória. (CAMPOS, 2014, 
p.7) 

 

Um episódio inicia a caracterização do narrador personagem e sua função de 

caçador: seu irmão Rolando é internado em uma clínica psiquiátrica. Embora o visite 

no sanatório, Arcanjo começa a escrever cartas para entregar a ele por meio de 

Luzilia. Com ela Arcanjo se relaciona como um caçador, seguindo o ‘”exemplo dos 

felinos que fingem distrair-se antes de se lançarem sobre a presa” (ACL, p.205).  

Os traumas de infância continuam latentes na memória de Arcanjo, e 

reaparecem em diversas situações na trama. A caça, para ele, vai além de uma 

profissão, e se torna uma maneira de ver a vida:  

 

É quase manhã e eu ainda brigo com os lençóis. Não tenho outra doença: a 
insônia intercalada por sonos breves e estremunhados. Afinal, durmo como 
os bichos que persigo por profissão: a salteada vigília de quem sabe que 
demasiada ausência pode ser fatal. 
[...] 
Um tiro de espingarda persegue-me desde a infância. Esse disparo me 
atirou, há quarenta anos, definitivamente, para fora do sono. Eu era menino 
e dormia com essa competência que só as crianças alcançam. A detonação 
rasgou a noite e o mundo. Não sei como, na altura, percorri o longo 
corredor: os meus pequenos pés estavam grudados ao pavimento. Na sala, 
encontrei o meu pai com o peito desfeito, os braços esgravatando por entre 
um mar de sangue, como se nadasse para uma margem que só ele visse. 
No meio desse desabar de mundo, o meu irmão Rolando permanecia 
sentado no seu quarto, a arma pousada no colo. 
- Não me toques - ordenou, com estranha tranquilidade. - Nunca mais 
toques em mim. Vais te queimar. 
Guardou-se assim, imóvel, até que familiares e vizinhos invadiram a casa 
com seus espantos e gritos. Da janela, vi o meu irmão a ser levado pela 
polícia. Não havia dúvida: ele tinha disparado sobre o nosso pai, o reputado 
caçador Henrique Baleiro. Um acidente já previsto pela nossa mãe: 
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- Armas de fogo em casa são causa de tragédia. (ACL, p.29, 31 e 32) 

  

Assim como a mãe se utilizava da escrita para criar para si uma nova realidade – 

enquanto o pai era assassinado ela escrevia cartas – Arcanjo Baleiro utilizava-se da 

caça em busca da sanidade: 

 

Rolando suspeitava: a minha última caçada era um adeus à vida. Mesmo 
voltando à cidade, são e salvo, eu nunca mais regressaria a mim mesmo. A 
loucura não era uma simples enfermidade, mas uma condenação de família. 
E só a caça me salvava desse doentio destino. (ACL, p.39)  

  

Mariamar e Arcanjo, em alguns momentos da trama, são considerados 

loucos. Mia Couto, em entrevista, salienta que essa suposta loucura representa a 

linha tênue entre a fantasia e a realidade: 

 

É na loucura que eles representam a si mesmos porque vivem uma situação 
limite e, para superá-la, precisam cruzar a fronteira da chamada 
“normalidade”. Eles precisam olhar o seu lugar a partir de fora. E esse 
“fora”, essa exterioridade só se alcança a partir da outra margem.30 

 

A voz da mãe de Arcanjo assoma logo no primeiro capítulo de seu diário por 

meio de um discurso dentro do outro – o discurso citado conforme diz Bakhtin – 

destacado, inclusive, pela alteração tipográfica em itálico. Traz de volta a tradição e 

a autoridade das “histórias verdadeiras” ao narrar o mito da origem do universo e, 

com ele, reaviva as tradições e o pensamento mágico, ecoando no de Mariamar.  A 

voz da mãe-narradora se faz ouvir-ler então:  

 

Antigamente, não havia senão noite. E Deus pastoreava as estrelas do céu. 
[...] Os dias ainda não haviam nascido e, por isso, o Tempo caminhava com 
uma perna só [...] Mais e mais o Sol ostentava grandeza, vaidoso dos seus 
domínios e do seu nome tão masculino. Ele, então, se intitulou patrão de 
todos os astros, assumindo arrogâncias de centro do Universo. Não tardou 
a proclamar que ele é que tinha criado Deus. O que sucedeu, na verdade, é 
que, com o Sol, assim soberano e imenso, tinha nascido o Dia. A Noite só 
se atrevia a aproximar-se quando o Sol, já cansado, se ia deitar.  Com o 
Dia, os homens esqueceram-se dos tempos infinitos em que todas as 
estrelas brilhavam de igual felicidade. E esqueceram a lição da noite que 
sempre tinha sido rainha sem nunca ter que reinar. (ACL, p.30) 

  

 Temos aí uma nova versão do mito da origem:  há a harmonia entre a noite e 

as estrelas, até que o Sol, “vaidoso dos seus domínios e do seu nome tão 
                                                           
30 COUTO, Mia. Mia Couto fala sobre A confissão da leoa. Entrevista a Leonardo Cazes. Jornal O 
globo. 10 de novembro de 2012. 
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masculino” impede a noite de continuar o equilíbrio estabelecido, ela que “sempre 

tinha sido rainha sem nunca ter que reinar”.   Essa versão vai ao encontro daquela 

contada por Mariamar, em que o início da humanidade está relacionado a uma 

deusa-mulher.  

Parecido com o pai, Arcanjo se define como uma pessoa que tem dificuldade 

com as palavras e os relacionamentos: “[...] os olhos humanos roubam-me a alma, 

quanto mais humano o olhar mais eu me converto em bicho” (ACL, p.68). Ou seja, 

quanto mais invade seu interior, mais chega à sua essência de animal. Seu pai, ao 

se casar com uma mulata, foi excluído da comunidade, o que o deixou ainda mais 

solitário. Por isso, “se eu tivesse crescido só com ele, talvez nunca tivesse aprendido 

a falar” (ACL, p.33). A caça permitiu a Arcanjo entender o vazio existencial de seu 

pai: “Na verdade, só entendi o meu velhote quando eu mesmo me converti num 

caçador. O meu pai estranhava o próprio mundo” (ACL, p.33). 

 Arcanjo também não se relaciona bem com a escrita - “escrever não é como 

caçar. É preciso muito mais coragem. Abrir o peito assim, expor-me sem arma, sem 

defesa...” (ACL, p.100) - de modo que a escrita de seu diário é um desafio que 

enfrenta num contraste com o escritor Gustavo Regalo, companheiro de viagem que, 

ao contrário dele, não tem dificuldade alguma com a escrita. 

 Em certa medida, o caçador até considera seu trabalho mais digno do que o 

de Gustavo, o escritor, pois, afinal, ele é um caçador e não um matador, enquanto 

que o escritor, para ele, é um “necrófago”, porque tenta “raspar feridas do passado”, 

numa tentativa de narrar as desgraças da guerra civil.  Para Arcanjo, “onde há 

sangue, não há palavra”, pois todos voltam mortos da guerra, e por isso o escritor 

“debica desgraças, por entre sobreviventes cujo luto é o silêncio” (ACL, p.108). 

