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1. Resumo 
 

O presente trabalho mostra como o autor moçambicano Mia Couto dá voz às 

mulheres, que na cultura africana não tem direito à fala, sendo condenadas no ato 

do nascimento à não existência. Para isso, os contos “A saia almarrotada” e “O 

cesto”, do livro O fio das missangas, e o conto “A lenda de Namarói”, do livro 

Estórias abensonhadas, foram analisados, visando a importância das personagens 

femininas para a composição dessas histórias, trazendo à tona o aniquilamento 

constante ao qual estão submetidas, colocando-as como seres subalternos. Em 

vista disso, analisou-se a questão do silenciamento como consequência causada 

pela visão dos colonizadores, e a busca constante por uma identidade em 

construção.  
 

2. Introdução 
 

Mia Couto, nascido na cidade de Beira, em Moçambique, é um dos 

representantes do que o pesquisador Gilberto Matusse (1998) denomina de 

Moçambicanidade, um termo utilizado para caracterizar “O que é ser moçambicano” 

na atual sociedade pós-colonial. O autor é considerado um dos modelos em função 

de apropriar-se da linguagem oral, aproveitando-se de dialetos locais, para resgatar 

traços do imaginário popular e, assim, (re)criar a identidade nacional. Mas para 

trazer com uma maior propriedade aspectos que não foram corrompidos pelos 

portugueses, introduz em suas histórias personagens que antigamente eram 

exaltadas pela tradição, como os idosos, as crianças, os negros e as mulheres. 

Todavia, precisa-se ter em mente que um dos meios utilizados por Mia Couto 

para dar voz às personagens esquecidas é o realismo mágico, uma corrente literária 

que surgiu nas literaturas pós-coloniais da América do Sul. Matusse (1998) afirma 

por outro lado que não se pode dizer que esse artifício adotado pelo autor é 

totalmente similar ao que ocorreu no outro lado do Atlântico, pois para o escritor 

moçambicano é difícil conceber um muro entre o realismo e a fantasia, utilizando em 

suas produções os mitos e as crenças como algo natural de sua cultura. 

Segundo Todorov (2014), o realismo mágico ou maravilhoso caracteriza-se 

por não provocar nenhuma reação no leitor quanto aos aspectos “estranhos” que 
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aparecem – aceitos pela realidade ao qual estão inseridos –, não apresentando 

nenhuma explicação lógica ao longo das histórias, evidentes nas narrativas 

coutianas.  

Outro ponto importante que deve ser levado em consideração é que entre as 

personagens resgatadas pelo autor, as mulheres são as únicas que nunca foram 

exaltadas pela tradição, condenadas à não existência desde as sociedades rurais. 

Contudo, foram os portugueses, ao introduzir uma sociedade extremamente 

patriarcal, que trouxeram a figura da mulher submissa, oprimida desde o berço pelas 

figuras masculinas de sua família.  

O autor ratifica o assunto mencionado no parágrafo anterior em uma 

entrevista ao Globo: 
  

Essa condição de exclusão e opressão é ainda muito presente em 
Moçambique. Em geral, as sociedades rurais são muito patriarcais e 
a mulher vive numa situação em que não tem direito à palavra, não 
tem direito à presença senão mediatizada por um homem. (COUTO, 
2012) 

 

 Em função desses pontos, três contos de Mia Couto foram analisados, 

visando compreender de que modo se deu o silenciamento imposto à figura feminina 

e, consequentemente, a busca por uma identidade que em tese nunca existiu. A 

análise está voltada ao conto “A saia almarrotada”, do livro O fio das Missangas, em 

que a questão do silenciamento é exposta em várias vertentes, como o fato de a 

personagem ser ensinada desde pequena que ela não foi destinada ao prazer, 

vivendo à sombra dos seus parentes, aos quais tem o dever de servir. No trecho 

“Nasci para cozinha, pano e pranto. Ensinaram-me tanta vergonha em sentir prazer, 

que acabei sentido prazer em ter vergonha” (COUTO, 2009, p.29) fica evidente a 

opressão que as mulheres vivem desde o nascimento, colocando-as à margem da 

sociedade. 

