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RESUMO 

 
Desenvolve-se, neste trabalho, um estudo da obra Vinte e Zinco de Mia 

Couto, buscando identificar na narrativa elementos que reconstroem a identidade 

moçambicana. O estudo também se propõe a investigar as relações que se 

estabelecem entre as duas identidades que compõem a obra: a portuguesa e a 

moçambicana. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA E IDENTIDADE, VINTE E ZINCO, PÓS-

COLONIALISMO 
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RESUMEN 
 
 

 Se desarrolla, en este trabajo, un estudio de la obra Vinte e Zinco de Mia 

Couto, buscandose identificar en la narrativa elementos que reconstruyen la 

identidad mozambicana. El estudio también se propone investigar de las relaciones 

que se establecen entre las dos indentidades que componen la obra: la portuguesa y 

la mozambicana.  

 

 

PALABRAS-CLAVE: LITERATURA E IDENTIDAD, VINTE E ZINCO, 

POSCOLONIALISMO 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O autor Mia Couto narra Moçambique por meio de sua literatura. O país, 

oriundo do processo de colonização, sofreu com uma guerra civil que durou 

dezessete anos, após sua independência.  

A Literatura é a voz que Mia se vale para narrar sua terra, para reconstruí-la e 

para autenticar sua identidade, mas sua criação literária não se restringe ao local. 

Conforme apontam estudiosos, Mia Couto possui uma criação universal para uma 

identidade nacional.       

Este é o caso de sua obra Vinte e Zinco, que se constitui em objeto de estudo 

deste trabalho, por se acreditar que a narrativa apresenta elementos vinculados à 

reconstrução identitária de Moçambique. Também se busca averiguar que tipo de 

relações são sugeridas entre as marcas identitárias portuguesa e moçambicana. 

Para isso, o trabalho apresenta primeiramente Mia Couto e sua produção literária, 

fornecendo algumas informações acerca de sua vida e obra. 

 Como o romance tematiza em seu enredo os últimos dias de opressão 

sofridos por Moçambique, como colônia de Portugal, pela ditadura salazarista, cabe 

contextualizar o período histórico a que tiveram envolvidos Portugal e Moçambique, 

por isso, a terceira parte do estudo traz um panorama sobre os processos de 

colonialismo e neocolonialismo, bem como expõe a História de Moçambique e seu 

processo de independização.     

 Para sustentar as afirmações propostas nesse estudo, no sentido de 

perceber os signos que conferem marcas identitárias à obra e às relações 

estabelecidas pela presença das duas identidades portuguesa e moçambicana, 

serão utilizados os estudos de Stuart Hall, baseados nos Estudos Culturais. Além de 

Stuart Hall, também buscou-se outros estudiosos da área, o que possibilitou verificar 

que a construção da identidade se vincula a outros meios como a literatura, o 

discurso, a linguagem, dentre outros.  Toda essa fundamentação se constitui na 

quarta parte do trabalho.  
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O quinto capítulo traz a análise da obra sobre o viés da reconstrução 

identitária, dos elementos que autenticam a identidade moçambicana, das 

personagens como simbologia de seus países, das relações identitárias 

estabelecidas e outras elaborações dessa ordem.  

Por fim, apresentam-se as considerações finais acerca da análise realizada e 

as referências bibliográficas utilizadas como fontes para a elaboração deste 

trabalho. 
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2 MIA COUTO: UM “ESCRITOR DA TERRA”  

 

Mia Couto, filho de portugueses, nasceu Antonio Emilio Leite Couto, em 05 de 

julho de 1955, na cidade da Beira, Província de Sofala, Moçambique. Segundo o 

escritor, em entrevista à revista Isto É (set, 2007), a origem do apelido se deu 

devido à estreita relação de afeto que mantinha com os gatos, então decidiu por si 

mesmo, aos dois anos de idade, se chamar Mia: “Nasci Antonio e, quando tinha dois 

anos e meio, decidi que queria me chamar Mia, pela relação de afeto que tinha com 

os gatos. Eu pensava que era um deles”.  

Esse fato da infância de Mia Couto revela um traço de sua personalidade, que 

está presente também em sua obra: a reinvenção da língua. Em matéria especial 

sobre a África publicada na revista Biblioteca Entre Livros (2007, nº. 6), Rita 

Chaves e Tânia Macedo apontam o destacado trabalho de reinvenção da língua nas 

obras de Mia Couto: 

Entre os ficcionistas, há pelo menos três que se têm destacado pelo 
trabalho de reinvenção da língua que operam em seus textos: [...] José 
Luandino Vieira e seu conterrâneo Boaventura Cardoso e o moçambicano 
Mia Couto [...] esses autores trabalham a Língua Portuguesa buscando 
enfatizar a sua diversidade. Em seus textos recorrem ao uso de 
neologismos, desobedecem à norma culta, empregam palavras das línguas 
de seus países, tornando-as, portanto, mais próximas das realidades 
apanhadas pelo texto literário.   

 

  A transgressão da língua praticada pelo autor encontrou respaldo nos 

escritores brasileiros, de forma especial em Guimarães Rosa, exatamente pela 

experiência de transformar a língua e torná-la mais próxima à cultura local, como 

afirma Mia Couto (set, 2007) nessa mesma entrevista: 

 

Senti desde sempre a necessidade de desarranjar aquela norma gramatical, 
para deixar passar aquilo que era a luz de Moçambique, uma cultura de raiz 
africana. A descoberta dos escritores brasileiros foi uma felicidade imensa 
para mim, pois eles já estavam fazendo isso: usando a língua portuguesa, 
mas com uma outra marca cultural.       

 

 Ainda muito jovem, o escritor publicou os seus primeiros poemas no jornal 

Notícias da Beira. Paralelo ao seu percurso literário, Mia Couto se dedicou 
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ativamente à política, integrando os quadros da FRELIMO (Frente de Libertação de 

Moçambique) lutando pela independência do seu país contra Portugal.  

 Sobre o fato de ser descendente de portugueses, mas ter lutado contra a 

pátria de seus pais, o autor afirma ter sentido dúvidas, porém seus pais dirimiram 

seus conflitos, como relata ao repórter Jonas Furtado da Isto É (2007): 

 

Sim, havia dúvida, mas meus pais tiveram uma grande generosidade 
nesse aspecto: mesmo sendo portugueses, eles me criaram como 
sendo parte de Moçambique. E perceberam que eu estava sacudindo 
o pilar de um edifício que, um dia, ia cair também em cima deles. 
Reconheço isso como uma grande dádiva dos meus pais. Minhas 
dúvidas já estavam resolvidas quando era adolescente.  
 
 

Em 1972, inicia o curso de Medicina, o qual abandona, devido às orientações 

da FRELIMO, para dedicar-se ao curso de Jornalismo. Isso lhe rendeu a direção da 

Agência de Informações de Moçambique (AIM). Dirigiu também a revista semanal 

Tempo e o jornal Notícias de Maputo. Em 1985, Mia Couto regressou à 

Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, para se formar em Biologia.  

  

 Foi, também, nos anos 1980 que publicou o seu primeiro livro de poemas 

Raiz de Orvalho, seguido de um livro de contos intitulado Vozes Anoitecidas, 

premiado pela Associação dos Escritores Moçambicanos e publicado pela editora 

Caminho em 1986. Publicou ainda livros de contos Vozes Anoitecidas (1986), Cada 

Homem é uma Raça (1990), Estórias Abensonhadas (1994), Contos dos Nascer da 

Terra (1997), Na Berma de Nenhuma Estrada (1999) e O Fio das Missangas (2003). 

 

 Seu primeiro romance surgiu em 1992, intitulado Terra Sonâmbula, que 

ganhou o Prêmio Nacional de Ficção da Associação dos Escritores Moçambicanos e 

também foi considerado, por um júri na Feira Internacional de Zimbabwe, um dos 

doze melhores livros africanos do século XX. O autor também escreveu A Varanda 

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

Flamingo (2000), prêmio Mário Antonio de ficção, O Gato e os 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) e Antes de Nascer o Mundo (2009).  
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 A obra literária de Mia Couto, que já foi objeto de inúmeras distinções e 

prêmios literários, reflete o seu profundo compromisso com a cultura do sudoeste 

africano e com a divulgação da luta do povo moçambicano pela sobrevivência e na 

construção de uma nação, conforme destacam estudiosos de sua obra.     

 

 Este estatuto incontestado se deve não só à forma como descreve e trata os 

problemas e a vida cotidiana de Moçambique contemporâneo, mas, principalmente, 

à inventiva poética de sua escrita, em uma permanente descoberta de novas 

palavras através de um processo de mestiçagem entre o português canônico e as 

várias formas e variantes dialetais introduzidas pelas populações moçambicanas.    
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3 COLONIALISMO E NEOCOLONIALISMO EM ÁFRICA: REVISITANDO A 

HISTÓRIA 

 

 Segundo Paulo Martinez (1992) foram cinco séculos em que a África ficou 

subjugada pelos europeus. Tempo mais que suficiente para deixar marcas 

profundas e legar como herança a miséria, as guerras civis e uma série de conflitos 

internos, sentidas até hoje pelo continente negro. Pode-se dizer que a história da 

África perpassou pelo processo do colonialismo, ou melhor, foi o sistema de 

colonização que invadiu a história do continente africano.  

Para Martinez, a contribuição que o colonialismo trouxe às colônias africanas, 

no sentido de construir cidades, edifícios, estradas, pontes e portos, de organizar 

plantações de café, cacau, seringais e outros, foi desproporcionalmente pequena, se 

comparada com tudo o que foi retirado do continente.  

 Conforme Vicentino (1997), os exploradores europeus a fim de realizar as 

invasões territoriais usaram como pretexto o argumento de que era necessário 

civilizar os povos por meio da cultura e da fé cristã. Em tal propósito, evidencia-se o 

quanto a política do colonialismo foi desfavorável para os povos dominados, que 

tiveram sua história ignorada, sua cultura desconsiderada e sua vida desrespeitada 

em função do objetivo civilizador.  

 Ainda, de acordo com Vicentino (1997), a primeira fase do colonialismo iniciou 

em meados do século V, época dos grandes descobrimentos. Para Ferro (1996), 

pode-se distinguir a colonização em dois tipos: antigo e novo. O primeiro seria o tipo 

expansionista, originado num estágio de livre concorrência do desenvolvimento 

capitalista. O segundo vinculou-se à Revolução Industrial e ao capitalismo 

financeiro. Apesar de pertencerem a períodos distintos, o caráter de dominação e 

exploração é um traço comum em ambos.     

 O continente africano, conforme Cotrim (1997, p. 135), foi invadido 

inicialmente por Portugal: “A expansão marítima portuguesa teve como marco 

inaugural a conquista de Ceuta, em 1415, no norte da África [...]”. Desde então a 

presença europeia se tornou constante na África. Foram muitos séculos de 
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espoliação dos recursos naturais do continente africano, bem como da usurpação do 

povo, por meio da escravidão.  

Para Martinez (1992), os colonizadores esforçavam-se para apagar da 

memória dos cativos as tradições, os valores e as crenças, ou seja, reprimiam com 

ferocidade as manifestações de identidade própria. Com isso, segundo Martinez, as 

nações exploradoras articularam e difundiram a falsa ideia de uma África uniforme, 

sem distinções de um povo para outro, com isto, todos seriam igualmente africanos 

e nada mais. Durante muito tempo os países africanos tiveram sua voz sufocada 

pelo imperialismo europeu e outras vozes, mais “qualificadas”, escreveram sua 

história, conforme Martinez (1992, p. 13) ao comentar sobre a elaboração da História 

geral da África, organizado pela UNESCO em 1980. 