 No capítulo intitulado “Uma longa e inacabada carta”, Arcanjo articula suas 

lembranças com as de Mariamar, na sua versão “Uma ilegível memória”. Ambos, a 

partir das rememorações, trazem ao presente as marcas da guerra civil. O desejo de 

Arcanjo é que sua história, entrelaçada à história da caçada, vire um livro, mas não 

se sente capaz de fazê-lo, pois a escrita o faz adentrar nas lembranças mais 

profundas de sua infância:  

 

Os papéis tremendo nas mãos de Gustavo transportam-me para minha 
infância. Revejo o dia em que Rolando foi obrigado a conferir o verdadeiro 
conteúdo das missivas que a mãe eternamente redigia. E meu pai, braços 
cruzados sobre o peito, em espera de supremo juiz. 
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[...] – Não acredito que você obedeça ao que lhe mando escrever – disse 
ele, avançando resolutamente sobre a esposa. 
Com brusquidão, Henrique Baleiro arrancou as cartas da mão da mulher. 
Virou e revirou a folha junto ao rosto como se olhasse através do papel. 
Para mim, era a prova de uma antiga suspeita: o meu pai não sabia ler. 
(ACL, p.105-106) 

  

Por isso, a escrita para Arcanjo não é uma ação comum; funciona como um 

processo terapêutico, em que suas lembranças são reelaboradas, numa tentativa de 

produzir uma outra perspectiva sobre seu passado. A própria mãe de Arcanjo fugia 

das suas tristezas pela escrita, e buscava em suas cartas uma realidade outra, mais 

agradável. De acordo com Walter Benjamin, “o sujeito só pode ultrapassar o 

dualismo da interioridade e da exterioridade quando percebe a unidade de toda a 

sua vida... na corrente vital do seu passado, resumida na reminiscência” 

(BENJAMIN, 1987, p.212). 

 Assim, temos em Mariamar e Arcanjo um discurso fragmentado, que mistura 

diálogo, monólogo, fluxo de consciência e reminiscência. São as diversas vozes 

discursivas que constroem a poeticidade da obra, refletindo sobre o estar-no-mundo 

das personagens: “De repente, não havia senão o passado: a morte era uma lagoa 

mais escura e mais lenta que o firmamento. A mãe estava na outra margem, 

escrevendo cartas, e o meu pai nadava sem nunca atravessar o infinito lago” (ACL, 

p.36). 

 O narrador-caçador caça para aliviar o peso que carrega, para “ficar vazio, 

isento de ser homem” (ACL, p.169). E escreve pelo mesmo motivo: “Qualquer coisa 

na escrita me sugere o prazer da caça: no vazio da página se ocultam infinitos 

sobressaltos e espantos” (ACL, p.197). 

 Em paralelo às lembranças do caçador, temos seu irmão Rolando, autor do 

disparo que matou seu pai. Vive em um hospital psiquiátrico, e também escreve 

cartas. Quem as mostra para Arcanjo é Luzilia, sua esposa. A ausência da fala em 

Rolando é significativa, pois é a partir do seu silêncio que as verdades são reveladas 

por meio das cartas. Não só a escrita, mas a leitura também é capaz de promover no 

indivíduo uma nova perspectiva sobre os acontecimentos do passado. Por isso 

Arcanjo almejava alcançar a escrita, mas a palavra o deixa indefeso. 

 

- Diz-me, Luzilia: o meu irmão consegue dormir? 
Rolando dormia, confirma a esposa. Como podia eu ficar indiferente? O 
meu irmão conseguira o exílio total que eu sempre almejara. Invejava em 
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Rolando a loucura e o sono. Invejava-lhe a mulher, o amor correspondido 
que nunca tive. 
[...] 
-Há uma coisa que não entendo. É verdade que entendes o que Rolando 
fala, naquele linguajar dele? 
De repente, vejo-me próximo da desconfiança do meu pai face à fidelidade 
das cartas de minha mãe. Meu Deus, como me pareço com Henrique 
Baleiro! Luzilia está bem longe dos meus pensamentos quando responde: 
-Não te esqueças de que sou enfermeira. E depois, há tanto tempo que 
cuido dele! Eu escuto o teu irmão como quem lê as linhas da mão. 
E eu que não esquecesse que Rolando sabia fazer uso da escrita. Sempre 
fora a sua arma, o seu refúgio. Do bolso das calças, Luzilia retira dois 
pedaços de papel. Escolhe o mais amarrotado e entrega-me. É uma carta 
de Rolando, reconheço a sua caligrafia de eterno menino bem-comportado. 
Não gosto de ler em voz alta. Sinto-me frágil, ridículo, desnudado. Por isso, 
leio em surdina. (ACL, p.204-205) 

  

O reconhecimento de Arcanjo como narrador-caçador dá-se, especificamente, 

no “Diário do caçador (8)”, ao final do livro, cuja epígrafe é uma frase retirada dos 

“Cadernos do escritor”: “Andei por abrigos extensos. Mas não encontrei sombra 

senão na palavra” (ACL, p.243). Em que pese essa frase ser de Gustavo, o escritor, 

refere-se na verdade a Arcanjo, para quem a escrita passa a ser uma nova forma de 

“caça”, isto é, de uma paisagem interior, “que vem antes da espingarda”:  

 

- Escute, sou escritor, sei avaliar: quem escreve assim não precisa caçar. 
Um nó me prende a garganta. Gustavo não imagina o valor daquela 
recompensa [...] Sempre fui o da rua, o do mato. O que Gustavo me dava 
agora era uma casa. Talvez por isso que lhe ofereço agora a minha velha 
espingarda. Gustavo recusa. E eu pergunto: 
- Afinal, não trocamos? Você caça e eu escrevo? 
- Você deu-me o que, na caça, está antes da espingarda. (ACL, p.246, 
destaques nossos) 
 

 A escrita era muito importante para Arcanjo, pois estava diretamente 

relacionada com os relacionamentos que viveu. Era a escrita que o ligava a Luzilia, 

eram as cartas que faziam seu pai ajoelhar-se diante de sua mãe. Seu irmão 

Rolando era admirado por estar sempre junto aos livros. Em certo momento, por não 

conseguir apertar o gatilho da espingarda quando vê a caça, sugere que Gustavo dê 

o tiro. O escritor se espanta, mas não recusa. Começa a troca de papéis. Não 

apenas entre o caçador e o escritor, mas entre caçador e presa, homem e animal: 

 

E penso: tudo o que, durante séculos, tão cuidadosamente construímos 
para nos afastar da nossa animalidade, tudo o que a linguagem recobriu 
com metáforas e eufemismos (o colo, o rosto, a cintura) num instante se 
converte na sua nua e crua substância: a carne, o sangue, o osso. O leão 
não devora apenas pessoas. Devora a nossa própria humanidade. (ACL, 
p.199) 
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 Essa metamorfose também explica a causa da invasão dos leões na aldeia: 

durante a guerra, cadáveres foram deixados nas estradas; os leões apareciam para 

comê-los. As pessoas passaram a ser presas dos leões. “Repetia-se, agora, a 

mesma desarrumação de todas as guerras: as pessoas tornaram-se animais e os 

animais tornaram-se gente” (ACL, p.110). 

 A caça se manifesta na obra também de maneira performática. No capítulo 4 

da “Versão do caçador”, intitulado “Rituais e emboscadas”, os homens de Kulumani 

fazem um ritual que precede a caça coletiva. No meio da dança, começam a ter 

atitudes animalescas, urrando e rosnando, ao que o caçador opina: 

 

Então percebo: aqueles caçadores já não são gente. São leões. Aqueles 
homens são os próprios animais que pretendem caçar. Aquela praça 
apenas confirma: a caça é uma feitiçaria, a última das autorizadas 
feitiçarias. (ACL, p.147, destaques nossos) 

 

Durante toda a narrativa, Arcanjo se posiciona ora como caçador, ora como 

caça. Pede desculpas pela “despromoção para bicho” (ACL, p.169). Quando dorme, 

ao invés de sonhar com os animais que vai matar, sonha consigo mesmo, pois 

“ganha vida apenas depois de ter sido morto por bravias criaturas”, e é delas um 

“domesticado prisioneiro” (ACL, p.170). 

No capítulo 5 da “Versão do caçador”, intitulado “O osso vivo da hiena morta”, 

há o encontro entre o caçador e a leoa. Ficam frente a frente; ele não consegue 

atirar, e ela o estranha mas não o ataca. Ao que o caçador comenta: “Não sou quem 

ela espera. No mesmo instante deixa de ser leoa. Quando se retira já transitou de 

existência. Já não é sequer criatura” (ACL, p.168). 