O segundo conto analisado é “O cesto”, da mesma coletânea citada acima, 

em que uma mulher só vive mediante a existência do marido. O terceiro é “A lenda 

de Namarói”, pertencente ao livro Estórias Abensonhadas, que mostra por 

intermédio de um mito o surgimento do Mundo, aparecendo a figura feminina como o 

ponto central, demonstrando, também, de forma implícita, de que maneira foi 

construído o domínio ao qual estão submetidas ao longo da vida. 
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Mas para dar voz a essas mulheres silenciadas, Mia Couto recorreu 

primeiramente às vozes narrativas dos contos, uma vez que os três em análise 

possuem uma narradora-personagem que sustenta a ação narrativa, sendo 

construída cada uma sob uma vertente diferente, na qual temos a figura de uma 

moça, a de uma mulher casada e a de uma supostamente idosa, todas sem direito à 

palavra, vivendo uma vida em que o silêncio atua como o cerne mais importante de 

sua (in)existência. 

 
3. Objetivos 

 
Por meio deste estudo, pretende-se trazer à tona como o autor moçambicano 

Mia Couto dá voz às mulheres, exemplificando a construção do sujeito subalterno 

feminino, com o intuito de demonstrar que isso foi feito a partir da introdução do 

realismo mágico – uma consequência do colonialismo –, presente em suas 

narrativas. Em função disso, foi analisada a construção da heroína nesses contos, 

ilustrada pelas narradoras-personagens, que carregam em “seus ombros” a ação 

narrativa.  

Outro objetivo que o trabalho almeja atingir é mostrar que essas realidades 

trazidas por Mia Couto, feitas muitas vezes com elementos fantásticos resgatados 

do imaginário tradicional, não dizem respeito apenas a Moçambique, reproduzindo 

de certo modo a realidade de várias mulheres pelo mundo afora. 

 

4. Metodologia  
 

A pesquisa foi feita a partir de uma análise sobre a questão do sujeito 

subalterno, utilizando como meio uma pesquisa bibliográfica para embasar o estudo 

dos três contos em destaque, tendo como teórica principal Gayatri Spivak, para 

elucidar como as mulheres são silenciadas desde as sociedades tradicionais, um 

problema agravado após as colonizações. Em seguida, o trabalho se direciona a 

como o autor dá voz a essas mulheres em suas narrativas, mostrando a construção 

da figura feminina e como ele utiliza o artificio do realismo mágico na formação 

dessas personagens. 
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5. Desenvolvimento 
 
5.1 O silenciamento imposto às mulheres 

 
O longo período de dominação que as camadas periféricas, em especial, 

sofreram durante o período colonial, caracteriza-se como um momento de extrema 

opressão, provocando, assim, o silenciamento imposto à população marginalizada, 

surgindo o que a teórica Spivak (2010) denomina de sujeito subalterno. Mas ao 

pensar na figura feminina, ela afirma que foi a visão eurocêntrica que trouxe com 

mais propriedade a imagem da mulher submissa, oprimida antes mesmo do período 

colonial pelas sociedades rurais.  

No trecho abaixo, Spivak confirma o ponto explanado: 

 
se, no contexto da produção colonial, o sujeito subalterno não tem 
história e não pode falar, o sujeito subalterno feminino está ainda 
mais profundamente na obscuridade. (SPIVAK, 2010, p. 82-83)      

  
O sujeito subalterno distingue-se dos outros indivíduos de uma população por 

não ter voz, vivendo à margem da sociedade ao não exercer nenhum poder de 

ordem. Essas pessoas pertencem normalmente à camada mais pobre da sociedade. 

De acordo com a crítica, as mulheres encontram-se no degrau mais baixo, sendo o 

gênero o fator crucial para as colocar nesse lugar e, em seguida, a sua posição 

social. Contudo, o teórico Stuart Hall afirma que “A identidade negra é atravessada 

por outras identidades” (HALL, 2008, p.12), surgindo, de acordo com o pesquisador, 

a problemática do dominante sobre o dominado, o que auxilia para colocar ainda 

mais na periferia a mulher africana, tanto em relação à raça quanto às questões de 

gênero, que vêm desde as sociedades rurais tradicionais, perdurando até a 

atualidade. 

Logo, ao associar a problemática do dominante sobre o dominado, colocando 

em evidência a raça, e o surgimento do sujeito subalterno feminino, percebe-se que 

as mulheres africanas se encontram em um degrau ainda mais inferior em relação 

às outras, pois não só não possuem voz como também são condenadas à não 

existência a partir do nascimento. 

No conto “A saia almarrotada”, a narradora-personagem não possui nome. 