Segundo o autor, a África precisa ser explicada e compreendida não como 

uma unidade, mas a partir das diferenças dos povos e das culturas que a compõem. 

E isso só foi possível quando eclodiram os movimentos de independência e os 

“novos” países puderam fazer ouvir sua voz. Independente, cada país pode, então, 

reescrever um novo capítulo de sua história.  

 

 

3.1 Um Olhar Sobre o Processo de Colonização 

 

 Colonialismo é a política de exercer o controle ou a autoridade sobre um 

território ocupado e administrado por um grupo de indivíduos com poder militar, ou 

por representantes do governo de um país ao qual esse território não pertencia, 

contra a vontade dos seus habitantes que, muitas vezes, eram desapossados de 
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parte dos seus bens (como terra arável ou de pastagem) e de eventuais direitos 

políticos que detinham.1 

 Segundo o Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa (2001, p. 763), a 

definição de colonialismo é:  

1. prática, processo histórico de estabelecimento de colônias 2. 
época colonial 3. interesse ou paixão pelas colônias ou 
especialização em colônias e/ou colonos 4. ECON POL orientação 
política ou sistema ideológico de que uma nação lança mão para 
manter sob seu domínio, total ou parcial, os destinos de uma outra, 
procurando submetê-la nos setores econômico, político e cultural 5. 
ECON POL inferioridade ou sujeição (de uma comunidade, 
território, país ou nação dominada por outra, ger. mais 
desenvolvida); condição de colonizado 6. LING traço linguístico 
próprio de uma ou mais colônias 7. POL atitude, teoria ou doutrina 
favorável à colonização  

 

 Para este trabalho, a definição do verbete quatro é a mais apropriada e 

caracteriza o que consiste a ação de colonizar, ou seja, orientação política ou 

sistema ideológico de que uma nação lança mão para manter sob seu domínio, total 

ou parcial, os destinos de uma outra, procurando submetê-la nos setores 

econômico, político e cultural, cuja prática foi exercida desde a Antiguidade por 

povos do Egito, da Babilônia, da Pérsia e de Roma.  

 O processo do Império Romano é o mais expressivo, não pela atividade em 

si, mas pela expansão de suas conquistas. Os romanos mantiveram sob seu jugo 

Cartago, Grécia, Egito, Macedônia, Gália, Germânia, Trácia, Síria, Palestina e outros 

povos. Esse período de dominação começa a ser abalado por volta do século III, 

quando o Império passou a sofrer uma série de crises econômica e política. O 

enfraquecimento de Roma culminou com a invasão de diversos povos bárbaros, 

quando estes ultrapassaram as fronteiras do Império. Esse fato marca o fim da 

Antiguidade, dando início ao surgimento da Idade Média. 

                                            

1 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Colonialismo. Acesso em: 17 de out de 2009 às 18h38min 
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 A Idade Média, segundo Cotrim (1997), caracterizou-se pelas relações de 

suserania e vassalagem, pela descentralização do poder e pela constituição dos 

feudos, dentre outros fatores. Para o autor (1997), o processo de decadência do 

feudalismo inicia com a fase conhecida como Baixa Idade Média, compreendida 

entre os períodos XI e XV. A passagem da Idade Média para a Idade Moderna é 

marcada, conforme Cotrim, por uma série de fatores, dentre os quais destacam-se: o 

desaparecimento gradual da servidão, as revoltas camponesas contra a exploração 

feudal, o desenvolvimento do comércio urbano, a produção agrícola voltada para o 

mercado e o enfraquecimento do poder local da nobreza feudal. Sabe-se que toda 

mudança estrutural de uma sociedade, proveniente de crises internas, reflete sobre 

as demais áreas da vida dessa comunidade, assim, são também afetadas questões 

de ordem política, social e econômica.  Para Cotrim (1997), o caso da sociedade 

europeia não foi diferente, abalada pela crise do sistema feudal “[...] a Europa 

precisava crescer economicamente. Expandir-se. Buscar novas soluções para seus 

problemas internos” (p. 132). Outros elementos que afetaram profundamente o 

comércio europeu, segundo Vicentino (1997) foram: a crise decorrente da Guerra 

dos Cem Anos, a propagação da peste negra e as próprias limitações do sistema 

feudal.  

Diante da situação, a expansão marítima foi a solução encontrada para 

revitalizar o período de crise, buscar metais preciosos e ampliar as possibilidades de 

comércio, oferecendo produtos a custo mais acessível. Essa movimentação da 

expansão marítima impulsionou o desenvolvimento do capitalismo, como destaca 

Cotrim (1997).     

Entretanto, os Estados europeus ainda não conseguiam reunir as condições 

necessárias à expansão. A Espanha enfrentava dificuldades internas e externas; a 

Inglaterra e a França estavam envolvidas na Guerra dos Cem Anos; e o Sacro 

Império continuava fragmentado em uma série de reinos alemães e em repúblicas 

italianas. Fragmentadas também estavam as regiões da Bélgica e da Holanda, as 

chamadas províncias dos Países Baixos.  

Assim, apenas o Estado Português reunia as condições necessárias para 

iniciar a expansão ultramarina: um grupo mercantil próspero, um governo forte - 
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entrosado com o grupo mercantil nacional - localização privilegiada em relação ao 

Atlântico e conhecimentos técnicos necessários. Dessa forma, Portugal dava início à 

expansão marítima, que mais tarde seria realizada por outros Estados europeus. 

 Esse movimento de expansão, que do século XV ao XVIII, fez com que os 

europeus deixassem as fronteiras de seu continente, é o período conhecido como 

Colonização. Nesse processo de expansão europeia, África, Ásia e América foram 

objetos de conquista e exploração dos povos do ocidente. 

Retomando o pioneirismo de Portugal, sabe-se que a expansão lusa 

caracterizou-se inicialmente pela conquista do litoral da África, mas ao contrário do 

que aconteceu nas colônias da América, a efetiva ocupação colonial do continente 

negro é um fenômeno característico do século XIX. Segundo Martinez (1992, p. 5), 

“Os modelos coloniais implantados na África não representaram uma nova opção de 

vida para os europeus, isto é, eles não foram para lá construir uma nova pátria como 

fizeram em algumas partes da América”.   

Assim, apoiados em falsos discursos, para justificar seus atos exploratórios, 

as nações europeias disseminavam a enganosa ideia de que os povos africanos não 

tiveram história antes do contato com a civilização branca. Como afirma Martinez 

(1992, p. 7):     

A noção de que os negros africanos não possuíam história baseava-
se nos argumentos de que lhes faltava o registro da escrita, a cultura 
era transmitida oralmente, as religiões ainda eram politeístas e até 
mesmo animistas. 

 

Além desse, Martinez, (1992), apresenta outro objetivo alcançado pelos 

conquistadores, com o intuito de justificar a obra escravagista que estava em curso: 

“[...] através de falsidades científicas sobre a superioridade de raças e de culturas, 

criar justificativas ideológicas para a escravidão em largas escalas [...]”.(p.6)  Dessa 

maneira, foram criadas as condições necessárias para isentar os exploradores 

quanto à culpa ou qualquer outro julgamento pela atitude que desempenhavam. 

Essas falsas justificativas foram usadas para dar início ao tráfico de escravos. 
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Convém salientar que o papel desempenhado pelo continente africano, nesse 

primeiro projeto colonial das potências europeias, foi o de apenas servir de 

fornecedor de mão-de-obra escrava. 

De acordo com Martinez (1992), somente no século XIX as nações européias 

foram compelidas a direcionar os projetos coloniais para a ocupação efetiva da 

África. Mais uma vez, o motivo que orientou esses propósitos, segundo Cotrim 

(1997), foi a crise enfrentada pelo capitalismo, pois a expansão da produção 

industrial e os novos investimentos financeiros estavam condicionados aos limites do 

mercado interno das grandes potências capitalistas. Cotrim ainda afirma que a 

solução do capitalismo para expandir a produção industrial e investir os capitais 

acumulados foi conquistar novos mercados.  

Para Vicentino (1997), o colonialismo do século XIX diferiu profundamente do 

século XVI, enquanto esse se restringiu ao capitalismo comercial, aquele outro 

estava baseado nos moldes mercantilistas. Esse novo período de expansão das 

potências europeias ficou conhecido por adotar uma política imperialista e foi 

denominado de neocolonialismo. 

Se no colonialismo do século XVI a justificativa ideológica do explorador 

europeu foi a difusão da fé cristã; no neocolonialismo a desculpa, conforme Cotrim 

(1997), recai sobre a “missão civilizadora” do homem branco.  

Vicentino (1997, p. 333) acrescenta: 

 

A política colonizadora imperialista fundamentou-se na “diplomacia do 
canhão”, ou seja, foi conseguida pela força, embora travestida de ideais que a 
justificavam: os colonos eram portadores de uma missão civilizadora, 
humanitária, filantrópica e cultural e estavam investidos de altruísmo, já que 
abandonavam o conforto da metrópole para melhorar as condições de vida 
das regiões para onde se dirigiam.  

 

Da corrida neocolonial do século XIX participaram Inglaterra, França, Rússia, 

Holanda e Bélgica, entre outras. De acordo com Vicentino (1997), após a unificação, 

também a Alemanha e a Itália iniciaram sua participação nesse processo, além de 

Portugal e Espanha, metrópoles coloniais desde o século XVI. 



 20 

É nesse contexto, segundo Vicentino (1997), impregnado de ambições 

imperialistas, que a partir da segunda metade do século XIX, foi feita a efetiva 

partilha da África e da Ásia na conferência de Berlim. 

A descolonização Afro-asiática teve início após o fim da Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945). Segundo Cotrim (1997), contribuíram para isso, o 

enfraquecimento econômico dos países dominadores, devido à guerra e às pressões 

da opinião pública internacional, que aderiu à causa do anticolonialismo, e, 

sobretudo, a luta dos movimentos emancipacionistas.  

Para a presente pesquisa, o interesse recai, de forma particular, sobre caso 

das colônias portuguesas. De acordo com Vicentino (1997), as colônias ultramarinas 

portuguesas foram as que mais tardiamente conquistaram sua independência, todas 

após 1970. Isso porque Portugal, conforme relata Vicentino (1997), mantivera-se, 

desde a década de 1930, sob a ditadura de Antonio de Oliveira Salazar.  

Para Cotrim (1997), a resistência portuguesa à descolonização africana 

somente se desfez após a queda do regime salazarista, provocada pela Revolução 

dos Cravos, ocorrida em abril de 1974, que pregava o estabelecimento da 

democracia e o fim do colonialismo. 

Dessa maneira, ou seja, com o fim da ditadura salazarista, abriu-se caminho 

para a independência das colônias portuguesas, dentre elas, Moçambique.       

 

 

3.2 Portugal e Moçambique: colonizador e colonizado 

 

 Moçambique está localizada na costa oriental de África Austral. O país é a 

porta de entrada para seis países que se localizam no interior do Continente.  

 A nação africana começou a ser colonizada pelos portugueses a partir do ano 

de 1751.  Foi uma longa história de domínio e poder, em que somente no final da 

década de 1970, Moçambique conquistou sua independência. 
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 Segundo Martinez (1992), foi em Angola e Moçambique que se deram as 

guerras mais prolongadas, seguidas de mais quinze anos de guerra civil entre 

grupos internos.  

 

 Ao contrário do que afirmavam os exploradores do continente africano de que 

os povos originários da África não possuíam tradição e cultura Moçambique, assim 

como outros países do continente, possui todo um relato de seu passado histórico. 