Após a morte das leoas pelos atiradores Maliqueto e Genito, Arcanjo traz à 

tona mais uma lembrança de infância, quando sua mãe o aconselha a não seguir a 

profissão de caçador: 

 

Florindo Makwala conduz-me ao leão morto, como se fosse uma excursão 
ao meu próprio fracasso. Não cacei nenhum dos leões. O meu irmão 
Rolando pode estar tranquilo: esta não foi a minha última caçada. Esta não 
foi sequer uma caçada. E a minha mãe, onde quer que esteja, pode-se 
orgulhar do seu vaticínio: eu e a caça divergimos de destino. (ACL, p.245) 

  

As lembranças mostram ao caçador que um novo futuro está sendo 

construído, diferente da herança dos Baleiros: “Um rastro de sangue é a minha 
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herança. Sou um caçador que sangra mais do que a vítima” (ACL, p.246). Agora são 

as leoas que o ajudam a construir novas perspectivas:  

 

Naquele momento estou rodeado de deusas. De um e do outro lado da 
despedida, naquele rasgar de mundos, são mulheres que costuram a minha 
rasgada história. Contemplo as nuvens, que caminham com o pesado e 
torto passo da gravidez. Não tarda que chova. Em Palma, aguarda-me a 
mulher que toda a minha vida esperei. (ACL, p.250) 

  

O triângulo amoroso Mariamar-Arcanjo-Luzilia finalmente se resolve, e os três 

vão embora juntos de Kulumani. Arcanjo termina sua narrativa com as duas 

mulheres com quem se relacionava: caçado por Mariamar, caçador de Luzilia: 

 

A jovem está envolta numa capulana que lhe cobre parcialmente o rosto. 
Caminha com desanimados passos, como se fosse um espantalho. A mão 
deixa pender um caderno em cuja capa se pode ler Diário de Mariamar. 
Quando o seu olhar cruza com o meu, uma tontura me fulmina. De súbito, 
aqueles olhos de mel transportam-me para um passado que parecia 
desvanecido. Desvio o rosto, sou um caçador, sei fugir das armadilhas. 
Aqueles olhos, de tanta luz, escurecem o mundo. Mas é um escuro bom, 
um suave entorpecimento de infância. De tão claros, os olhos de Mariamar 
me devolviam qualquer coisa que, sem saber, eu há muito havia perdido. 
[...] Mariamar gesticula apontando para o caderno. Aquele balbuciar faz-me 
recordar Rolando, meu pobre irmão, toda a vida tão íntimo com as palavras 
e agora sem acesso aos mais básicos vocábulos. (ACL, p.249, grifos 
nossos) 

 

 As lembranças trazidas pela imagem de Mariamar evocam um passado 

latente na memória de Arcanjo. Tanto Mariamar quanto Rolando não podem mais 

usar o recurso da fala, mas ambos têm na escrita a arma contra a cruel realidade em 

que vivem. Da mesma forma o caçador, agora também na posse da escrita de seu 

próprio “Diário”, que o captura.  

Na cena final, é justamente no diário do caçador que se inscreve a história de 

Mariamar e de seus escritos, nos quais “o cordão do tempo”, que Hanifa, mãe de 

Mariamar, entrega para a filha, é um “sinal de transmissibilidade” e não apenas do 

poderio da leoa incapturável pelo masculino - caçador - “Eu sou a única leoa que 

não foi capturada. Essa é a minha confissão. Esta é a corda do tempo que deixo em 

suas mãos” (ACL, p.251) –, mas também da continuidade de uma história de origem 

na narrativa mítica que abre o caderno de anotações de Mariamar – "Ela diz que 

esse caderno é a sua única roupa” (ACL, p.249) – e que, não por acaso, é também a 

frase que inicia o livro que lemos: “Deus já foi mulher”. Então, a última palavra 

renasce na primeira, sugerindo o “cordão do tempo”, o circuito de transmissibilidade 
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de uma história que continuará na voz de outros que de ouvintes-leitores se 

transformarão em narradores. 

 

3.3 A relação caça-caçador nas epígrafes 
 

A língua é uma moradia, uma casa para o 
pensamento.    (Mia Couto) 

 

 Um traço característico dos textos moçambicanos é a inserção de epígrafes 

com provérbios e ditos populares africanos, os quais expressam o saber da tradição 

ancestral. Segundo a classificação de André Jolles, o provérbio é uma forma 

simples, corrente na linguagem popular, cujo objetivo é ensinar algo advindo de 

gerações passadas: 

 

Falamos de um universo da experiência, mas é evidente que tal universo, 
pelo próprio fato de ser empírico, divide-se de acordo com os interesses, as 
ocupações e a experiência de cada classe e de cada meio – experiências 
que se conjugam e se encerram em universos distintos. Essas experiências 
encerram-se com muito maior facilidade em locuções, ou em máximas, uma 
vez que são adquiridas numa esfera social ou profissional específica. 
(JOLLES, 1976, p.33) 

 

 Ou seja, os provérbios transformam experiências particulares em sabedoria 

universal, pois é a síntese, a condensação das vivências de um dado grupo. Mas       

também particularizam experiências que são de caráter universal, pois podem ser 

aplicadas em situação semelhante.  

Mais do que ensinar, o provérbio, considerado por Zumthor como um “micro-

discurso narrativo” (ZUMTHOR apud MOREIRA, 2005, p.114), possui grande força 

persuasiva, refletindo uma concepção de mundo e saber de um povo. Cláudia Maria 

Xatara e Thais Marini Succi (2008) informam que se trata de  

 

[...] unidade léxica fraseológica fixa, consagrada por determinada 
comunidade linguística, que recolhe experiências vivenciadas em comum e 
as formula como um enunciado conotativo, sucinto e completo, empregado 
com a função de ensinar, aconselhar, consolar, advertir, repreender, 
persuadir ou até mesmo praguejar. (XATARA e SUCCI, 2008, p.35) 

 
 
 Outro conceito interessante a respeito dos provérbios vem do historiador J. 

Obelkevich, para quem os provérbios são estratégias de autoridade, que “formulam 

uma parte do bom senso de uma sociedade, seus valores e a maneira de fazer as 
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coisas” (OBELKEVICH, 1997, p.45). O anonimato se inscreve nas frases proverbiais, 

comumente em terceira pessoa. O enunciador, ao utilizar-se do provérbio, transmite 

uma sabedoria que não é sua, mas da comunidade que fala por intermédio dele. “De 

fato, a autoridade dos provérbios está arraigada na própria língua” (OBELKEVICH, 

1997, p.45). 

Roland Barthes, ao analisar as máximas em Rochefoucauld – um estudo que 

pode ser estendido aos provérbios – disserta a respeito do pensamento poético por 

meio de imagens condensadas que o provérbio apresenta, além de ser uma 

reenunciação do conhecimento ancestral: 

 

[...] tenho o sentimento (aliás profundamente estético) de estar tratando com 
uma verdadeira economia métrica do pensamento, distribuída no espaço 
fixo e finito que lhe é reservado [...] É fácil reconhecer nesta economia um 
substituto das linguagens: existe, como se sabe, uma afinidade particular 
entre o verso e a máxima, a comunicação aforística e a comunicação 
divinatória. (BARTHES, 2004, p.83)  

  

Walter Benjamin, em “O narrador” também corrobora com a ideia de que o 

provérbio é um conselho, próprio das narrativas orais. Mas vai além: 

 

Podemos ir mais longe e perguntar se a relação entre o narrador e a sua 
matéria – a vida humana – não seria ela própria uma relação artesanal. Não 
seria sua tarefa trabalhar a matéria-prima da experiência – a sua e a dos 
outros – transformando-a num produto sólido, útil e único? Talvez se tenha 
uma noção mais clara desse processo através do provérbio, concebido 
como uma espécie de ideograma de uma narrativa. Podemos dizer que os 
provérbios são ruínas de antigas narrativas, nas quais a moral da história 
abraça um acontecimento, como a hera abraça um muro. (BENJAMIN, 
1987, p.221; destaque nosso) 

 

O provérbio seria, portanto, um resto de narrativa que está concentrada numa 

fórmula, na qual há um conceito e um valor a serem transmitidos, associados a uma 

pratica de ação comunitária que traz de volta o “conselho” e a autoridade da voz 

ancestral dos narradores da tradição oral. 