Ela explica que a mãe nunca o soletrou, pois “Ela se calou no meu primeiro choro, 
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tragada pelo silêncio” (COUTO, 2009, p.29). Nesse trecho, fica evidente o papel que 

o silêncio exerce na narrativa, como se ele possuísse vida e a punisse simplesmente 

por existir como mulher. 

No início do conto, o autor utiliza-se de alguns objetos femininos artificiais, por 

exemplo, um vestido, para mostrar como a feminilidade da mulher é “roubada”, para 

que, assim, a sua vida possua um único objetivo: servir os homens que a cercam. 

No caso dessa narrativa, a sua existência estava interligada à vida de seu pai, pois 

era ele quem detinha a sua voz, exercendo poder em seus pensamentos. 

Em “O cesto”, a narradora-personagem tem sua existência igualmente 

aprisionada a um homem, com o único objetivo de servi-lo, tendo a sua vaidade 

privada arraigada a um corpo sem voz. No conto “A lenda de Namarói”, apesar de 

não existir a figura de um objeto artificial como nos outros dois, a narradora-

personagem ressalta logo no início da história a problemática que percorre a todos: 

“Sou mulher, preciso autorização para ter palavra” (COUTO, 2013, p.115), ou se ja, 

ela também se encontra “acorrentada” a uma figura masculina, sendo oprimida 

desde o nascimento. 

Nota-se também que uma das características mais marcantes das narrativas 

coutianas é a sua linguagem particular, elucidada ao preocupar-se com as escolhas 

lexicais, como as palavras escolhidas para dar forma ao silenciamento imposto à 

protagonista do conto “A saia almarrotada”, aparecendo, por exemplo, quando ela 

afirma que está “invisível” no trecho: “A mim, quando me deram a saia de rodar, eu 

me tranquei em casa. Mais que fechada, me apurei invisível, eternamente nocturna” 

(COUTO, 2009, p.29). A escolha desse adjetivo enfatiza não só a sua condição de 

exclusão na sociedade, mas também um autoanulamento.  

 
É essa voz que ainda paira, ordenando a minha vez de existir. Ou de 
comer. E escuto a sua ordem para que a vida me ceda a vez. E 
pergunto: Posso agora, meu pai, agora que eu já tenho mais rugas 
que pregas tem esse vestido, posso agora me embelezar de 
vaidades? (COUTO, 2009, p.32) 

 

Nesse trecho do conto “A saia almarrotada”, fica evidente novamente como a 

narradora-personagem tem a sua vida ligada à imagem de um homem, pois, logo 

após a morte de seu pai, quando não possui mais nenhuma serventia, ela começa a 

questionar a sua existência, cogitando, por fim, o suicídio. E apesar de no conto “O 
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cesto” a narradora-protagonista não acabar morta após a morte de seu marido, 

ocorre uma fatalidade ainda pior, já que ao perceber que a sua alma está confinada 

ao falecido, ela compreende que a sua existência na Terra não faz mais sentido, 

morrendo em espírito ao depreender que não possui nenhuma utilidade.  

Todavia, para trazer com uma maior propriedade a caracterização desses 

sujeitos subalternos femininos e, por conseguinte, o silenciamento que lhes foi 

imposto durante a colonização, que se perpetuou mesmo depois da independência, 

o autor além de não dar nome às narradoras-protagonistas, ressaltando o papel 

inexistente que possuem na sociedade, as caracteriza como objetos, 

impossibilitando-as de sentir prazer, ou qualquer sentimento que as torne mais 

humanas. 
  
5.2 A construção das figuras femininas 

 
Com efeito, percebemos que a personagem, na escrita de Mia Couto, 
vive da matéria narrativa vocalizada que encerra em si, e da Memória 
que deseja desvendar. (LEITE, 2009, p.8) 

 

As palavras defendidas acima pela teórica Ana Mafalda Leite dizem respeito 

ao papel de narrador que as personagens coutianas exercem na narrativa, pois ao 

empregar a linguagem oral moçambicana, visando aproximar-se das camadas 

periféricas, o autor utiliza algumas características das narrativas fabulares – nesse 

caso a oralidade – para dar forma a essas heroínas. 