  

 Os primeiros habitantes de Moçambique2 foram provavelmente os Khoisan, 

que eram caçadores-recoletores. Nos séculos I a IV, a região começou a ser 

invadida pelos Bantu, que eram agricultores e já conheciam a metalurgia do ferro. A 

base da economia dos Bantu era a agricultura, principalmente de cereais locais, 

como a mapira (sorgo) e a mexoeira; a olaria, tecelagem e metalurgia se 

encontravam também desenvolvidas, mas naquela época a manufatura se destinava 

a suprir as necessidades familiares e o comércio era efetuado por troca direta.  

 

 Entre os séculos IX e XIII começaram a se fixar na costa oriental de África 

populações oriundas da região do Golfo Pérsico, naquele tempo um importante 

centro comercial. Estes povos fundaram entrepostos na costa africana. Muitos 

geógrafos daquela época se referiram a um ativo comércio com as "terras de 

Sofala", incluindo a troca de tecidos da Índia por ferro, ouro e outros metais. 

 Com o crescimento demográfico, novas invasões e principalmente com a 

chegada dos mercadores, a estrutura política se tornou mais complexa, com 

linhagens dominando outras e finalmente, se formando verdadeiros estados na 

região. Um dos mais importantes foi o primeiro estado do Zimbabwe. Por volta de 

1450, o Grande Zimbabwe foi “abandonado”. 

                                            

2 Para a construção deste item pesquisou-se a Grande Enciclopédia Barsa e acessou-se o endereço 

eletrônico: http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_de_Mo%C3%A7ambique, em 25 de out 2009 

às 18h03min 
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Durante esse período, foi verificada uma grande invasão, e a conquista do 

norte do planalto zimbabweano pela tropas de Mutota, em 1440-1450, deu origem a 

um novo estado dominado pela dinastia dos Mwenemutapas. O domínio das rotas 

comerciais que constituíam o rio Zambebe, por um lado, e de Sofala, mais ao sul, 

conferiu aos Mwenemutapas uma grande riqueza.  

 Quando Vasco da Gama chegou pela primeira vez a Moçambique, em 1497, 

já existiam entrepostos comerciais árabes e uma parte da população tinha aderido 

ao Islã. No entanto, a determinação dos colonizadores em expandir o seu comércio 

no mundo resistiu: os mercados portugueses, apoiados por exércitos privados, foram 

se infiltrando no império Mwenemutapas, às vezes firmando acordos, outras 

forçando-os. Em 1530, foi fundada a povoação portuguesa de Sena, em 1537, de 

Tete, no rio Zambeze, e em 1544 de Quelimane, na costa do Oceano Índico, 

assenhorando-se da rota entre as minas e o oceano.  

 Em 1627, o Mwenemutapa Caprazina, hostil aos portugueses, foi deposto e 

substituído pelo seu tio Mavura, que foi batizado pelos colonizadores e declarado 

vassalo de Portugal. Ainda assim, os Mwenemutapas reinaram até finais do século 

XVII, quando foram substituídos pela dinastia dos Changamiras, outro grupo Shona 

que dominava o reino Butua, contribuindo, assim, para a extensão territorial do 

império. Nessa época, no entanto, os portugueses já controlavam o vale do 

Zambeze e começaram a interessar-se mais pelo marfim, empreendimento que 

levavam a cabo por acordo com os estados Marave. Finalmente, a administração 

colonial portuguesa e britânica na África terminou com o poder político dos chefes 

até  então existentes. 

 Em 1928, com a ascensão ao poder de Antonio de Oliveira Salazar em 

Portugal, deu-se início ao período de extrema repressão política na nação lusa. O 

regime do governo salazarista era autoritário e de inspiração fascista, e se auto-

denominou Estado Novo. Salazar passou a controlar o país através do partido único 

designado "União Nacional". O ditador se manteve no poder até 1968, quando foi 

retirado por incapacidade, devido à uma queda em que sofreu lesões cerebrais. Foi 

substituído por Marcelo Caetano que dirigiu o país até ser deposto no 25 de Abril de 
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1974. O Estado Novo possuía uma polícia política, a PIDE (Polícia Internacional de 

Defesa do Estado), que perseguiria os opositores do regime.    

 Ao longo dos anos de 1960, tropas portuguesas foram enviadas para conter 

revoltas em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, era a Luta Armada de Libertação 

Nacional que eclodia nas colônias. 

A FRELIMO, Frente de Libertação de Moçambique, foi oficialmente fundada 

em 25 de junho de 1962. O primeiro presidente da FRELIMO foi o Dr. Eduardo 

Chivambo Mondlane, um antropólogo que trabalhava na ONU (Organizações das 

Nações Unidas) e que já tinha contato com um governante português, Adriano 

Moreira, pois, ainda se pensava que seria possível conseguir a independência das 

colônias portuguesas sem recorrer à luta armada. 

No entanto, os contatos diplomáticos estabelecidos não surtiram efeito e a 

FRELIMO decidiu entrar pela via da luta de guerrilha a fim de forçar o governo 

português a aceitar a independência das suas colônias. A Luta Armada de 

Libertação Nacional foi lançada oficialmente em 25 de Setembro de 1964, com um 

ataque ao posto administrativo de Chai que era então um distrito e que, mais tarde, 

tornou-se a província de Cabo Delgado. 

 As guerras anti-coloniais levadas a cabo nos territórios controlados pelos 

portugueses e a ação dos anti-fascistas em Portugal determinaram o acontecimento 

de 25 de abril de 1974 a Revolução dos Cravos, responsável pela queda da ditadura 

em Portugal.  

 Porém, as colônias de Portugal ainda se mantiveram cativas. No caso de 

Moçambique, a resistência deu-se por meio das guerrilhas de libertação. Em 7 de 

setembro de 1974, foi assinado o  Acordo de Lusaka entre o governo Português e a 

FRELIMO, em que se estabeleceu um Governo de Transição. Moçambique tornou-

se, de fato, indepentende de Portugal em 25 de junho de 1975. O primeiro governo, 

dirigido por Samora Machel, foi formado pela FRELIMO, a organização política que 

tinha negociado a independência com Portugal. A partir da independência, 

Moçambique renasce como nação, cuja representação dá-se em todas as esferas, 
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dentre elas a Literatura. Nesta o debate se abre para várias questões, destacando-

se a representação identitária. 

 Para atender o propósito do trabalho convém apresentar as concepções 

teóricas que norteiam a análise da obra. 
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4 QUESTÕES DE IDENTIDADE: ELEMENTOS DE UMA REPRESENTAÇÃO 

IDENTITÁRIA 

 

 A questão da identidade sempre perseguiu o homem ao longo de sua 

existência. A necessidade de sentir-se integrado a um grupo e formar com ele 

unidade é inerente ao ser humano. Assim, desde os primórdios, as relações 

humanas estabelecidas, proporcionaram trocas significativas no sentido da formação 

de comunidades que passaram a socializar seus hábitos e costumes, construindo 

núcleos identitários.  

 A identidade é um conceito abstrato, que nasce a partir de um conjunto de 

símbolos próprios de um povo. Durante o processo de colonização, alguns povos 

africanos foram subjugados pelo homem europeu e tiveram sua identidade 

corrompida. A reconquista da identidade só ocorreu a partir do resgate de elementos 

de sua tradição que os singularizavam como povo.  

 Dentre esses traços característicos, se ressaltam as crenças, os mitos 

fundacionais, o misticismo que conduz a vida do povo, as suas superstições e tudo o 

que concerne ao imaginário. Outros meios de unificação recaem sobre a língua, o 

resgate da memória e a cultura de forma geral.  

 Dentre os canais que foram difusores de todos esses elementos agregadores 

de identidade, para o estudo desse trabalho, se destaca a Literatura, que 

desempenhou importante papel com as narrativas de emancipação nos países 

africanos de Língua Portuguesa.  

Bernd (1992) recorre a Ricouer para afirmar que “[...] uma coletividade ou um 

indivíduo se definiria [...] através de histórias que ela narra a si mesma sobre si 

mesma [...]” (p. 17). Por isso, a construção da identidade é indissociável da narrativa 

e consequentemente da literatura. 

As literaturas produzidas no interior das nações oriundas da colonização 

constroem-se sobre o signo da diferença, no sentido de perceber que outras 
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identidades compõem sua matriz cultural.   

A identidade é um fenômeno complexo, que carrega em sua composição 

todos esses elementos, além de estabelecer relações com outras identidades, 

favorecendo, dessa forma, a existência de mecanismos de inclusão e exclusão na 

elaboração de sua construção.  

   

  

4.1 Explorando a Identidade  

 

A Identidade, segundo Lévi Strauss (apud Bernd, 1992), é uma entidade 

abstrata, que não pertence ao plano concreto e material, porém é vital como ponto 

de referência.  

Para Jane Tutikian (2006), a identidade é um constante ir e vir nos processos 

históricos e sociais que permeiam a sociedade, dessa forma podemos depreender a 

ideia de que a identidade não é um fenômeno estagnado e sem modificações. 

Segundo Stuart Hall (2006), estudioso da área dos Estudos Sociais, 

mudanças estruturais, a partir do século XX, agem sobre as sociedades modernas, 

transformando-as. Com isso, a visão de sujeitos integrados e estáveis, portadores 

de identidades fixas é abalada. Hall (2006) denomina esse fenômeno de 

“deslocamento” ou “descentração” do sujeito.   

A fim de compreender melhor esse processo de fragmentação identitária do 

sujeito, cabe expor aqui as três concepções de identidade conceituadas por Hall 

(2006, p. 10): primeiro a do “sujeito do iluminismo” – conceito individualista do sujeito 

e de sua identidade, fundamentado na visão da pessoa humana como indivíduo 

totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades da razão, da consciência e 

da ação; segundo, tem-se o “sujeito sociológico” que contempla a necessidade de 

interação, é como apontam Figueiredo e Noronha (2005, p.190) “[...] esta visão da 
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identidade seria a do sujeito sociológico, concebido como um indivíduo não auto-

suficiente, formado na relação com os outros, que servem de mediadores e 

transmissores de valores, sentidos e símbolos, ou seja, da cultura”; e, por último, 

temos o sujeito pós-moderno, que compreende a fragmentação da identidade, ou 

seja, as muitas possibilidades de identificação do sujeito com outras culturas. 

Dessa forma, não podemos pensar a identidade como algo concluído. Em 

virtude disso, Stuart Hall (2006) sugere o uso do termo identificação, além de afirmar 

o constante processo de construção em que se encontra a questão identitária.    

Das diversas dimensões identitárias existentes, em função do foco deste 

trabalho, coloca-se em pauta a questão da identidade nacional. Segundo Hall 

(2006), as identidades nacionais não surgem de forma espontânea em nosso 

interior, ou seja, não são manifestações inatas do ser humano, ao contrário, elas são 

formadas e transformadas no interior da representação (Hall, 2006).  

Louro (1997, p. 98-99) apresenta o seguinte conceito de representação:  

Representações são apresentações, isto é, são formas culturais de referir, 
mostrar ou nomear um grupo ou um sujeito. Ela não é um reflexo ou 
espelho da realidade, mas sua constituidora. As representações produzem 
sentidos, com efeitos sobre os sujeitos, construindo o real. 

 

 Esse conceito está estritamente vinculado à constituição das identidades 

nacionais, que fornecem aporte para a construção do projeto de nação, logo essa 

interpretação corrobora com a definição de Hall (2006) em que uma nação é uma 

comunidade simbólica. Entende-se que a identidade de uma nação passa a 

relacionar-se a uma série de elementos que vão da língua à tradição, passando 

pelos mitos, folclore, sistema de governo, crença, arte, literatura etc, (Tutikian, 2006).  

