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RESUMO: O objetivo deste trabalho é relacionar narrativa e experiência pós-colonial 

no romance Crónica da rua 513.2, do moçambicano João Paulo Borges Coelho. O 

romance mostra como as relações de poder eram encenadas por personagens habitantes 

de uma rua ficcional da cidade de Maputo, antes e depois da independência de 

Moçambique. Assim, pretende-se analisar as estratégias empregadas pelo romance para 

problematizar as relações entre história e ficção, o que nos permite compreender as 

contradições e paradoxos de uma sociedade em busca de identidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura africana de língua portuguesa; Pós-colonialismo;  

Identidade nacional.  

 

ABSTRACT: This work aims at relating narrative and post-colonial experience in the 

novel Crónica da rua 513.2 by Mozambican author João Paulo Borges Coelho. The 

novel shows how the power relations were acted by characters living in a fictional street 

in the city of Maputo, before and after the Mozambican independence. Thus, we intend 

to analyze the strategies employed by the novel to question the relations between history 

and fiction, making possible to understand the contradictions and paradoxes of a society 

looking for identity. 

KEYWORDS: African literature in Portuguese; Postcolonialism; National identity.  

  

 

O objetivo deste trabalho é discutir as relações entre narrativa e experiência pós-

colonial no romance moçambicano Crónica da rua 513.2 (2006), de João Paulo Borges 

Coelho. A proposta é desenvolver uma análise que se detenha nas estratégias narrativas 

empregadas na construção de um sentido histórico no romance. Por conta disso, 

consideram-se alguns aspectos do panorama histórico e sociocultural de Moçambique 

para, em seguida, refletir sobre a construção do discurso do narrador do romance.  

Como romancista, João Paulo Borges Coelho explora fatores distintos da 

formação da nação moçambicana, tal como a diversidade étnica e linguística – sua obra  

dá grande destaque às particularidades e complexidade das relações humanas entre 

sujeitos provenientes de sistemas culturais distintos. Ao mesmo tempo, enfatiza a ideia 

de que todos convivem em um mesmo espaço geográfico (ou zona de contato), que 

agora deve ser identificado como uma nação. O discurso da memória é um dos recursos 

utilizados por suas narrativas para desenvolver as relações entre o presente e o passado, 

que também serve para mapear as trajetórias das personagens, que se cruzam, devido às 

transformações ocorridas.  

                                                             
1 Aluna de Doutorado da pós-graduação em Estudos Literários da Universidade Federal do Paraná. 
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As temáticas desenvolvidas por João Paulo em seus romances parecem indicar 

que o estabelecimento de uma identidade para nação moçambicana passa pela 

compreensão dos efeitos de dois momentos históricos específicos: a guerra pela 

independência e a guerra civil que a sucedeu. Ambos são fundamentais para que 

possamos entender as dinâmicas e tensões presentes na sociedade moçambicana 

contemporânea. Um dos recursos narrativos utilizados é a memória, transformando o 

passado no produto de uma elaboração discursiva feita a partir de um momento 

presente. Logo, é preciso ter em vista a fragilidade desse relato em relação aos outros 

registros possíveis do momento histórico, visto que o memorialístico é um discurso 

impregnado com a subjetividade do indivíduo. O narrador do romance está interessado 

em descrever o momento de encontro de dois mundos que antes não conviviam – o 

português e o moçambicano. Onisciente e neutro, faz a mediação entre o leitor e as 

personagens sem, contudo, deixar de apresentar as várias versões de um mesmo fato. 

A ideia de transição está presente em todo o romance, que também explora os 

limites da representação do verossímil. No romance, transparece a condição dual da 

sociedade moçambicana contemporânea, proveniente de um sistema colonial que 

incentivava a cisão. A posição do narrador é dual no sentido de representar a ambos 

colonizadores e colonizados. Em inúmeros momentos, parece colocar-se ao lado da 

coletividade colonizada, e por outro, identifica-se com a cultura portuguesa.  

A memória do período colonial ainda se faz muito presente para os 

moçambicanos. A colonização do continente africano pelos europeus inicia a partir da 

década de 1880, com o estabelecimento de regras a serem observadas pelos estados 

europeus em matéria de ocupação do território africano. Entretanto, pode-se também 

adotar um ponto de vista mais abrangente, compreendendo a colonização como a 

consequência lógica de um processo de corrosão interna e externa dos estados africanos, 

influenciada por fatores econômicos, sociais e políticos, a partir do estabelecimento das 

primeiras relações entre africanos e europeus no século XV. 