Segundo Todorov (2003), apesar de a ação e de as personagens estarem 

interligadas à narrativa, nada é mais importante que as personagens, pois é nelas 

que aparece a psicologia, ou seja, as características, sendo isso fundamental para a 

constituição de uma história. Essa conclusão provém dos questionamentos deixados 

por Henry James, em The art of fiction (1884), que coloca a psicologia como ponto 

principal. Entretanto, o teórico afirma que isso não serve apenas para descrever ou 

ilustrar uma personagem, pois elas estão também submetidas à ação narrativa, 

fazendo com que apareçam algumas diferenciações: as personagens planas e 

complexas. 

Os dois tipos de personagens mencionados no parágrafo anterior aparecem 

nas narrativas dependendo da função que exercem dentro da história. As 

personagens planas caracterizam-se por não possuírem nenhuma complexidade 



7 
 

psicológica, enquanto que as complexas são repletas de contradições. Propp (1983) 

acrescenta um terceiro, os personagens-tipo, que se distinguem por representarem 

os arquétipos de uma sociedade. 

A narradora-personagem no conto “A saia almarrotada” representa na 

narrativa o arquétipo da moça oprimida, controlada desde o berço, tendo não só a 

sua voz silenciada como também a sua (in)existência.  

No entanto, as personagens coutianas não se complexificam pelas 

contradições psicológicas. Segundo Leite esse processo ocorre a partir de 

transformações denominadas de “Metamorfoses e Dualidades, que mostram uma 

sociedade também em evolução e mutação (...)” (LEITE, 2009, p.9). Em “A saia 

almarrotada”, acontece uma metamorfose quando a narradora-personagem decide 

esconder o vestido que ganhara do tio, ao invés de queimá-lo como o pai ordenara e 

o esconde no quintal. Esse primeiro ato de rebeldia faz com que a protagonista 

comece a questionar a sua vida, pensando no sonho de ser algum dia alvo de 

desejo de um homem. 

 
As personagens vivem das histórias que contam, existem porque têm 
uma narrativa a partilhar, uma experiência de vida, um ensinamento, 
figurado ou não. (LEITE, 2009, p.10) 

 

 De acordo com Leite (2009), Mia Couto utiliza-se também do elemento fabular 

– um dos recursos fantásticos usados pelo autor para dar vida aos sentimentos das 

protagonistas, – intrínseco a oralidade, junto com o maravilhoso, para compor essas 

transformações e, assim, complexificar as personagens. Mas ao colocá-las nesses 

contos como narradoras, ele consegue a façanha de dar voz a essas mulheres 

silenciadas por uma sociedade extremamente patriarcal, trazendo o pesar que 

carregam à tona. 

O elemento maravilhoso aparece principalmente na figura do silêncio, que 

atua ao longo dos contos como uma personagem mítica, controlando até mesmo os 

sentimentos das personagens, demonstrando a verdadeira natureza da mulher 

submissa. Outro exemplo surge, em especial, no conto “A saia almarrotada”, no qual 

a fogueira utilizada pela narradora-personagem para cometer suicídio simboliza, no 

sentido figurado, todos os sonhos que lhe foram usurpados. Percebe-se que optar 

pela morte é a única escolha que a heroína tomou sozinha, e é também quando está 
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morrendo o único momento em que encontra esperança de ser feliz e de viver um 

amor.  

 
Atravesso o quintal em direção à fogueira. Algum homem me visse, a 
lágrima tombando com o vestido sobre as chamas: meu coração, 
depois de tudo, ainda teimava? (COUTO, 2009, p.32). 

 

No conto “O cesto” o mítico pode ser representado pelo espelho que parece 

dialogar com a narradora-personagem, que teve a sua vaidade reprimida pelo 

marido. Quando ela deseja que a morte dele ocorra o mais breve possível, o pano 

que cobria o objeto em questão é descoberto como que por uma força mágica, 

fazendo-a sonhar com um mundo em que ainda era jovem e bonita. Finalmente, no 

conto “A lenda de Namarói”, o misticismo aparece desde o início, narrado por uma 

senhora doente que teve essa história passada a ela pelos seus antepassados em 

sonho. 

Nota-se que Mia Couto utiliza-se da Memória e do Sonho para dar 

consistência a essas personagens marginalizadas, visando construir a identidade 

feminina moçambicana. O primeiro corresponde às histórias passadas por seus 

antepassados, e o segundo o meio utilizado para transmitir o que lhe foi contado. 

Segundo Afonso (2004), o universo moçambicano está repleto de aspectos oníricos, 

algo muito importante culturalmente, porque é ele quem traz significado à vida. 