Jane Tutikian, em artigo intitulado “Questões de Identidade: a África de 

Língua Portuguesa” traz a voz dos escritores moçambicanos, que estiveram na 6ª 

Conferência dos Escritores Afro-Asiáticos, realizada em Luanda, em 1979, e 

relataram como sua cultura, tradição e história foram rechaçadas pelo colonizador 

europeu: 
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Para o colonialismo [...] questão central era a destruição das culturas dessas 
comunidades, ou seja, da sua capacidade de se identificarem como povo. 
Pretendia-se romper os laços do povo com o seu passado, com a sua 
História – particularmente com a História da sua resistência à penetração 
colonial – estilhaçar a sua visão do mundo e da sociedade, privá-lo das 
formas de expressão que desenvolvera, desligá-lo até do seu espaço 
geográfico, amputando-o assim dos elementos que definiam a sua 
personalidade e impedindo-lhe que esses elementos, dentro da lógica de 
desenvolvimento das sociedades, se transformassem no cimento aglutinador 
da unidade nacional.       

 

Nesse sentido, reconstruir a memória da comunidade com sua História e 

valorizar suas práticas culturais, visando promover a afirmação de uma identidade 

nacional se caracterizará primeiramente como um retorno às origens, à tradição, ou 

seja, um olhar sobre aquilo que se tem de mais autêntico na formação das raízes, 

como afirma TUTIKIAN (2006, p.37): 

Assim, a busca da identidade, agora, passa, necessariamente, pela 
recuperação de certos valores autóctones de raízes específicas para o 
estabelecimento de novas negociações: seja para tentar resgatar a tradição, 
seja para tentar construir uma nova tradição, buscando, através da derrubada 
ou do resgate de mitos, uma ideia mais próxima daquilo o que é, 
contemporaneamente, o homem e a nação.       

 

De acordo com Woodward (2000, p. 8), “As identidades adquirem sentido por 

meio da linguagem e dos sistemas simbólicos pelos quais elas são representadas”. 

Tomaz Tadeu da Silva (2000) argumenta que é por meio de atos de fala que 

instituímos a identidade.  Assim, a criação de variados e complexos atos linguísticos 

são elementos de distinção na definição de identidade nacional.  

Os atos de fala são expressos através dos discursos, em que cada voz pode 

manifestar e sociabilizar suas ideias, propostas, intenções e etc. Conforme Baccega 

(1995, p. 48), são nos discursos que se concretizam os conflitos originários do 

movimento da sociedade: 

A língua não é apenas um instrumento com a finalidade de transmitir 
informações. É um todo dinâmico que abarca o movimento da 
sociedade: por isso, é lugar de conflitos. Esses conflitos se 
“concretizam” nos discursos. Neles, as realizações linguísticas trazem 
inscritas as diferenças de interesses, as propostas de direções 
diversas para o mesmo processo histórico.  
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 Nesse sentido, o discurso literário será um meio eficaz no processo de 

organização da identidade, pois suas narrativas fornecerão subsídios para a 

concretização de um projeto identitário. Bernd (1992), valida esse argumento ao 

afirmar que “[...] as literaturas emergentes, ainda próximas de seu passado colonial 

(como por exemplo, as jovens nações africanas), estão destinadas a desempenhar 

um papel fundamental na elaboração da consciência nacional” (p.13).    

As narrativas de emancipação serão a voz daqueles que buscam sua 

identidade, que anseiam resgatar sua história e que estão desejosos de 

constituírem-se como nação. Por isso as narrativas serão tomadas como forma de 

resistência e mobilização dos povos, pois elas conduzem ao que Hall (1997, p. 56) 

chama de “narrativa da nação”, que divulgam uma série de “[...] estórias, imagens, 

panoramas, cenários, eventos históricos, símbolos e rituais nacionais” que 

representam uma série de sentimentos que vão desde o triunfo à derrota. Essas 

experiências são partilhadas por todos e apontam para o sentido de nação.  

De acordo com Reis (2003), a literatura envolve uma dimensão sociocultural, 

pela importância que, ao longo dos tempos, ela tem manifestado nas sociedades 

que a reconheciam e a reconhecem como prática ilustrativa de uma certa 

consciência coletiva dessas sociedades.  

Diante disso, podemos verificar a existência de uma relação entre literatura e 

meio social. A literatura, portanto, é expressão da sociedade, como afirma Candido 

(2000) ao dizer que a literatura também é um produto social, exprimindo condições 

de cada civilização em que ocorre. Nesse sentido, a literatura torna-se um canal 

propício para difundir marcas de identidade, pois, segundo Culler (2000, p. 108), “[...] 

a literatura sempre se preocupou com questões de identidade e as obras literárias 

esboçam respostas, implícita ou explicitamente, para essas questões”.           

Logo, a literatura, no contexto de pós-colonização, torna-se espaço para a 

consolidação de um projeto identitário, em que o sujeito desse processo procura 

reapropriar-se de seu espaço existencial, resgatando culturas e recuperando o que 

lhe foi violado (BERND, 1992, p. 13). 
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4.2 Diálogo entre Identidades: colonizador versus colonizado 

 

 Refletir sobre a questão identitária dos países colonizados, como no caso de 

Moçambique, sem atentar para a multiplicidade cultural com que foram e são 

constituídos esses povos, é simplesmente ignorar elementos importantes de sua 

formação como nação. 

 De acordo com Hall (2006, p. 59) “[...] a maioria das nações consiste de 

culturas separadas que só foram unificadas por um longo processo de conquista 

violenta – isto é, pela supressão forçada da diferença cultural”. Diante dessa 

perspectiva, Hall (2006) acrescenta que as culturas nacionais devem ser pensadas 

como constituintes de um dispositivo discursivo que representa a diferença como 

unidade ou identidade.  

 Segundo WOODWARD (2000, p. 39-40), “A marcação da diferença é crucial 

no processo de construção das posições de identidade”. A autora também 

caracteriza a identidade como relacional e acrescenta que a “[...] identidade 

depende, para existir, de algo fora dela: de outra identidade, de uma identidade que 

ela não é, que difere da identidade, mas que fornece condições para que ela exista”. 

WOODWARD (2000, p. 9).    

 Nessa perspectiva, o conceito de identidade não pode afastar-se do de 

alteridade, conforme aponta BERND (1992), pois a identidade que nega o outro e se 

mantém enclausurada em si mesma, torna-se estagnada. Ampliando o conceito de 

alteridade, no Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa (2001, p. 169), encontra-se 

a definição “[...] natureza ou condição do que é outro, do que é distinto. Situação, 

estado ou qualidade que se constitui através de relações de contraste, distinção, 

diferença [...]”. BERND acrescenta ainda que (1992, p. 15), “Excluir o outro leva à 

visão especular que é redutora: é impossível conceber o ser fora das relações que o 

ligam ao outro [...]”.  

 Assim se compreende que alteridade é um fenômeno que promove, por meio 

do encontro com o outro, a descoberta do “eu”.  É o que em artigo da Revista de 
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Administração Contemporânea (2004), Hilka Vier Machado e Cláudio Aurélio 

Hernandes sustentarão segundo Cuche (1996), que a relação com o outro é um dos 

fatores na construção da visão de si mesmo, onde identidade e alteridade são 

indissociáveis e são ligadas por relação dialética, pois a construção da identidade 

relaciona-se tanto com os elementos de identificação do outro, mas também com os 

de diferenciação.   

 Considerando, pois, que a identidade está estritamente vinculada à 

concepção de alteridade, entende-se que as relações identitárias sustentam-se no 

reconhecimento do outro, a fim de compreenderem-se a si mesmas. Então, se a 

ideia de identidade relacional faz-se presente na construção do conceito de uma 

nação, pode-se pensar nos tipos de relações possíveis que foram desenvolvidas 

entre a cultura colonizadora e a cultura colonizada.  

 Viegas Fernandes da Costa em artigo intitulado Retratos do Colonizado e do 

Colonizador em Á Espera dos Bárbaros, de Coetzee, cita a obra de Albert Memmi 

Retrato do Colonizado precedido pelo Retrato do Colonizador (1967), que reflete a 

respeito do processo de colonização europeia na África e a construção de duas 

identidades antagônicas – a do colonizador e a do colonizado. Para Memmi, existe a 

impossibilidade de diálogo intercultural entre as duas identidades.   

 Em oposição à proposta de Memmi, Tzvetan Todorov em sua obra A 

Conquista da Américas – a questão do outro (1982), define que a relação com o 

outro não acontece em uma única dimensão. Afirma Todorov (1982, p. 183):  

Primeiramente, um julgamento de valor: o outro é bom ou mau,   gosto dele 
ou não gosto dele [...] Há, em segundo lugar, a ação de aproximação ou de 
distanciamento em relação ao outro: adoto os valores do outro, identifico-
me a ele; ou então assimilo o outro, impondo-lhe minha própria imagem [...] 
há ainda um terceiro termo, que é a neutralidade, ou indiferença. Em 
terceiro lugar, conheço ou ignoro a identidade do outro; aqui não há, 
evidentemente, nenhum absoluto, mas uma gradação infinita entre os 
estados de conhecimento inferiores e superiores. 

 

 Essa concepção dialética entre as identidades também é sugerida por Daniel-

Henri Pageaux (apud Tutikian, p. 13) que definiu pelo menos três relações 
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estabelecidas entre a cultura que olha e a cultura que é olhada:  

[...] a philia, quando a cultura nacional de origem e a estrangeira 
colocam-se num mesmo plano, de colaboração mútua; a fobia, 
quando a cultura nacional de origem considera-se superior à 
estrangeira e tende a refratá-la e a mania, quando a cultura nacional 
de origem considera-se inferior à estrangeira e busca absorvê-la.   

 

  Bernd (1992) confirma as interações apresentadas por Daniel Henriq 

Pageaux ao afirmar que a história da relação entre as culturas tem oscilado entre a 

hipervalorização da cultura estrangeira (mania), a rejeição total da cultura do outro 

(fobia) e a relação harmoniosa entre as diversas culturas (filia).  

 Sendo assim, a dinâmica das relações identitárias precisa atingir seu 

equilíbrio, que muitas vezes não é fácil de ser alcançado, como já afirmou Octávio 

Paz (apud Bernd, 1992, p. 83): “[...] o conhecimento da cultura do outro é um ideal 

contraditório, pois exige que mudemos sem mudar, que sejamos outros sem deixar 

de ser nós mesmos”. 

 Nesse contexto, destaca-se a importância da memória como referencial na 

construção da identidade, pois a partir dela se faz o resgate das raízes culturais e 

dos elementos fundadores da cultura a que se pertence, permitindo, assim “o 

comércio, o intercâmbio, a relação com a cultura do outro” sem deixar de sermos 

nós mesmos. (Bernd, 1992, p. 83) 

 Diante do exposto destaca-se que as obras de Literatura Africana de 

Expressão Portuguesa, ainda próximas de seu passado colonial, são detentoras de 

um espaço onde se elabora e se constrói o resgate de uma consciência nacional, 

por isso estão imbuídas de signos identitários. 

 Dentre as obras que refletem esta afirmação se encontra Vinte e Zinco de Mia 

Couto, objeto de análise deste trabalho.   
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5 VINTE E ZINCO: RECONSTRUINDO A IDENTIDADE MOÇAMBICANA 

 

 A obra Vinte e Zinco, escrita em 1999, por Mia Couto tematiza em sua 

narrativa os dias que antecederam e que seguiram à Revolução dos Cravos, 

ocorrida em 25 de abril de 1974. Esse episódio marca o fim do regime ditatorial de 

Salazar em Portugal, porém os países mantidos sob o regime de colônia – Angola e 

Moçambique – somente em 1975 estariam livres do jugo lusitano.  