 Para Antônio Cândido, o provérbio também tem a função de eliminar as 

surpresas da vida, e para que se concretize, é necessário que seja apresentado 

sempre da mesma maneira: 

 

São modos de petrificar a língua, de confinar o seu dinamismo a um código 
imutável, cuja principal função é eliminar a surpresa e, portanto, a abertura 
para novas expectativas. Formam um sistema coeso, na medida em que o 
provérbio é o lugar comum elevado pela repetição e a um alto grau de 
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formalidade. No mundo fechado, o discurso vai assumindo cunho regular 
[...] no limite, o dito proverbial reveste um caráter frequentemente 
semirreligioso de sentença e oráculo, quase sacralizando as normas de 
sustentação do grupo. (CANDIDO, 1972, p.103-104; destaque nosso) 

 

 Isso mostra a ambivalência da fórmula proverbial: ao mesmo tempo em que 

carrega a marca da rigidez, traz consigo a permanente capacidade de adaptação e 

atualização.  

Em A confissão da leoa, é exatamente isso que ocorre. Mia Couto, ao usar os 

provérbios – ou até inventá-los – singulariza seus ensinamentos, a tal ponto que 

passam a constituir todo um bloco de “ruinas de narrativas” que funcionam como 

“epigrafes”, na abertura de cada capitulo e, tal como “oráculos”, lançam “correntes 

subjacentes de sentido” a cada um dos 16 capítulos do romance: as oito versões de 

Mariamar e os oito excertos do “Diário do caçador”. 

Mia Couto, em decorrência de suas viagens como biólogo pelo interior do 

país, resgata a sabedoria tradicional dos provérbios e coloca essas vozes, muitas 

vezes marginalizadas, de forma direta na sua obra, por meio das epígrafes. Ana 

Mafalda Leite salienta: 

 

O provérbio parece ser uma das formas ideais para preencher o papel de 
iniciador, que assume o escritor africano, à maneira do contador de 
histórias, e ao mesmo tempo serve-lhe para caracterizar a mundivivência 
dos mais velhos, em especial do mundo rural. Tem a utilidade também de 
ser uma forma de controle narrativo, por um lado, reiterativo da história 
narrada, mote da sua abertura, ou de posteriores desenvolvimentos do 
enredo. (LEITE, 2013, p.54)  

 

Nesse sentido, o provérbio está diretamente relacionado ao texto no qual está 

inserido e, segundo Zumthor, “[...] ele ocuparia, portanto, um lugar estratégico no 

enunciado, participando do jogo intertextual e não apenas sendo considerado em 

seu aspecto isolado” (ZUMTHOR apud MOREIRA, 2005, p.114). Embora seja uma 

fórmula cujas raízes estão na oralidade, o provérbio reafirma sua força por meio da 

palavra escrita graças à permanência e reprodutibilidade que a escrita traz, 

colaborando para o seu deslocamento para outros tempos e espaços.  

Maria Nazareth Soares Fonseca e Maria Zilda Ferreira Cury, ratificando a 

análise de Terezinha Taborda Moreira, afirmam que os provérbios moçambicanos 

“atravessam a voz do narrador pela voz da tradição oral” (FONSECA e CURY, 2008, 

p.64). E embora se originem da sabedoria popular, seu anonimato e sua inclinação 
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didático-ilustrativa aproximam-no de um discurso universal, uma vez que, de 

maneira muito pragmática, auxiliam na solução de uma situação-problema. Ou seja, 

uma manifestação do passado é cristalizada no presente e perpetuada para futuras 

gerações, “permitindo o seu uso fazer a ponte entre a sabedoria dos mais velhos e o 

mundo moderno” (LEITE, 2013, p.53). O seu caráter anônimo demonstra seu 

nascimento na experiência e na vida coletiva, confirmando a reflexão de Walter 

Benjamin.31  

 Nas obras de Mia Couto, conforme Maria Fernanda Afonso, essas epígrafes 

mostram 

 
[...] o desejo do autor de quebrar fronteiras entre os universos simbólicos 
que pertencem a diferentes tradições culturais. Instaurando relações 
dialógicas complexas entre o paratexto e o texto, a epígrafe permite uma 
superposição de discursos, de vozes e de espaços numa amálgama que 
define a criação literária [...]. No conjunto, têm invariavelmente o caráter 
reflectido dos textos orais, em particular, dos provérbios. (AFONSO, 2004, 
p.270) 

 

 A confissão da leoa, por sua vez, inicia-se com um provérbio africano, o qual 

está diretamente relacionado à temática que percorre toda a trama: “Até que os 

leões inventem as suas próprias histórias, os caçadores sempre serão os heróis da 

narrativa de caça (ACL, p.9). Essa inversão de heroicidade – dos caçadores para a 

caça – lança, à semelhança de um oráculo, a perspectiva futura que alicerça esta 

narrativa e faz das “leoas” - Mariamar e sua mãe - as verdadeiras heroínas da 

história reveladas, pouco a pouco, no decorrer da narrativa e ratificando o 

acontecimento do provérbio. 

Nessa linha, o primeiro capítulo da obra, intitulado “Versão de Mariamar”, é 

iniciado por uma epígrafe, mas desta vez não é um provérbio africano, e sim um 

versículo deslocado para o Evangelho segundo Tomás, considerado um livro 

apócrifo dentro do Cristianismo: “Bendito seja o leão que o homem comerá e o leão 

em humano se tornará; e maldito seja o homem que o leão comerá, e o leão se 

tornará humano” (ACL, p.11). Aqui, temos já o prenúncio da metamorfose que 

                                                           
31

 Afirma Walter Benjamin que “ela [a verdadeira narrativa] tem sempre em si, às vezes de forma 
latente, uma dimensão utilitária. Essa utilidade pode consistir seja num ensinamento moral, seja 
numa sugestão prática, seja num provérbio ou numa norma de vida – de qualquer maneira, o 
narrador é um homem que sabe dar conselhos. Mas, se ‘dar conselhos’ parece hoje algo de 
antiquado, é porque as experiências estão deixando de ser comunicáveis”. (BENJAMIN, 1987, p.200) 
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acontecerá ao longo de toda a narrativa: para vencer o dominador, a mulher se 

transforma em leoa.  

 Todos os outros capítulos narrados por Mariamar possuem como epígrafes 

provérbios – africanos e um provérbio árabe – que utilizam as metáforas da caça e 

dos animais na correlação com o poder opressor masculino sobre a mulher africana. 

Como exemplo, temos a epígrafe do capítulo 2: 

 

O verdadeiro nome da mulher é “Sim”. Alguém manda “não vais”. E ela diz: 
“eu fico”. Alguém ordena: “não fales”. E ela permanecerá calada. Alguém 
comanda: “não faças”. E ela responde: “eu renuncio”. Provérbio do Senegal. 
(ACL, p.41) 

  

 A epígrafe já prenuncia a situação de submissão da mulher africana, e de 

Mariamar em especial, que, nesse capitulo, vê-se enclausurada pelo pai, devido à 

chegada do caçador na aldeia. Hanifa, mãe de Mariamar, também quer ir embora 

para a cidade, mas o pai, autoritariamente, proíbe: “Se formos, as campas é que 

deixarão de cuidar de nós” (ACL, p.44). Essa afirmação relaciona-se diretamente 

com a cultura moçambicana, em que os espíritos dos antepassados têm papel 

importante no cotidiano dos habitantes, e por isso, deve-se viver onde os mortos 

estão. Além disso, essa situação vai ao encontro do que Hanifa afirma no início do 

capítulo: “Nós todas, mulheres, há muito que fomos enterradas” (ACL, p.43).  