Sendo assim, percebe-se que as personagens heroínas dos contos 

mencionados enquadram-se no tipo complexo, atuando como personagem e 

narrador, tendo a sua vida interligada à ação narrativa, pois, de acordo com Leite 

(2009), quando as histórias coutianas terminam significa normalmente que as 

personagens morreram. Esse ponto é comprovado no encerramento das três 

histórias, já que em uma a narradora-personagem comete suicídio, a outra morre em 

espírito após a morte de seu marido e a última, logo no início do conto, narra que 

está muito doente, vivendo apenas para transmitir a história que lhe foi passada em 

sonho. 
 

6. Resultados 
 

Em “A saia almarrotada”, Mia Couto traz a figura da mulher submissa sob o 

arquétipo da moça oprimida, para isso, constrói a narradora-personagem 
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semelhante ao personagem-tipo, defendido por Propp (1983), em Morfologia do 

conto, porém, em função de algumas transformações que a personagem passa ao 

longo da narrativa, enquadra-se, especificamente, segundo Leite (2009), no 

“personagem-tipo complexo”, atuando como narrador e personagem. A protagonista 

do conto “O cesto” por sua vez simboliza a imagem da mulher casada, silenciada 

pelo marido; e a do conto “A lenda de Namarói”, a idosa esquecida, algo 

característico em Moçambique, pois os idosos deixaram de ter o status de 

importância que possuíam antes do processo de colonização, considerados 

antigamente pelas sociedades rurais os detentores da sabedoria.    

  Percebe-se que Couto consegue a façanha de dar voz a três faixas etárias 

diferentes, construindo, por intermédio das confissões íntimas trazidas pelas 

narradoras-personagens, a identidade feminina moçambicana. Uma identidade em 

construção que perpassa os pesares aos quais as três estão submetidas. Em todas 

encontramos um ser humano oprimido desde o nascimento, tendo o seu choro 

menosprezado, como, por exemplo, no conto “A saia almarrotada”, pela própria mãe, 

o que demonstra que as mulheres estão em um nível tão complexo de opressão, 

que elas mesmas se omitem. Para isso, um dos artifícios utilizados pelo autor é o 

realismo mágico, característico em suas narrativas, aparecendo com mais evidência 

na figura do silêncio, imposto às mulheres, dando-lhe vida ao constituí-lo quase que 

como uma personagem, atuando nas narrativas como um elemento silenciador. 

Todavia, a narradora-personagem do conto “A saia almarrotada”, simboliza 

não só a mulher africana oprimida e silenciada, como também a mulher em um 

sentido global. A metamorfose pela qual a personagem coutiana passa ao longo da 

narrativa é muito representativa, pois apesar de no início de sua confissão a 

protagonista não fazer nenhum questionamento sobre as injustiças nas quais está 

imersa - uma das características do sujeito subalterno feminino –, um ato de rebeldia 

faz com que ela comece a indagar o que lhe foi privado durante a vida: o direito de 

“sentir”. Sendo essas transformações, um dos pontos mais importantes trazidos por 

Couto, pois ao construir uma voz narrativa em primeira pessoa, fazendo com que a 

narradora carregue em seus “ombros” a ação narrativa, ele tanto lhe dá voz como 

lhe permite pensar por si só, dando-lhe o direito pela primeira vez de finalmente 

constituir-se como um ser humano dentro da sociedade.    
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7. Considerações finais 
 

No decorrer desta pesquisa ficou evidente que Mia Couto transporta para as 
suas narrativas, por meio de sua linguagem particular, personagens esquecidas pela 

sociedade, dando, dessa forma, visibilidade aos marginalizados ao trazer aspectos 

da oralidade a sua escrita. Mas é o sujeito subalterno feminino, exposto nos três 

contos analisados, que caracteriza uma das maiores consequências do processo de 

colonização: o silenciamento das camadas periféricas. E ao dar às mulheres, que se 

encontram no nível mais alto de opressão, o direito de narrar a sua história, o autor 

consegue construir uma voz narrativa feminina intimista, demonstrando que essa 

identidade em construção já começou a dar os seus primeiros passos. Percebe-se, 

portanto, que a mulher africana trazida nas narrativas coutianas, representa, 

também, a mulher universal, que apesar de oprimida desde o nascimento, começa a 

levantar questionamentos referentes às mazelas que lhe acomete, visando, assim, a 

liberdade de ser e de sentir-se mulher.       
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