 Por isso, Mia Couto ironiza ao intitular o romance de Vinte e Zinco, em 

entrevista à revista Africultures ele explica: 

É um livro de encomenda para comemorar o vigésimo aniversário da 
Revolução dos Cravos de 25 de abril de 1974. O vinte e cinco de abril não 
é nossa festa, para nós, ele tem um outro sentido porque, depois dele, o 
colonialismo continuou e a Pide ainda atuou durante meses. Eu só aceitei 
com a condição de fazer alguma coisa diferente sobre esse período de 
transição entre o fim do fascismo em Portugal e o fim do colonialismo em 
Moçambique. Além disso, há uma série de acontecimentos no 25, um 
número mágico: o nascimento de Cristo, o 25 de junho (nosso dia), o 25 de 
setembro, dia da Revolução em Moçambique. O título marca já esta 
diferença, pois ele se refere a um outro vinte e cinco que remete à miséria, 
aos tetos de zinco, nosso vinte e cinco está ainda por vir. (apud TUTIKIAN, 
2006, p. 65)   

 

Há em Vinte Zinco a narração de doze dias: de 19 a 30 de abril, os dias que, 

imediatamente, antecederam e que seguiram à Revolução dos Cravos. Essas datas 

conferem títulos a cada capítulo, conferindo o formato de um diário ao romance. 

Além disso, cada capítulo é introduzido por uma epígrafe, que serve como indicador 

do tema a ser desenvolvido no capítulo. A origem das epígrafes varia, cinco delas 

são extraídas dos cadernos e diários da personagem Irene; Andaré Tchuvisco, 

Lourenço de Castro, Jessumina, Custódio Juma e Marcelino são personagens que 

tem sua voz ou pensamento expresso também nas epígrafes; as outras duas 

pertencem a Shaka Zulu, chefe tribal zulu e estrategista militar e Nozipo Maraire, 

médica e escritora nascida no Zimbábue.   

Toda a movimentação da história se passa na Vila de Moebase, em 

Moçambique. O espaço é compartilhado por brancos e negros. O elenco de 
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personagens que compõem a obra está dividido em dois grupos: no primeiro, os 

moçambicanos, representados por Andaré Tchuvisco, personagem cego, que detém 

o poder de predizer o futuro, por Jessumina, mulher de poderes sobrenaturais, por 

Custódio, dono da oficina, homem de hábitos e pensamento antigos, Marcelino, 

personagem mestiço, por ser filho de uma negra e um branco, mas vincula-se ao 

grupo dos negros, e Dona Graça, Irmã de Custódio e mãe de Marcelino; no 

segundo, os portugueses, representados por Joaquim de Castro, inspetor da PIDE e 

pai de Lourenço, por Dona Margarida, mãe de Lourenço, por Lourenço de Castro, 

que assume o lugar do pai, após a morte deste, e por Irene, irmã de Margarida, além 

deste núcleo familiar, também se tem o agente Diamantino, o padre Ramos, o 

médico Peixoto e o administrador Marques.  

O romance é marcado pela forte disputa entre negros e brancos. Se a 

ocupação territorial e a imposição de poder são recursos do branco, o negro age por 

meio de outras ferramentas, mais ardilosas, pois pertencem à esfera do imaginário, 

ou seja, a misticidade africana perturba e desarma a identidade racional européia.    

      Para TUTIKIAN (2006, p. 73) Vinte e Zinco: 

É um texto que denuncia e inquieta na revelação de um tempo 
histórico concreto e localizado, dentro de uma literatura que se volta 
para uma escrita de espaço e de uma terra que procura seu próprio 
sentido entre as marcas que a história lhe imprimiu. 

 

Vinte e Zinco, certamente, é uma obra que identifica os elementos de 

reconstrução de uma identidade esquecida e sufocada pelos processos de 

colonização, porém a narrativa de Mia Couto não se limita a uma visão redutora, 

caracterizada por um discurso apologético, ao contrário, a literatura moçambicana 

que produz como aponta Pereira (2008) “[...] não é um conceito restrito, 

comprometido somente com os elementos nativos de um povo, mas antes um 

conceito mais inclusivo de uma literatura através da qual se constrói a própria nação 

na sua diversidade”, como será apresentado a seguir.  

Por isso, ou seja, para mostrar as marcas identitárias presentes na obra, 

dividiu-se a narrativa em dois momentos: o primeiro compõe o período de 19 a 24 
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de abril de 1974 e apresenta marcas divergentes; o segundo compõe o período de 

25 a 30 de abril de 1974 e apresenta elementos que sinalizam para um encontro ou 

convergência identitária.  

 

5.1 Marcas Identitárias: pré 25 de abril de 1974 – divergências 

 

Nesta análise apresenta-se as marcas identitárias e as relações estabelecidas 

entre as personagens presentes nos acontecimentos que a narrativa situa entre os 

dias 19 a 24 de abril, período pré 25 de abril de 1974. 

A primeira epígrafe que introduz a obra de Mia Couto, cuja fala é atribuída à 

adivinhadora Jessumina, uma das personagens da narrativa, diz assim: “Vinte e 

cinco é para vocês que vivem nos bairros de cimento. Para nós, negros pobres que 

vivemos na madeira e zinco, o nosso dia ainda está por vir”. (VZ, p. 9). O 

pensamento expresso por Jessumina manifesta um sentimento de pertença a outro 

grupo diferente do que tomou para si a significância do 25 de abril de 1974.  

 Logo, é perceptível a distinção de um “eu” e de um “outro”, ou seja, um “eu” 

que ainda está subjugado, submetido a precárias condições e que ainda espera o 

seu dia; e o “outro” a quem esta data pertence e que se encontra em melhor 

situação. 

 A segunda epígrafe introdutória da obra faz referência aos mistérios 

imputados à África, à sua magia, aos seus feitiços, a suas crenças e que efeitos toda 

essa mística produzia ao homem branco, que, por mais que fosse ele o detentor do 

poder, sentia-se vulnerável ao universo supersticioso dos africanos:  

[...] a ansiedade que cresce naqueles que abusam do poder 
frequentemente toma a forma de terrores imaginários e obsessões 
dementes [...] mas o medo que reinava nas plantações tinha origem 
em mais profundas camadas da alma – era a feitiçaria e o mistério de 
África que perturbavam o sono dos senhores da casa grande. 
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 Essa questão da religiosidade africana se fará presente ao longo da obra, 

evidenciando-se como uma marca identitária, de acordo com TUTIKIAN (2006, p. 

59):      

[...] em Mia Couto, o presente retoma a consciência mítica,    
buscando recuperar certos valores autóctones de raízes 
específicas, capazes de clarificar a consciência ou identidade 
nacional [...] 

 

 O capítulo 19 de Abril inicia com um pensamento extraído do caderno de 

Irene, personagem que no capítulo seguinte conheceremos melhor, que diz: “[...] o 

torturador necessita da vítima para criar verdade nesse jogo a duas mãos que é a 

fabricação do medo” (VZ, p. 13). Percebe-se novamente a marcação da diferença no 

processo de construção das posições de identidade, essa oposição identitária estará 

presente em outros momentos da narrativa. A citação da epígrafe também se vincula 

ao personagem que é apresentado no capítulo: Lourenço de Castro, português, 

inspetor da PIDE, mora com a mãe Margarida em uma antiga casa colonial.  

 O espaço da narrativa é a Vila de Moebase, onde há poucos brancos: o padre 

Ramos, o médico Peixoto, o administrador Marques e o agente Diamantino, onde 

“as mulheres da casa não contam [...] Maior parte das vezes até descontam [...]”. 

(VZ, p. 13-14). A mata evidencia o limite do poder branco “[...] em pleno mato 

africano, lá onde o pé de branco nunca assentou [...]”. (VZ, p. 13)   

 Lourenço de Castro é uma personagem de atitudes contraditórias. Como 

inspetor da PIDE exerce um trabalho agressivo onde submete os prisioneiros à 

tortura, conforme o fragmento:  

O inspector Lourenço arrasta-se para a casa de banho e lava as 
mãos. A água corre como se não bastasse um rio para o limpar.        
– Por que não confessam? Custava alguma coisa...                           
O sangue vai gotinhando na bacia. (VZ, p. 14)  

 

Em contraposição a essa atitude, o inspetor assume a feição de uma criança 

quando, à noite, demonstra insegurança e carece sempre, para poder dormir, de um 

pano e de um cavalinho de madeira:  



 37 

[...] Estou cansado, mãe, quero dormir. Onde está o pano?                 
– O pano foi para lavar. Estava cheio de baba. Você está-se a babar 
muito[...]                                                                                                 
– Eu não durmo sem o pano, a mãe já sabe                                         
–  Está outro pano já lavadinho debaixo da sua almofadinha.              
–[...] o cavalinho?                                                                                    
– Já lhe chego o cavalo, não se preocupe. (VZ, p. 14)   

 

  A personagem Lourenço vive um conflito de personalidade, quando durante o 

dia, diante de todos assume um papel autoritário e violento, mas, à noite, junto à 

mãe Margarida, demonstra temor e perturbação.   

 O capítulo também abre um olhar para o outro participante desse processo, 

os moçambicanos, a partir do ponto de vista português, quando Lourenço e 

Margarida expressam temor quanto às práticas religiosas dos negros. Para mãe e 

filho, os negros detêm poderes capazes de agir sobre as pessoas; é a mística 

africana no imaginário do colonizador ocidental. Isso se revela na preocupação da 

mãe com o excesso de baba do filho, ao afirmar: “[...] fico preocupada, não será 

dessas maleitas africanas [...]” (VZ, p. 14). E também o próprio Lourenço, que 

acredita sentir o seu cordão umbilical crescendo e confere isso a um “feitiço da 

pretalhada”. 

O capítulo 20 de abril é introduzido com nova epígrafe, novamente extraído 

do diário de Irene, em que a personagem parafraseia Simone de Beauvoir: 

“Ninguém nasce desta ou daquela raça. Só depois nos tornamos pretos, brancos ou 

de outra qualquer raça”. A ideia aqui proposta pode ser compreendida como um livre 

circular de territórios, onde a identificação é o fator predominante na escolha da 

raça.   

Essa é a realidade de Irene, irmã de Margarida e tia de Lourenço. Irene é a 

personagem de identidade portuguesa que dialoga com a identidade moçambicana, 

ou seja, que percebe e assimila a cultura do outro:  

Margarida quase sente pena de Irene quando a olha agora, 
dançando com o frasco entre os dedos. Quase podia ser compaixão. 
Mas é inveja. Assim, bela e feliz, Irene escapava à cinzentura 
daquela casa, vergada sob silêncios e suspiros. Em tudo que fazia, 
Irene se acendia em fogo de dentro. Enquanto ela não passava da 
cepa morta. A moça usufruía do lugar, sem fronteiras de medo. 
Passeava sozinha nos bairros dos negros. Sentava-se com eles. 
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Bebia e comia com eles. Pelas tardes, escapava ao tempo nos lagos 
Nkuluine (VZ, p. 20) 

 

       A descrição de ambas, expressa no fragmento acima, expõe com nitidez o 

contraste entre as duas irmãs. E nesse sentido identifica-se a presença distinta de 

duas identidades, ainda que ambas de origem portuguesa, uma possui vida, 

mocidade, exuberância, e é justamente a que interage com a cultura local. Assim, a 

identidade portuguesa é retratada como doente, amarga, pesada, antiga enquanto 

que a identidade que assimila a cultura de Moçambique esbanja vivacidade, é jovem 

e destemida.  