 Em Mariamar, é recorrente a temática da dominação nas epígrafes. Por 

exemplo, no capítulo intitulado “Uma ilegível memória”, temos a seguinte epígrafe:  

 

Todas as manhãs a gazela acorda sabendo que tem que correr mais 
veloz que o leão ou será morta. Todas as manhãs o leão acorda 
sabendo que deve correr mais rápido que a gazela ou morrerá de 
fome. Não importa se és um leão ou uma gazela: quando o Sol 
desponta o melhor é começares a correr. (ACL, p.79) 
 
 

Nesse provérbio, marcado por uma estrutura paralelística de inversão, a 

moral está junto com o acontecimento: ou gazela ou leão, cada qual segundo sua 

espécie, sabe que precisa “correr” seja como caça ou como caçador para lutar pela 

sobrevivência. Por equivalência, estabelece-se o conceito de que, seja no lugar da 

caça (a mulher), seja no do caçador (o dominador), o melhor conselho é “começar a 

correr”. Vislumbramos aqui a realidade do povo moçambicano e os dois lados da 

dominação: homem e mulher, branco e negro.   
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 No caso de Mariamar, a epígrafe também funciona como a voz do oprimido – 

a mulher - que não pode falar dentro da narrativa. No capítulo 4 da “Versão de 

Mariamar”, intitulada “A estrada cega”, temos como epígrafe o seguinte provérbio 

africano: “Uma palavra que não pode sair da boca acaba convertendo-se em baba 

peçonhenta” (ACL, p.117). É a entrada de um texto em que é relatada a paralisia de 

Mariamar, o que a leva a se metamorfosear em bicho: “gatinhando, transportava nos 

dentes, à maneira das gatas, a boneca que fantasiava como legítima filha” (ACL, 

p.123). Além disso, mais uma vez, a epígrafe remete à opressão vivida por 

Mariamar: a “baba peçonhenta” é a palavra que não sai; mata. 

 Da mesma maneira, o capítulo 5 da “Versão de Mariamar”, intitulado “Uns 

olhos de mel”, possui como epígrafe um provérbio árabe interligado ao tema desse 

capítulo: “O murmúrio de uma moça bonita ouve-se melhor que o rugido de um leão” 

(ACL, p.155). Aqui, o provérbio prenuncia aquilo que a narração faz ao trazer à tona 

Mariamar que, tal como uma nova Sherazade, rememora um ato de sedução e caça, 

por meio de seus olhos e, sobretudo, da dança em que perdeu “a humanidade 

compostura” e “caçou” Arcanjo Baleiro, no passado (ACL, p.159). 

É importante salientar ainda que sempre há, nos provérbios relacionados a 

Mariamar, a referência à presença ou à ausência da voz. Aqui, temos o “murmúrio”, 

que, embora seja “quase voz”, torna-se mais forte do que o rugido de um leão, 

associado ao domínio do masculino. Interessante, também, é a utilização da figura 

“olhos de mel” cujo poder sedutor enfraquece o caçador. Essa inversão ocorre 

durante toda a narrativa na qual as mulheres buscam, por meio da metamorfose em 

leoas, “caçar” os homens e destitui-los de seu poder. 

 No capítulo 6 da “Versão de Mariamar”, intitulado “Um rio sem mar”, temos um 

provérbio de Kulumani 32, ou seja, um provérbio inventado tal qual o lugar, entre a 

existência e a não existência, de onde poderia vir. Mais uma vez, é utilizada a 

analogia com os animais: “Sábio é o pirilampo, que usa o escuro para se acender” 

                                                           
32

 Sobre a existência real do povo de Kulumani e suas tradições (incluindo seus provérbios), Mia 
Couto declarou, em entrevista: “Conhecia alguma coisa, sim. Sou biólogo, já percorri grande parte do 
território do país e fi-lo em visitas demoradas que me permitem mergulhar no universo das pessoas. 
Não vou lá como um turista. Contudo, na aldeia de Palma (que no romance surge como Kulumani) eu 
tive que permanecer mais tempo. Só o tempo torna possível que os aldeões se abram para um 
estranho. Depois, não sei se devemos falar em mitos e tradições quando falamos desses povos. Eles 
têm pensamentos e religiosidades próprias que valem tanto e são tão dinâmicas como as lógicas da 
cidade e da modernidade” (COUTO, Mia. Mia Couto fala sobre A confissão da leoa. Entrevista a 
Leonardo Cazes. Jornal O globo. 10 de novembro de 2012). 
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(ACL, p.181). Verticalmente, esse provérbio se relaciona com o contexto da mulher 

africana, que busca sua voz em meio à opressão, à maneira de um pirilampo: usa o 

vazio para mostrar vida; usa o não dito para dizer. Horizontalmente, direciona-se ao 

interior do próprio capítulo, em que Mariamar se declara como uma borboleta no 

casulo, almejando sua liberdade.  

Finalmente, os capítulos 7 e 8 da “Versão de Mariamar” descrevem a 

reviravolta da história, a completude da metamorfose de Mariamar em leoa. São 

capítulos intitulados, respectivamente, “A emboscada” e “Sangue de fera, lágrima de 

mulher”, indiciando a transformação da mulher em leoa, que culmina com a 

confissão de Mariamar. Para isso, são utilizados como epígrafes provérbios 

africanos que denotam a atitude da presa diante do caçador. A primeira delas, “Tem 

cuidado com os leões. Mas tem mais cuidado ainda com a cabra que vive no covil 

dos leões” (ACL, p.209), relaciona-se à presa que, um dia, pode virar caçadora e 

usar contra os leões as armas que aprendeu com eles. Outra epígrafe, “Quando as 

teias da aranha se juntam elas podem amarrar um leão” (ACL, p.231), retomando 

outra vez a figura da caça, mostra o desejo de que todas as mulheres, unidas, 

possam ser capazes de vencer os leões que as aprisionam; por isso o título “sangue 

de mulher”, numa referência à força das mulheres-leoas, que foram deusas, na 

origem: “Deus já foi mulher”. 

Se observarmos, agora, as epígrafes do “Diário do caçador”, raros são os 

provérbios, e, em lugar deles, surgem excertos de textos vindos de outros lugares, 

uns identificáveis, outros frutos, certamente, da invenção ficcional.  Na abertura do 

capítulo 1 do “Diário do caçador”, por exemplo, intitulado “O anúncio”, encontramos 

o seguinte texto: “Só há um modo de escapar de um lugar: é sairmos de nós. Só há 

um modo de sairmos de nós: é amarmos alguém (ACL, p.27). Essa epígrafe é 

identificada como um “excerto roubado aos cadernos do escritor”. Que escritor? Mia 

Couto, Arcanjo Baleiro ou Gustavo, escritor que acompanhava a caça? O autor faz 

um jogo de presença e ausência, está e não está na cena, e se apropria de algo 

inventado para gerar uma reflexão. O capítulo reitera a ideia da epígrafe: Arcanjo 

quer escapar do passado; aceita caçar os leões como forma de esquecer, de sair de 

si mesmo: “eu nunca mais regressaria a mim mesmo. [...] só a caça me salvava 

desse doentio destino” (ACL, p.39).  

A história de Arcanjo Baleiro é descrita com alternância entre seu trabalho de 

caçador e sua relação com a família e a escrita. As epígrafes, que introduzem os 
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oito capítulos de seu diário, seguem essa mesma ordem. Por exemplo, o capítulo 2, 

intitulado “A viagem”, mostra a sua chegada na aldeia e a sua missão de caçador; a 

epigrafe é, segundo consta, uma “tradução livre de excerto de A caça à borboleta, 

de Walter Benjamin”:  

 

A minha rede de captura de borboletas está suspensa, espero apenas que a 
mariposa me instigue através dos seus recuos, das suas hesitações. Como 
ficaria feliz se me pudesse dissolver em luz e ar, apenas com o intuito de 
me aproximar e ser capaz de a dominar. Entre mim e a presa, agora, a 
velha lei da caça se instala: quanto mais eu, com todo o meu ser, tento 
obedecer ao animal, mais me converto, corpo e alma, em borboleta. Quanto 
mais perto estou de cumprir o desejo de caçador, mais esta borboleta 
ganha a forma da vontade humana. No final, é como se a captura fosse o 
preço que tenho que pagar para recuperar minha existência humana [...] No 
regresso da caça, o espírito da criatura condenada toma posse do caçador. 
(ACL, p.61; destaques nossos) 

 

Esse texto foi retirado da obra Infância berlinense: 1900, de Walter Benjamin. 

Nessa obra, o filósofo rememora sua infância em Berlim, na tentativa de 

compreendê-la a partir da análise da sua vida e do contexto onde estava inserido. 

Não à toa, essa epígrafe está relacionada ao capítulo em que Arcanjo conta sua 

infância e tenta entender os acontecimentos a partir da memória. Sua voz se mistura 

às outras vozes, numa fusão de “eus”. O excerto focaliza, exatamente, a 

contaminação e a metamorfose do caçador na caça que deseja capturar, 

prenunciando a lenta transformação de Arcanjo Baleiro de caçador de leões a 

narrador-escritor-caçador, cuja presa a conquistar é a palavra escrita. 

O capítulo 3, intitulado “uma longa e inacabada carta” possui como epígrafe 

uma frase proverbial: “O homem vê o cacimbo, a mulher vê a chuva” (ACL, p.95). 

Segundo consta, um provérbio vindo de Kulumani, como o da versão 6 de Mariamar. 

Nele, ao invés de conselho, há uma constatação e um conceito sobre a diversidade 

do comportamento do homem e da mulher: enquanto o homem vê o cacimbo (a 

estação do ano em que não chove em Moçambique, embora tenha a umidade do 

inverno), isto é, aquilo que é visível e próximo, a mulher vê o que está além, no 

invisível e potencial. Nesse enunciado sintético, condensa-se aquilo que esse 

capitulo do diário de Baleiro vai narrar, ou seja, a sua relação com as mulheres da 

sua vida - Mariamar, Luzilia e sua mãe – todas elas visionárias e em desencontro 

com homens “cegos” (ele próprio e seu pai) para aquilo que se prefigura na 

ausência.  
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No capítulo 4 do “Diário do caçador”, uma frase, apropriada dos “cadernos do 

escritor” (Gustavo, o jornalista-escritor, ou Mia Couto?), se transforma em epígrafe: 

“Onde os homens podem ser deuses, os animais podem ser homens” (ACL, p.137). 

Arcanjo explica como funciona sua caça: não caça para matar, precisa entender o 

poder do animal. “Num lugar em que ninguém pode ser alguém” (ACL, p.143), ao 

caçarem, os homens tornam-se deuses, e isso permite que os leões tornem-se 

homens. Durante os “rituais e emboscadas”, como nos sugere o título, Arcanjo 

observa a metamorfose dos caçadores: “Então percebo: aqueles caçadores já não 

são gente. São leões. Aqueles homens são os próprios leões que pretendem caçar” 

(ACL, p.147). 

 Outro provérbio africano que anuncia o trabalho de caçador está presente na 

epígrafe do capítulo 5: “Um exército de ovelhas liderado por um leão é capaz de 

derrotar um exército de leões liderado por uma ovelha” (ACL, p.165). Mais 

importante do que o exército é a liderança dele. Da mesma forma, 

metalinguisticamente, mais importante do que o caça é a narrativa dela. São as 

palavras que mantêm vivas as histórias de caça que transformam os caçadores em 

heróis. Não é aleatória a escolha do título desse capítulo: “O osso vivo da hiena 

morta”. A hiena é uma caçadora eficiente, mas sua preferência de alimentação são 

as carcaças. Os ossos são indícios de que uma vida passou por ali e são capazes 

de “falar” mesmo depois de não terem mais vida. Assim, pela palavra, caçador e 

presa se tornam um só:  

 

Essas feras são agora os meus monstros privados, a minha mais dileta 
criação. Nunca mais deixarão de ser meus, nunca mais deixarão de passear 
pelas minhas noites. Porque, afinal, sou eu o seu domesticado prisioneiro. 
(ACL, p.170) 

  

O caçador, ao se fazer escritor, no capítulo 6, intitulado “O reencontro”, afirma 

que algo na escrita o relembra a caça: “no vazio da página se ocultam infinitos 

sobressaltos e espantos” (ACL, p.197). Nas lacunas do discurso, ou seja, naquilo 

que não é dito, estão os sinais que o leitor/caçador precisa observar para chegar à 

sua presa. O que alimenta as lembranças dele são as ausências. É antes de viver, 

não é aquilo que aconteceu. Por isso a epígrafe “Sou feliz apenas antes de viver. Só 

tenho lembranças no que sonho. Por isso, escrevo” (ACL, p.193). Escritor e caçador 

trocam de papéis: o primeiro, entusiasmado com novos desafios; o segundo, para 
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fugir de si mesmo. Mais uma vez, é um trecho retirado do “caderno do escritor”, sem 

ficar definido que escritor é esse. Há um jogo entre o autor e um caderno 

desconhecido para o leitor.   

Semelhante procedimento é utilizado na epígrafe do capítulo 8, intitulado 

“Flores para os vivos”: “Andei por abrigos extensos. Mas não encontrei sombra 

senão na palavra” (ACL, p.243). Não fica claro quem é a 1ª pessoa desse discurso, 

se é o escritor Gustavo, se é Mia Couto, ou o próprio caçador, que agora é também 

escritor. A epígrafe, mais uma vez, demonstra a transformação final do caçador em 

escritor, a verdadeira metamorfose. 
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Considerações finais: o lugar do autor 
 

Chego ao fim. Todo fim é o início. (Mia Couto) 
 

A construção da história me constrói como um 
contador de histórias. (Mia Couto) 

  

Walter Benjamin, em seu ensaio “A obra de arte na era da reprodutibilidade 

técnica”, afirmou que “sempre foi uma das tarefas essenciais da arte a de suscitar 

determinada indagação num tempo ainda não maduro para que se recebesse plena 

resposta” (BENJAMIN, 1987, p.190). Diante disso, apresentamos a obra A confissão 

da leoa, de Mia Couto, a qual, pela linguagem, suscita questões que por muito 

tempo reverberarão nos estudos críticos de literatura moçambicana. 

 Mia Couto, em entrevista, salientou que é necessário ter sensibilidade para 

perceber que tudo aquilo que é vivido no dia-a-dia do povo moçambicano é matéria 

prima para sua escrita: 

 

Sei que esses pedaços da história vão ter muita dificuldade em aparecer 
porque os rejeitam, porque a “História” não quer as “histórias”, não convive 
bem com isso, porque tudo é empolado, há sempre um tratamento épico, e 
uma reescrição do passado em que só tem lugar na história os grandes 
homens que fizeram grandes feitos. Aquilo que eu falo é das pequenas 
coisas, e dos pequenos homens que são sempre marginais. 33 

 

 Por isso, para ele, o escritor deve ter a capacidade de, por meio dessas 

histórias, revelar aquilo que está não apenas na formação do povo africano, mas faz 

parte da essência do ser humano. 

 Quem o ensinou a olhar para as “pequenas coisas” foi seu pai, jornalista e 

também poeta Fernando Couto. À moda de Manoel de Barros, vivia em casa “em 

estado de poesia” e assim aprendeu a observar “brilhos entre poeiras e cinzas no 

chão”. Ouvia poetas e o que o seduzia era “o modo como aquelas pessoas se 

embeveciam com a palavra, como se fosse uma espécie de música”34. 

 

Eu cresci nesse ambiente de mestiçagem, escutando os velhos contadores 
de histórias. Eles me traziam o encantamento de um momento sagrado. 
Aquela era a minha missa. Eu queria saber quem eram os autores daquelas 
histórias e a resposta era sempre a mesma: ninguém. Quem criara aqueles 
contos haviam sido os antepassados, e as histórias ficavam como herança 

                                                           
33

 Jornal Lusitano, Lisboa, 10 de junho de 2000.  