O capítulo permite conhecer mais a história de Lourenço. Seu pai Joaquim de 

Castro havia sido agente da PIDE, o filho seguira seus passos, após a morte do 

mesmo. A morte de Joaquim foi presenciada pelo filho. Joaquim levava os negros de 

helicóptero, de mãos amarradas e quando atingiam determinada altura, os 

empurrava com um pontapé para o oceano. Em um dia sob o olhar de Lourenço, 

Joaquim foi arremessado junto, em função de uma cilada preparada pelos 

prisioneiros negros. 

Quanto à Irene, a tia de Lourenço, sua presença entre os negros é sempre 

motivo de constantes conflitos entre ela e sua família. E Irene, ao contestá-los, 

constrói um discurso em que cada vez mais elementos pertencentes à cultura 

moçambicana ganham voz e fortalecimento na obra: “[...] – Voltaste à bruxa! / – Em 

África não há bruxas. Jessumina é uma mulher com poderes. Tu sabes, Guida, mas 

tens medo de aceitar”. (VZ, p. 19) 

 Em uma segunda fala de Irene, pode-se depreender duas possíveis 

interpretações referentes ao poder e à memória, quando, em confronto com 

Lourenço, responde:  

- Pensas que tens o poder de matar? Pois esta gente, os pretos como 
tu lhes chamas, tem poderes que desconheces. Esses que mataste 
ainda estão por aqui, deste lado da vida. Só matas os que eles deixam 
morrer.(VZ, p. 25) 
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 Nessa perspectiva entende-se que enquanto o colonizador detém o poder 

pela força física, os nativos o fazem pela via da memória, do valor. É um poder que 

não pode ser apreendido pelos portugueses, pois esse é um território que 

desconhecem. No fragmento apresentado, Irene afirma haver um domínio dos 

negros sobre seus mortos, ou seja, aquilo que os negros não permitem, não pode 

morrer.  

Nesse caso, a relação que se estabelece é com a memória, pois se pode 

abafar e oprimir a memória de um povo, mas se ela for evocada e resgatada pelos 

seus, jamais morrerá. Assim, lançar um olhar para o passado e resgatar valores e 

tradições antigas são maneiras de resistência e de constituição de identidade.     

 Os capítulos 21 e 22 de abril apresentam as personagens de Andaré 

Tchuvisco, Custódio e Marcelino. São figuras que pertencem à matriz moçambicana 

e que carregam todo um simbolismo de referência à terra, aos costumes, à mística 

africana e ao pensamento vigente do período.  

 O início do capítulo 21 de abril apresenta a personagem de Andaré, 

anunciando-o da seguinte forma “O cego Andaré Tchuvisco: o que ele via eram 

futuros” (VZ, p. 27). O cego Tchuvisco, ao longo da narrativa, ganha contornos que o 

remetem a uma personificação de Moçambique, pois sua cegueira, imposta por 

Joaquim Castro, o português colonizador, privou-lhe da luz. Assim, Andaré traz 

consigo a obscuridade imposta pelo período colonial, mas traz também a confiança 

de que, depois de Portugal, Moçambique recuperaria seu próprio olhar: a 

independência, como fica explícito no capítulo 27 de abril, pós 25 de abril, em 

conversa de Jessumina e Andaré: “O cego regressa de casa da adivinha. Consultara 

Jessumina para saber do 25 de Abril: seria aquele o dia em que recuperaria as 

visões? – Agora é que vou ver? / – Não. Você tem que esperar por outro vinte e 

cinco” (VZ, p. 81).  

O capítulo seguinte, o 22 de abril, traz as personagens de Marcelino e seu tio 

Custódio, figuras pertencentes à mesma esfera cultural, porém antagônicas na 

maneira de pensar as questões sociais e políticas de seu país, por pertencerem a 

gerações diferentes. Enquanto Marcelino é inflamado pela ideia de revolução e 
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independência, representando as novas gerações, seu tio Custódio está associado à 

figura da sabedoria popular, e isso se expressa em sua linguagem e discurso:  

Valia a pena tentar mudar este nosso mundo? O céu nunca pousará na 
terra nem a montanha descerá ao vale. E argumentava: um patrão sofre 
mas é de inveja do criado. Sim, veja o caso do cavalo, dizia. Um cavalo 
sabe que o dono lhe deve tratar bem. Fosse ele não tinha dono e passava 
pior.                                                                                                                  
– Ser abusado a vida inteira, tio?                                                                        
– Fazemos como o cavalo, pá. Faz conta que obedece mas, basta ele 
querer, e o cavaleiro se despeja da montagem. (VZ, p. 37) 

 

O seguinte trecho traz a marca dos ditos populares “E Custódio concluía: a 

felicidade é um instante, um relâmpago fora da tempestade. Quem dá a chávena 

não dá a colher. E quando nos dão luz, lá vem junto o túnel”. (VZ, p. 37)  

   Se a sabedoria popular de Custódio lhe confere passividade diante dos olhos 

do sobrinho, sua atitude em não aceitar hábitos do colonizador, como o uso de 

sapatos, deixa claro sua reação de resistência. É na voz de Dona Graça, irmã de 

Custódio, que vem a explicação “O calçado é um passaporte para ser reconhecido 

pelos brancos, entrar na categoria dos assimilados” (VZ, p. 38). 

 Dessa forma, Mia Couto transfere para a personagem de Custódio o homem 

preso às suas raízes, à sua tradição e que, por conseguinte, é transmissor dessa 

cultura às novas gerações, que constituirão identidade. Em contraposição, 

Marcelino, o sobrinho, pertence à geração que entende a luta armada, como opção 

de libertação para o seu país. O sobrinho também traz a marca da mestiçagem, é 

mulato, e se envolve com a branca portuguesa Irene, fica evidenciada a mistura, as 

múltiplas matrizes da nação moçambicana, onde a pureza não faz parte dessa 

composição.  

 O 23 de abril traz o contato de duas culturas, a portuguesa e a 

moçambicana, representadas em Margarida e Jessumina. O encontro das duas 

mulheres é a descoberta da identidade pertencente ao outro. Diferente de Irene, a 

irmã, que tinha um tempero na alma que se revelara desde que ela desembarcara 

em Moçambique (VZ), Margarida possuía “[...] vinte anos de África e nunca trocara 
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confidências com uma negra” (VZ, p. 52). 

 Já Jessumina, autêntica da terra, é aquela que em sonho fora avisada de sua 

predestinação para receber o espírito do nzuze e desaparecer nas águas do lago 

Nkuluine. E assim aconteceu, a feiticeira permaneceu submersa por sete anos, 

quando retornou estava plena de poderes da água sagrada do lago Nkuluine. 

Assim, se verifica que as relações identitárias, compartilhadas entre as duas 

mulheres, provocam, do lado português, a perda do medo e do preconceito; no lado 

moçambicano reforça sua identidade e autonomia. O fragmento abaixo expõe a fala 

de Jessumina:  

    [...] – já eu aviso a senhora – prosseguiu - , posso-lhe enganar, torcer 
as vidas e as vindas. Eu sonho que o mundo precisa de mim, sempre 
sonhei isso. E agora é coisa boa ver a senhora chegar, me precisando. 
Uma branca de Portugal!                                                                               
– Lhe peço, Jessumina: esta é uma visita muito privada.                              
– Aqui já tiveram uns brancos, sim, mas desses brancos das pedras, 
naturais. Sua irmã, Irene, me visita mas ela é diferente. Agora a senhora, 
uma autêntica, de origem. Até que enfins me sinto um alguém. (VZ, p. 50) 

    

 Nesse outro trecho da narrativa, a mudança no tratamento de Margarida para 

com Jessumina: “- Bom, devo ir Dona Jessumina. Se admirou: chamara a outra de 

“dona”? Que diria Lourenço? Ou pior: como reagiria seu falecido marido?” (VZ, p. 

52).   

 O encontro também se torna para Margarida a possibilidade de recuperar sua 

memória em relação a sua terra natal, pedido feito por Jessumina, para que a 

portuguesa lhe contasse sobre sua terra. A evocação das lembranças faz surgir uma 

nova Margarida, capaz de perceber na outra um lugar de encontro consigo mesma, 

a ponto de expressar em sentimentos o seu agradecimento: “Quando terminou já era 

noite. E viu-se como em filme, agradecendo num beijo. Esquivo e breve. Mas um 

beijo” (VZ, p. 53).    

 A mística africana ganha terreno, agora em Margarida, ao render-se aos 

mistérios da África:  

[...] espreitou os cantos da escuridão e se esgueirou entre as sombras e 
escuros, de regresso ao lar. Atravessou os atalhos com a leveza de um 
novo conforto. Teria sido o simples falar com alguém? Um ser de além-
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mundo, como Jessumina, pode fazer suportar melhor este nosso mundo? 
(VZ, p. 53) 

   

   O capítulo 24 de abril reforça a assimilação de Irene à cultura dos negros. 

Em conversa com Margarida, ela assume: “- o que queres, mana? Eu sou uma 

canhota que só faz coisas bonitas com a mão direita” (VZ, p. 57). Ou seja, é a de 

identidade portuguesa, que vive a cultura moçambicana.  

 Também se apresenta no capítulo, véspera da Revolução dos Cravos, a 

narração das previsões apocalípticas do cego Tchuvisco: “Eu vejo o rio, todo 

abarrotado de águas, a afundar tudo isto [...] vejo os campos serem arrastados. E 

vejo as águas escuras lamaçosas. As águas têm agora mais terra que a estrada” 

(VZ, p. 62). Este é um momento carregado do misticismo africano, em que 

elementos da cultura e da tradição, permeiam a narrativa, como o monstro Napolo: 

“[...] o monstro Napolo, a cobra voadora, trazedora de tempestades e relâmpagos! 

Tudo a cobra voadora arrasta no seu percurso. É assim que nasce o tempo, réstia 

do mundo devorado”. (VZ, p. 64) 

 Segundo TUTIKIAN (2006), os ritos de fertilidade se associam ao simbolismo 

da água que fecunda a terra, sendo responsável pela evolução cíclica da vida. 

Nessa perspectiva, as visões de Andaré, vinculadas à água, marcam o momento 

histórico que desencadeará uma nova etapa para a colônia moçambicana, a 

Revolução de 25 de Abril, ainda que não seja esta a data mais representativa para 

Moçambique, mas já se constitui em uma abertura para o processo de 

independência. 

 Os capítulos que compõem o pré 25 de abril, de forma geral, se caracterizam, 

primeiramente, por apresentarem as personagens que integram a narrativa. Como 

se verificou na análise realizada, as personagens expressam marcas que as 

identificam como pertencentes à identidade moçambicana ou portuguesa. Na esfera 

das relações identitárias, o capítulo 23 de abril traz o encontro das duas mulheres, a 

portuguesa e a moçambicana. Há também Irene, a portuguesa que circula 

livremente pelos dois territórios. Além destas, não se constata mais nenhuma 

aproximação, pois as demais personagens aparecem isoladas em suas realidades 
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ou quando em contato, elas divergem entre si, manifestando hostilidade e ódio, 

como é o caso de Lourenço de Castro aos negros. 

 

5.2 Marcas Identitárias: pós 25 de abril de 1974 – convergências 

 

 Nesta segunda parte, a análise recai entre os dias 25 de abril a 30 de abril, 

período pós 25 de abril de 1974. Buscou-se evidenciar, assim como no tópico 

anterior, quais elementos conferem marcas identitárias à narrativa e o que se 

estabelece em termos de relações identitárias. 

O capítulo 25 de abril apresenta duas situações: o golpe de Estado, seguido 

da queda do regime ditatorial em Portugal e o anúncio da gravidez de Irene. Em 

vários momentos, ao longo da narrativa, é trazida a ideia de indiferença ao dia 25 de 

abril por parte do povo moçambicano, por isso quando o acontecimento é 

deflagrado, ele é percebido sob o ponto de vista dos portugueses. Na casa dos 

Castros, além de Margarida, Lourenço e Irene, se encontra o médico Peixoto. A 

primeira notícia que Lourenço recebe é referente à gravidez de Irene. O fragmento 

abaixo descreve a atitude do pide:  

O quarto de Irene permanecia iluminado apenas pelo silêncio [...] No leito a 
tia dormia semidespida. Lourenço respira a custos. Custava a crer que 
aquele corpo tenha sido tocado. E por quem? Certamente, um preto. Um 
cabrão, desses escarumbas. [...] A mão se apressava para lugares mais 
íntimos, descia por dentro das roupas de Irene [...] de repente, ele sentiu 
um líquido escorrendo entre os dedos. Não era o molhado do corpo dela, 
era um líquido mais espesso, preguiçoso. Se ergueu de um salto. 
Contemplou enojado, a própria mão. Sangue? (VZ, p. 68)      

 

Lourenço, ainda se encontra no quarto de Irene, quando recebe, do médico 

Peixoto, a notícia do golpe de Estado, sua incredulidade se expressa em sua fala: 

“Regime? Qual Regime? Para ele não havia um regime. Havia Portugal. A pátria 

eterna e imutável. “Portugal uno e indivisível” (VZ, p. 69).  
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Esses dois fatos revelados simultaneamente na casa dos Castros estão 

simbolicamente associados. A queda do regime inaugura o processo de ruptura com 

a Coroa Portuguesa. Assim, a eminência do nascimento de uma nação 

independente se associa à suposta gravidez de Irene. A resistência dessa gestação 

é a dúvida que prevalece nos corações portugueses.   

O capítulo 26 de abril, pós 25 de abril, Lourenço de Castro comemora seu 

aniversário, ao contrário do aniversário de morte de Marcelino, que se deu 24 de 

abril, pré 25 de abril, e que foi lembrado por Irene e celebrado nos ritos indígenas, a 

celebração de Lourenço se perde no esquecimento. Ninguém comparece à sua festa 

de aniversário, com exceção da mãe. A atitude de Lourenço em continuar 

representando o poder lusitano na aldeia de Moebase, mesmo que isso já não faça 

mais sentido, devido à queda do governo, remonta à própria atitude portuguesa que 

por anos manteve Moçambique e Angola, sob regime colonialista, sendo que uma 

nova ordem mundial se configurava frente à política colonialista. 

O capítulo também expõe a tortura de Marcelino, namorado de Irene, 

executada por Lourenço de Castro:  

No dia seguinte, Marcelino acorda com pancadarias. Batem-lhe na cara, na 
cabeça, nas costas. Entre zumbidos e apitos, o mulato escuta gritos de 
mulher. É a voz de Irene. Súbito o inspector manda parar a tortura. [...] Na 
terceira noite, Marcelino se tentou suicidar, com um osso que sobrava do 
jantar ele cortou os testículos. Madrugada, o assoalho estava ensopado de 
sangue. Não se notava sobre a cera encarnada que cobria de natural o chão. 
Encontraram o mecânico de cócoras, embrulhado na manta vermelha. Se 
mantivera assim para que se não notasse o sangramento (VZ, p. 77) 

          

 O relato da tortura de Marcelino e sua ação de suicido é um típico caso dos 

horrores de guerra sofridos por alguns combatentes das frentes de libertação, e isso 

está presente na História da sociedade moçambicana, por isso reconstruir essa 

memória, por meio da Literatura, é contribuir no processo de formação de 

identidade.  

 No capítulo 27 de abril se reforça a ideia de outro 25 de Abril para o povo 

moçambicano, pois o que foi celebrado em Portugal não surtiu efeito algum para “os 

negros pobres que ainda vivem na madeira e zinco”. É o que expõe a conversa 
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entre Tchuvisco e Jessumina: “[...] O cego regressa de casa da adivinha. Consultara 

Jessumina para saber do 25 de Abril: seria aquele o dia em que recuperaria as 

visões? – Agora é que vou ver? / – Não. Você tem que esperar por outro vinte e 

cinco” (VZ, p. 81).   

 A gravidez de Irene, anunciada no 25 de Abril, perturba mais a Lourenço do 

que as mudanças em Portugal. Ele credita a paternidade, do suposto filho de Irene, 

a Tchuvisco, por isso, sai em busca do cego para matá-lo. Andaré nega que tenha 

tido algum envolvimento com Irene, porém desse encontro surge outra revelação. 

Andaré conta a Lourenço como se tornara cego a mando de Joaquim de Castro. Diz 

a narrativa que, na ocasião, Andaré Tchuvisco, fora mandado para ajudar nos 

serviços da cadeia e seu trabalho era pintar as salas de tortura.  Foi em uma das 

visitas que fazia à cadeia para verificar as paredes é que surpreendeu o velho 

torturador em práticas sexuais com os prisioneiros:  

[...] ele viu muita coisa, assistiu a casos que nem devia. E não foram só 
porradas, palmatoagem, torturas.                                                                      
– Vi outros abusos, ofensas sexuais. O praticante era o pai Castro. Sim, ele 
mesmo.                                                                                                             
O inspector Joaquim de Castro se roçava, lascivo, pelos presos. Depois de 
bem batidos, ele os chamava e lhes acariciava as pernas, as costas, as 
nádegas. Depois consumava amores forçados com os prisioneiros. (VZ, p. 
84) 

 

  Dessa forma, o pintor de paredes foi convertido em cego, como punição e 

limitação de suas ações pelo flagrante das ações sórdidas de Joaquim de Castro. 

Assim sucede também aos regimes autoritários, após toda a prática brutal e imoral 

que praticam com quem subjugam, limitam a possibilidade de visão deste, para não 

serem confrontados.    

 Ao final do capítulo, Lourenço se recusa a acreditar e foge para os pântanos, 

enquanto Andaré lhe grita: “Mentira é eu ser completamente cego. Está ouvir, seu 

tuga da merda? Porque eu, caraças, ainda vejo sombras. Sombras, como você” (VZ, 

p. 86). Aqui se apresenta um confronto entre as duas personagens, Andaré e 

Lourenço, respectivamente, personificações de Moçambique e Portugal. Por isso, 

que a afirmação da personagem de Andaré, de ser mentira o fato de estar 

completamente cego, sugere um país, nas condições de colônia, que tem noção 



 46 

de si, que se percebe e percebe o outro resumido a sombras. Nesse contexto, a 

personagem de Lourenço passa a sofrer um processo de degradação, tornando-se 

apenas sombra do que um dia foi o poder português.  

O processo de declínio do domínio português já aparecera no primeiro 

capítulo, o 19 de abril, quando se narra a queda da bandeira portuguesa da parede 

na casa dos Castros: “A mãe corrige a porta, ainda que não haja aragem nenhuma. 

Se não corre brisa por que razão a bandeira portuguesa tombou da parede onde 

estava pendurada?” (VZ, p. 16). 

 Em 28 de abril é o encontro entre Jessumina e Lourenço de Castro. 

Jessumina se surpreende ao encontrar o ex-inspetor da Pide “abandonado como um 

desfarrapo no meio da lama” (VZ, p. 87). O texto ainda acrescenta que “Na 

paisagem, o polícia não tinha mais aparência que um amarrotado lixo”. Há uma 

nítida inversão, os brancos, perseguidos pelos negros, são torturados e mortos.  

 Jessumina insiste para que Lourenço abandone Moebase, mas ele insiste em 

permanecer. Outra vez se tem referência a pouca significância da data 25 de abril 

para Moçambique. O diálogo entre Jessumina e Lourenço revela isso:  

[...] – Eu não vou, fico por aqui. Vou morrer aqui, já sei.                                   
– Deixe disso, senhor Castro. Ainda lhe vou convidar para a festa da nossa 
Independência.                                                                                               
– Preferia morrer a ver essa tragédia.                                                            
– Este vinte e cinco ainda não é nada. Hão-de-vir outros vinte e cincos, 
mais nossos, desses em que só há antes e depois [...]  (VZ, p. 88) 

 

 Ou seja, a data que o povo moçambicano espera servirá como um divisor de 

águas, daquilo que se tem antes e do que se tem depois. Ainda em outro fragmento 

o reforço da mesma ideia:  

Jessumina olhou o branco e sentiu-lhe pena. Aquele homem nunca iria 
entender o que se passava. Porque em Moebase não sucedia nada. Tudo 
continuava nem no mais nem no menos. Não era esse dia, o 25 de Abril, 
que fazia o antes e o depois daquela terra (VZ, p. 91) 

 

 O capítulo 29 de abril apresenta uma nova exposição de culturas, em que a 

desconfiança ainda predomina nas relações entre o branco e o negro: “Lourenço 
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é acordado por Andaré. Pensa: agora é que ele me vem matar. Por debaixo da 

almofada retira a faca-de-mato. Mas não. O outro se explica e desfaz o equívoco 

[...]” (VZ, p. 93). Em outro trecho, a desconfiança expressa pelo nativo: “O cego 

estava de aviso: para os brancos, o preto é santo ou demônio, transitando da 

inocência para a malvadez sem nunca passar pelo humano.” (VZ, p. 94)   

 Lourenço e Tchuvisco conversam, o cego fornece mais detalhes de sua 

cegueira, o pide confessa a vontade de se tornar pai. Assim, em meio a essas 

pequenas trocas, na exposição das fragilidades de ambos, se constitui um lugar de 

encontro das duas identidades “Agora, estão ali ambos, branco e preto, com suas 

fragilidades de fora, sem terem-se medo” (VZ, p. 95) 

 Outro enfoque presente na narrativa discorre sobre a questão do sentimento 

de pertença, o de se sentir identificado e integrado a um grupo. O português se 

sente esvaziado, não possui laços com África e não se identifica mais com Portugal, 

o fragmento expõe sua desterritorialização:  

- E você Lourenço de Castro, vai fazer o quê? Vai ficar aqui?                                  
Já nem sabia. Agora, que já não queria ficar, ele já não tinha para onde ir.    
O preto insiste:                                                                                                       
- Porquê não volta para a sua terra? – Eu já não tenho terra nenhuma. Minha 
mãe, sim, ela tem terra” (VZ, p. 97).  

 

Nesse sentido, pode-se entender que Margarida manteve seu vínculo à terra, 

porque conseguiu recuperar suas memórias em relação à aldeia que pertencia.  

A memória, as tradições, os valores, enfim, todo o conjunto cultural que 

particulariza uma nação são referências para o indivíduo se sentir pertencente a um 

lugar. Dessa forma, a partir do momento em que o sujeito se sente integrado a um 

grupo, ele se torna voz autorizada para contar sua história. Ele quer ser o 

transmissor das verdades sobre sua terra, é isso que expressa Andaré em diálogo 

com Lourenço:  

- Você quer ficar em África?                                                                              
– Vou-lhe dizer uma coisa, Andaré. África teve duas grandes tragédias: uma 
foi a chegada dos brancos; a outra vai ser a partida dos brancos.                      
– Quem disse isso?                                                                                           
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– Li em qualquer lado.                                                                                       
– Aposto foi um branco que escreveu. Deixe que sejam os pretos a escrever 
sobre eles mesmos.      