 
34

 COUTO, Mia. Mia Couto fala sobre a literatura de Moçambique e de sua relação com as palavras. 
Entrevista a Marcos Fidalgo. Saraiva-conteúdo, 16 de abril de 2014. 
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divina. Naquele mesmo chão estavam sepultados os mais velhos, 
conferindo história e religiosidade àquela relação. Nessa moradia, os 
antepassados se convertem em deuses. (COUTO, 2011, p.117)  

  

Uma das marcas das obras de Mia Couto é demonstrar a ambivalência 

existente na vida e na arte. Seus romances são compostos a partir da fusão entre a 

oralidade e a escrita, bem como do encontro entre tradição e modernidade. Para ele, 

o conflito entre ancestralidade e herança colonial não deve necessariamente ser 

maléfico, uma vez que faz repensar a respeito do processo de composição da 

nação. É um erro partir de uma visão maniqueísta, em que o outro é sempre o 

culpado por influenciar e contaminar a tradição. Como o escritor ainda reitera, não 

se pode, em nome de uma “pureza africana”, fechar as portas a outras vozes. “Muito 

do que chamamos de genuinamente africano nasceu da troca cultural com outros 

continentes” (COUTO, 2011, p.166).  

Assim, temos um autor que valoriza a diversidade na formação de uma 

identidade que está sempre em mudança. Por isso, “a riqueza provém da nossa 

disponibilidade de efetuarmos trocas culturais” (COUTO, 2005b, p.10). 

 

Podemos ser diversas coisas. O erro é quando queremos ser apenas uma. 
O erro é quando queremos negar que somos diversas coisas ao mesmo 
tempo. [...] A verdade é que não existe ninguém "puro". A nossa espécie 
humana é toda feita de mestiçagens. Há milhões de anos que nos andamos 
cruzando, trocando genes, traficando valores. Fomos capazes de sobreviver 
por causa dessa diversidade. Não há nesta sala ninguém que não possua 
uma identidade múltipla e plural. As identidades, meus amigos, são como os 
dedos da mão. De quando em quando, há um desses dedos que incha e 
não deixa ver os restantes dedos. Cada um de nós, em certo momento da 
sua vida, já sentiu esse inchaço na sua alma. Houve dias que fomos mais 
de uma etnia, de uma religião, de um clube. Mas a mão continua sempre 
sendo composta por múltiplos dedos. (COUTO, 2005b, p.87 e 89) 

 

 Para escrever A confissão da leoa, Mia Couto partiu de uma história real, fruto 

de suas andanças como biólogo pelo interior de Moçambique. Um amigo pessoal, 

caçador, foi realmente chamado a intervir para matar os leões na cidade de Palma. 

“Mas a história que ele atravessa é toda ficcional. Assim, o meu amigo, inspirador da 

personagem, já não mais está presente [...] Inspirei-me em situações, mais do que 

em pessoas” 35. Por onde passa, Mia Couto anota as histórias que ouve, e desses 

fatos nasce sua produção literária. Mia Couto também destaca, em entrevista, que 

                                                           
35 COUTO, Mia. Mia Couto fala sobre A confissão da leoa. Entrevista a Leonardo Cazes. Jornal O 
globo. 10 de novembro de 2012. 
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ao final das suas observações, já não sabe dizer o que é relatório de biólogo e o que 

é texto poético 36. Por isso, a imagem de Gustavo Regalo, o escritor que acompanha 

o caçador Arcanjo Baleiro na empreitada, sugere um “alter ego” do autor, como ele 

mesmo afirma: “O escritor tem um pouco de mim, mas ele vive uma narrativa que 

nada tem a ver comigo” 37. Tal fato é percebido na explicação que inicia o romance: 

 

Em 2008, a empresa em que trabalho enviou quinze jovens para atuarem 
como oficiais ambientais de campo durante a abertura de linhas de 
prospecção sísmica em Cabo Delgado, no Norte de Moçambique. Na 
mesma altura e na mesma região, começaram a ocorrer ataques de leões a 
pessoas. Em poucas semanas, o número de ataques fatais atingiu mais de 
uma dezena. [...] Sugerimos à companhia petrolífera que tomasse em suas 
mãos a superação definitiva dessa ameaça: a liquidação dos leões 
comedores de pessoas. Dois caçadores experientes foram contratados e 
deslocaram-se de Maputo para a Vila de Palma, povoação onde se 
centravam os ataques de leões. [...] Vivi esta situação muito de perto. 
Frequentes visitas que fiz ao local onde decorria este drama sugeriam-me a 
história que aqui relato, inspirada em factos e personagens reais (ACL, p.7-
8). 

  

Nessa introdução da obra, percebe-se as marcas da voz autoral, entretanto, o 

fato de não trazer a assinatura do autor, traz ambiguidade sobre esse lugar de 

presença-ausência.  

A afirmação de que a história foi baseada em fatos reais coloca o leitor diante 

de um suposto relato biográfico. Entretanto, na leitura da obra, essa expectativa é 

quebrada. O que temos são duas vozes, uma masculina e outra feminina, que, à 

primeira vista, nada têm em comum com o autor. Porém, uma leitura mais minuciosa 

abre a perspectiva de uma voz autoral junto dos narradores-protagonistas, 

estabelecendo um jogo de duplicidade com eles. Realidade e fantasia se misturam, 

dando o tom poético do romance:  

 

Toda a literatura faz isso o tempo inteiro. A ficção é um caminhar nesse 
limiar de mundos, um convite a redesenhar essas fronteiras [...] Há coisas 
que eu gostaria de dizer sobre a ilusória fronteira entre a realidade e a 
literatura, como esta última constrói uma outra realidade não menos real. 38 

 

 

                                                           
36 Entrevista ao Programa Roda Viva, da TV Cultura, em 05 de novembro de 2012. 
 
37 COUTO, Mia. Mia Couto fala sobre A confissão da leoa. Entrevista a Leonardo Cazes. Jornal O 
globo. 10 de novembro de 2012. 
 
38

 COUTO, Mia. Mia Couto fala sobre ‘A confissão da leoa. Entrevista a Leonardo Cazes. Jornal O 
globo. 10 de novembro de 2012. 
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 A protagonista Mariamar é a grande mediadora entre os universos oral e 

escrito. A história de Moçambique nos é narrada a partir da voz de uma personagem 

que não poderia fazê-lo, dado o contexto social em que vive, numa aldeia como 

Kulumani. A sua consciência corre ao lado de uma outra que, muitas vezes, usa-a 

como porta-voz: 

 

Hanifa Assulua tinha razão: talvez eu, sem saber, já estivesse enterrada. De 
tanto desconhecer o amor, eu estava sepultada. A nossa aldeia era um 
cemitério vivo, visitado apenas pelos seus próprios moradores. Olhei o 
casario que se estendia pelo vale. As casas descoloridas, tristonhas, como 
que arrependidas de terem emergido do chão. Pobre Kulumani que nunca 
desejou ser aldeia. Pobre de mim que nunca desejei ser nada. (ACL, p.44) 

 

Assim, o autor biográfico, que não está marcado na introdução, posto que não 

a assina, aproxima-se de ambos os narradores do romance – Mariamar e Arcanjo 

Baleiro –, que, não por acaso, estão envolvidos com o universo da escrita por meio 

dos seus diários, dos quais, também, são e não são autores. Como diz Foucault, o 

mesmo “lugar do morto no jogo da escrita” (FOUCAULT, 2002, p.37) expressa-se, 

ainda, nas epígrafes, seja pelo anonimato dos provérbios, seja pelos excertos 

roubados do caderno do escritor, cuja identidade desliza entre vários eus, 

assumindo o mesmo espaço de impossibilidade de representação autoral. Mia Couto 

é, portanto, um autor que está sempre a desaparecer.  