  

 O capítulo ainda aborda a problemática vivenciada pelos países vítimas da 

colonização: a questão da assimilação da cultura colonizadora. Ou seja, quando o 

colonizado, por considerar a cultura imposta superior, assume esta em detrimento 

da sua. Essa falsa impressão da superioridade colonizadora foi construída nos 

vários anos de instalação portuguesa em Moçambique, que usando da depreciação, 

minou a cultura local, surrupiando-lhe a língua, as crenças, as tradições e roubando-

lhe a capacidade de escolha própria, como expresso no seguinte trecho do romance: 

A cegueira lhe deu nova luz dentro dos sonhos. Antes, ele sonhava ser 
como um branco, mezungando-se pela vila até fazer inveja.                           
– os portugueses estiveram tanto tempo fechados connosco que agora há 
os que querem ser iguais a eles. Esse era o seu constante sonho. Depois, 
ele se confortou melhor consigo mesmo. Vestiu-se melhor com sua pele, 
configurado na alma em que nascera. (VZ, p. 98) 

 

 O perigo que se instala nesse processo é o de se perpetuar a mentalidade 

colonizadora, mesmo após a independência, quanto a isso Mia Couto, em texto 

apresentado à Associação Moçambicana de Economistas, escreveu:  

O colonialismo não morreu com as independências. Mudou de turno e de 
executores. O actual colonialismo dispensa colonos e tornou-se indígena 
nos nossos territórios. Não só se naturalizou como passou a ser co-gerido 
numa parceria entre ex-colonizadores e ex-colonizados. 3  

 

  A preocupação do escritor se reflete em Vinte e Zinco, por meio da 

personagem de Andaré Tchuvisco, diz o cego: 

Seu medo era esse: que esses que sonhavam ser brancos segurassem 
os destinos do país. Proclamavam mundos novos, tudo em nome do povo, 

                                            

3 Disponível em: http://www.macua.org/miacouto/Mia_Couto_Amecom2003.htm Acesso em: 26 de out 
2009 às 12h19min. 
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mas nada mudaria senão a cor da pele dos poderosos. A panela da 
miséria continuaria no mesmo lume. Só a tampa mudaria. (VZ, p. 98) 

 

 O capítulo 30 de abril encerra o romance. Nele, percebemos a configuração 

de um novo contexto: Tchuvisco, cedo da manhã, se dirige à cadeia da PIDE, para 

libertar os prisioneiros, tomado de um sentimento de alegria: “[...] o cego Andaré 

segue pelo carreirinha [...] A alegria lhe abalroa o peito”. (VZ, p. 99). No caminho 

encontra Irene e Jessumina caminhando na lagoa. Tchuvisco percebe que as 

mulheres caminham para o centro da lagoa, em determinado ponto Jessumina 

retorna e apenas Irene segue avançando, submergindo por completo na lagoa.   

O simbolismo da água novamente se faz presente na narrativa. Robson 

Dutra, em relação à presença desse elemento na cultura africana afirma que “[...] se 

coube ao português a conquista e o domínio da terra, foi na água que o negro 

guardou grande parte do repositório de suas tradições e ancestralidade”, (apud 

Tutikian, 2006, p. 83). Assim, a imersão de Irene, a portuguesa, no lago Nkuluine, se 

por um lado caracteriza o domínio pleno do povo moçambicano sobre seu território, 

por outro lado, também possibilita identificar a identidade plural da nova nação 

reforçada nos encontros de diversas culturas. 

Após a visão das duas mulheres no lago Nkuluine, Andaré Tchuvisco segue 

para a prisão, mas percebe, pela movimentação de homens que passam por ele, 

correndo, cantando e gritando, que alguém já os libertara. Ao chegar à prisão, 

Andaré encontra Lourenço de Castro morto.  

Cabe a Andaré a missão de pintar a prisão e reconstruir a sua imagem. É dele 

a tarefa de dissolver a pinceladas tudo aquilo que representou o autoritarismo, a 

agressão e a submissão de seu povo.   

Neste segundo momento da obra, as marcas identitárias mais salientadas são 

as que pertencem às personagens moçambicanas. Além disso, se percebe pontos 

de encontro entre as duas identidades, a portuguesa e a moçambicana, isso é 

manifestado nos diálogos que Lourenço de Castro mantém com Andaré e 

Jessumina.  
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Percebe-se que a narrativa situada no pós 25 de abril traz uma proposta de 

convergência às diferentes marcas identitárias que integram a cultura moçambicana, 

pois fica implícito que somente permanece aquele que dialoga com a cultura do 

outro. Na obra isso se evidencia em Irene, a branca que mesclou-se com a cultura 

moçambicana, já Margarida que retorna à Portugal, apenas descobriu a existência 

do outro, mas nunca de fato interagiu e, por fim, Lourenço de Castro, em que a visão 

redutora que nutriu o levou à morte.      
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

        Ao longo desse estudo, analisou-se o romance Vinte e Zinco sob a 

perspectiva da formação identitária e suas relações. A obra, como já afirmara Mia 

Couto, em entrevista à revista Africultures, foi uma proposta da editora Caminho 

para celebrar o vigésimo aniversário da Revolução dos Cravos. O autor, ainda que 

tenha sido pré-estabelecido o mote para o desenvolvimento de sua história, não se 

limitou em sua criação, antes disso, valeu-se do episódio para narrar uma história 

permeada de significâncias, em que se percebe a proposta de autenticar a 

identidade do povo moçambicano.     

 O romance constrói, por meio de suas personagens, a representação de dois 

povos, o moçambicano e o português. São dois mundos antagônicos, detentores de 

culturas opostas, mas que em determinados momentos da narrativa estabelecem 

pontos de encontro, percebendo-se mutuamente. 

 Constatou-se durante a análise da obra que as personagens Jessumina e 

Andaré Tchuvisco vinculam-se a um conjunto de elementos representativos de uma 

cultura. Além da cor da pele, da língua que falam, das crenças que manifestam, as 

personagens demonstram estar à vontade em seu território. São por meio delas que 

são manifestadas reflexões sobre a realidade moçambicana, expressando desejos 

de mudança, lançando também um olhar crítico sobre os indivíduos que podem 

perpetuar a situação de colonialismo.  

Além disso, não se pode desconsiderar o universo místico que permeiam 

essas duas personagens. Jessumina é feiticeira, detentora de poderes que não 

foram outorgados pelo homem, mas pelo convívio da mulher no lago Nkuluine, onde 

ficou submersa por sete anos, aprendendo com o povo do lago os segredos de um 

outro saber.  O que a personagem carrega em si é a mística africana. Em Jessumina 

fica explícita a presença dos elementos sobrenaturais que permeiam a cultura 

africana.  
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Semelhante situação se verifica em Andaré Tchuvisco. A cegueira da 

personagem provocada pelo colonizador europeu, além de ser um ato literal da 

agressão do dominador sobre o dominado, também simboliza a limitação daquele 

que está subjugado de perceber a sua própria cultura. Andaré está visualmente 

limitado, mas expressa ardente desejo de recuperar a visão. Ao longo da narrativa é 

ele a personagem que espera pela verdadeira data, a qual lhe restaurará a visão. 

Essa data como constatada no romance não é o 25 de abril de 1974, mas o 25 de 

junho de 1975, data da independência moçambicana. Assim se constata que 

Jessumina e Andaré Tchuvisco são vozes moçambicanas na narrativa. 

 Todo o imaginário, o mágico, o sobrenatural presentes em Andaré e 

Jessumina contrapõem-se ao pensamento europeu expresso em Lourenço de 

Castro, o inspetor da PIDE. No romance fica explícito que Lourenço é a figura de 

Portugal, cujo regime ditatorial que mantinha estava em declínio. Essa 

representação imagética de Portugal em Lourenço é demonstrada no ódio que o 

inspetor conferia aos negros, nas perseguições e torturas realizadas aos 

participantes das forças de libertação e no desprezo com que tratava a cultura 

africana .  

 Cabe salientar ainda, que se a Moçambique de Mia Couto é palco de homens 

negros e brancos, não se pode negar que a mistura dessas matrizes primeiras 

produziu o indivíduo mestiço. Esse é o caso do mulato Marcelino, cujo pai era 

português e a mãe moçambicana. Entende-se que a mistura é um componente 

presente na matriz de Moçambique.  

 Verificou-se também que as identidades que compõem a trama se afirmam 

por meio do seu discurso. Ele é o portador dos mitos, como a cobra Napolo, narrada 

na profecia de Andaré Tchuvisco sobre a invasão da terra pela água, da mística, 

como a história de Jessumina contada por um narrador que está inserido dos fatos, 

da constatação de que o 25 de abril não é a data que se constituirá em marco divisor 

para a História de Moçambique. Assim tais elementos discursivos agregam marcas 

identitárias, possibilitando a criação de uma cultura nacional, como afirma Stuart 

Hall.  
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Se o discurso moçambicano está pleno de manifestações locais de sua 

cultura, o discurso português se afirma pela negação dessa cultura. Dessa forma 

recuperamos a concepção de que a formação de uma identidade passa pelo olhar 

do outro, pois o romance de Mia Couto remete a duas possíveis reflexões no campo 

das relações identitárias. A primeira é referente à personagem Irene, como se 

percebeu na narrativa, ela estabeleceu vínculos com a cultura local, dialogou com o 

outro e a partir da diferença construiu sua identidade. A sua inserção na nova cultura 

se deu tão profundamente, que Irene é a eleita para mergulhar no lago Nkuluine e 

assim como Jessumina, se tornar detentora de poderes. 

 A segunda leitura possível diz respeito a Lourenço de Castro. A personagem 

de Lourenço, após o fim do regime salazarista, se percebe desterritorializado, pois 

os 22 anos que passara em África4 o distanciaram de Portugal, fazendo com que a 

memória e toda a vinculação com seu país se tornassem distantes. A sua relação 

com a cultura em que se encontrava também não se efetivou, assim Lourenço não 

se percebia nem em Portugal e nem em Moçambique.  

Assim, a morte, desfecho final da personagem de Lourenço, se torna 

emblemática, na medida em que traduz a redução de uma identidade que se 

mantém à margem, incomunicável e isolada. Nesse aspecto, se confirma o 

pensamento de Zilá Bernd quando afirma que excluir o outro conduz à visão 

especular que é redutora.  

Se a atitude de Lourenço, simbolicamente, o consome, a ação de Irene, como 

já dito anteriormente, de aproximação com o outro, representa o sujeito pós-

moderno, que teoriza Stuart Hall. A identidade de Irene, nesse caso, desloca-se ao 

encontro do outro, interage e se constrói constantemente.        

 Com isso, ainda se percebe que das diferenças culturais que o romance 

produz em seu interior e das interações que elas manifestam, a obra aponta para 

                                            

4 Isso fica evidenciado quando Margarida, a mãe, afirma nunca ter conversado com uma negra em vinte anos de 
África somada à informação do aniversário de Lourenço em que completara 42 anos 
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dois caminhos, por um lado, o isolamento, o fechamento em si que conduz à morte, 

e, por outro, à interação, ao diálogo que leva à vida. É perceptível aqui uma proposta 

de convivência identitária que encontra respaldo no que afirma Stuart Hall, de que “a 

identidade unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia”. 

 Logo, a aproximação de identidades é uma resposta viável ao universo 

multicultural que aponta Mia Couto em sua obra Vinte e Zinco, representação da 

nação moçambicana. A narrativa contempla uma proposta de convergência cultural, 

em que as distintas identidades que permeiam essa composição possam 

estabelecer pontes, diálogos entre si, como ficou evidenciado na personagem Irene, 

que ao longo da narrativa buscou a outra cultura e foi acolhida por ela.  

Além disso, também se conclui que o romance reafirma os signos identitários 

de Moçambique, reconstruindo sua identidade como nação que se projeta em busca 

de um futuro em que todos os componentes de sua constituição cultural possam 

interagir e conviver.em harmonia. 
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