 

Chegar-se-ia finalmente à ideia de que o nome do autor não passa, como o 
nome próprio, do interior de um discurso ao indivíduo real e exterior que o 
produziu, mas que ele corre, de qualquer maneira, aos limites dos textos, 
que ele os recorta, segue suas arestas, manifesta o modo de ser ou, pelo 
menos, que ele o caracteriza. Ele manifesta a ocorrência de um certo 
conjunto de discurso, e refere-se ao status desse discurso no interior de 
uma sociedade e de uma cultura. O nome do autor não está localizado no 
estado civil dos homens, não está localizado na ficção da obra, mas na 
ruptura que instaura um certo grupo de discursos e seu modo singular de 
ser. (FOUCALT, 2002, p.46) 

  

Ou seja, para Foucault, o autor não está nem na biografia nem dentro do 

texto, mas nos dois lugares ao mesmo tempo, o que Agamben traduz por “gesto do 

autor” (AGAMBEN, 2007, p.61) que, por isso, não é representado, mas está no lugar 

vazio, de passagem, entre o fora e o dentro, entre a presença e a ausência.  Esses 

lugares vazios é que dão a oportunidade para o leitor exercer seu lugar, que é o da 

crítica e o da coprodução da obra. A arquitetura construída pelo autor só se 

completa quando o leitor “entra” na leitura, ou seja, arma o jogo presente na 
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estrutura do romance. No caso de A confissão da leoa, temos uma arquitetura 

construída por diversos planos discursivos nos quais o sentido de caça se multiplica, 

cabendo ao leitor a função de montar o quebra-cabeças a partir dos indícios 

deixados pela narrativa.  

 Fazemos nossas as palavras de Melquisedec Chaves do Nascimento sobre a 

relação autor-leitor na obra coutiana A Varanda do Frangipani e que caberia 

perfeitamente em A confissão da leoa: 

 

Ao narrar, as personagens de A Varanda tornam-se autores. Em seus 
gestos narrativos é perceptível o trabalho de uma voz autoral, voz esta que 
por vezes está “entre” o autor Mia Couto e tais narradores. O próprio gesto 
da oralidade está presente no projeto estético de Mia Couto que, no 
processo de criação, vislumbra o indispensável aspecto sonoro da palavra. 
Em face do criar, nasce uma voz autônoma. Do gesto criador de Mia Couto 
nasce o gesto narrador. As vozes proferidas pelos contadores tornam-se 
autônomas. Percebe-se, no romance, narradores, que, aparentemente, 
possuem suas biografias além da ficção, parecendo que utilizam o livro para 
serem ouvidos: vozes que exigem um ouvido sempre atento. 
(NASCIMENTO, 2009, p.51) 

 

 Uma vez que a escrita moçambicana tenha como sua matéria-prima a sua 

realidade, não podemos deixar de considerar o contexto moçambicano na produção 

de seus romances, como reflete Laura Cavalcanti Padilha, a respeito da obra corpus 

do nosso trabalho: 

 

O texto, que se vai produzindo e montando frente a nossos olhos leitores, 
reforça a ideia de desvios, desordens e dissonâncias do sonho antigo que 
alimentara a criação da nação. O que se tem são violências e exclusões de 
toda a ordem. Por isso, a palavra “guerra” é convocada em muitos 
momentos do romance, mesmo que suas ações se passem em tempos de 
paz [...] Aprofunda-se, por tal perspectiva crítica, uma espécie de mergulho 
no corpo nacional moçambicano, desenhando-se a face de um país 
marcado por contradições de natureza vária que ameaçam despedaçá-lo, 
como se dá com os corpos dilacerados pela fúria dos leões. (PADILHA, 
2013, p.270-271) 

  

Mais do que transitar entre identidades, Mia Couto considera-se um tradutor 

de mundos, justamente por ter nascido no limiar entre um mundo que morria e um 

que estava nascendo. Assim, a literatura surgiu, para ele, como uma ponte entre 

duas realidades aparentemente distantes (COUTO, 2011, p.116).  

 Esse pensamento de Mia Couto nos ajuda a refletir sobre as situações 

problematizadas em A confissão da leoa, isto é, por mais que o contexto 

moçambicano imponha o silenciamento às mulheres, a narradora-protagonista 
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transgride sua cultura, metamorfoseia-se em fera e dá voz às mulheres africanas. Da 

mesma forma, o outro narrador-protagonista, o caçador, rompe as marcas do 

passado e transforma a escrita em sua nova arma de caça. 

 Assim, tentamos elucidar, neste trabalho, de que forma o projeto poético de 

Mia Couto arquiteta uma estrutura em que a caça transpõe o plano temático e 

reverbera no discurso, mesclando a voz autoral com outros planos narrativos: o dos 

narradores e das epígrafes. Vimos que o elo comum entre os narradores 

protagonistas é a escrita que, sendo instrumento de uma “confissão”, estabelece a 

metamorfose de Mariamar e Arcanjo: ela, de mulher em leoa e ele, de caçador em 

escritor. A caça, por sua vez, dissemina-se por todos os planos narrativos do 

romance, atingindo os narradores, as personagens e os planos discursivos de 

narrativas dentro de outras, numa estrutura em abismo.  

Esse ponto, no nível discursivo, é o reflexo de uma questão interessante no 

plano temático, que diz respeito ao valor da palavra no contexto africano: Mariamar 

fala sem poder ter voz, e por meio da sua confissão dá voz a tantas outras 

personagens marginalizadas. 

Mia Couto, ao utiliza-se da figura do contador de histórias africano, o griot, 

traz ao romance contemporâneo a voz da tradição moçambicana, esta também 

disseminada em muitas outras vozes. Macroestruturalmente, o escritor 

moçambicano quebra a expectativa do leitor, colocando como personagem principal 

uma mulher africana, que depois se converte em leoa, numa tentativa de exterminar 

todas as mulheres da aldeia para se opor ao poder do masculino, impossibilitado, 

assim, de gerar filhos.  No nível da microestrutura, a voz feminina se manifesta não 

só por meio de Mariamar, mas sobretudo pelas lembranças de Arcanjo Baleiro e 

pelos provérbios, dizeres anônimos que carregam em sua essência os 

ensinamentos dos antepassados.  

Os narradores de A confissão da leoa utilizam-se da voz autoral e esta, por 

meio de seus personagens, se faz presente no discurso, compondo um mosaico 

cultural da nação moçambicana. Por meio da confissão, elas têm a oportunidade 

não só de falar, mas também de atualizar suas memórias e a memória da 

coletividade. O “cordão do tempo” entregue a Mariamar pela mãe aponta para a 

transmissibilidade e a transformação no tempo da narrativa, de modo que, ao final, 

nossos protagonistas já não são os mesmos que conhecemos no início do romance. 

Mariamar, a deusa-mulher-leoa-escritora e Arcanjo, o caçador-escritor: ambos 
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sujeitos de uma metamorfose, a mesma que Mia Couto percebe em seu processo de 

escrita: 

 

Se há uma felicidade que a escrita me deu, uma é fazer amigos, é encontrar 
pessoas; outra, é poder viajar entre identidades que estão dentro de mim 
[...] E isso, é isso que a literatura dá, não só a quem escreve, mas a quem 
lê, que é a possibilidade de poder transitar de vidas. Podemos ser múltiplos, 
e não vale a pena saber ler, ou saber escrever, se não for para isso: se não 
for para deixarmos dissolver em outras identidades. 39 

 

 Esse “movimento” é a base de toda construção de A confissão da leoa, 

narrativa que se configura como uma espécie de metáfora do processo de 

autoconhecimento, a partir do qual se estabelece um novo recomeço, que promove 

a transformação social. Ao encerramos a leitura do romance, temos em mente que 

ela nunca acaba, sempre abre espaço para novas perspectivas. Cada leitor, ao se 

fazer coautor da obra, passa o “cordão do tempo” para novos leitores, pois, como 

afirma o escritor angolano Ondjaki: “o miar do Couto é um jardim vasto e complexo 

onde saltitam, brincando, flores do conhecimento e da imaginação” (ONDJAKI, 2005, 

p.27). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
39 COUTO, Mia. Palestra proferida no 16º Congresso de Leitura do Brasil. São Paulo: UNICAMP, 05 
de julho de 2007. 
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