Durante o século XX, as colônias africanas portuguesas vão sofrer diretamente 

os efeitos da situação política da metrópole, tanto pela influência fascista, como pela 

ascensão de Salazar ao poder. Em 1930, ele é nomeado ministro de assuntos coloniais e 

uma de suas principais medidas é subordinar os interesses econômicos das colônias aos 

da metrópole, o que resulta em uma política de extração intensiva de recursos do 

continente africano. Contudo, não havia um projeto de colonização que contemplasse 

outro objetivo que não a rápida remessa de fundos para compensar o Estado português 

pela crise econômica da década de 30: 

 

A exploração colonial estava, portanto, fundada sobre as mais simples 

práticas, entretanto as mais duras, relativas ao trabalho forcado, a taxação 

obrigatória da produção agrícola e a venda, para a África do Sul, de 

contratos de trabalhadores migrantes. Era Lisboa quem determinava a 

conduta global da política colonial. O sistema era semelhante ao sistema 

francês, contando com uma hierarquia administrativa comportando desde 

o governador geral até os chefes de circunscrição, todos submetido às leis 

e diretrizes decididas pelo governo de Lisboa e dotados de poderes 

similares aqueles dos seus colegas franceses. Autocrata e antidemocrata 

na metrópole, o “fascismo” português reforçava os métodos dirigistas em 

vigor nas colônias (Mazrui; Wondji 2010: 73). 
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A política de segregação era a adotada pelas administrações das colônias locais. 

Muitos portugueses de classe sociais baixas – trabalhadores pobres, desempregados, 

etc., foram enviados às colônias, “poupando assim as metrópoles da contestação 

operária e, pela mesma ocasião, assegurando o ‘branqueamento’ da África portuguesa. 

Tratava-se da filosofia fascista sob nova roupagem” (Mazrui; Wondji 2010: 75).  Assim, 

se por um lado, tentava-se assegurar a existência de uma classe de trabalhadores livres 

branca cada vez mais numerosa, por outro, cria-se a noção do africano assimilado: 

aquele que abandonava os usos e costumes africanos presentes em algumas nações da 

África sub-sahariana, tais como as línguas bantas, a poligamia, e adotava os costumes 

portugueses.  

Os sistemas literários nacionais na África lusófona, especialmente em Angola e 

Moçambique, surgem, nas décadas iniciais do século XX, como forma de resistência ao 

colonialismo, tomando para si a responsabilidade de ser um dos pilares de sustentação 

dos projetos de construção das novas nações independentes. Para isso, era preciso 

formar uma nova identidade, afastada dos modelos literários vindos da metrópole e 

principalmente deixando de ser vista como literatura portuguesa ultramarina. As 

literaturas nacionais nos países da África de língua portuguesa surgem da necessidade 

de distanciamento de modelos literários e culturais impostos, ou quaisquer que 

simplesmente remetessem a Portugal. Isso porque o período colonial foi marcado pela 

violência, pela incomunicabilidade, pela cisão e tensão permanente entre dois universos 

culturais distintos. A política de colonização implementada por Portugal na África 

estimulava a distância entre as diversas camadas sociais: a cidade de Maputo, por 

exemplo, apesar de essencialmente cosmopolita, é claramente separada em duas – a 

cidade portuguesa, pequena, de concreto, e a cidade africana, vasta, de caniço. O peso 

das relações coloniais ainda repercute no presente, na realidade cotidiana diária, e na 

simbólica, no plano do imaginário moçambicano. 

É a partir, portanto, de um ponto de vista pós-colonial que esta análise se 

desenvolve. Entende-se por pós-colonial, em primeiro lugar, o momento posterior o 

colonialismo. Contudo, distinções devem ser feitas em relação ao uso do termo de modo 

a evitar generalizações e universalizações. Hall (2003) afirma que o pós-colonialismo 

toma sentidos diferentes em diferentes sociedades que foram colônias em algum 

momento de sua história – como comparar casos como Estados Unidos e Moçambique, 

por exemplo? Ainda, ele afirma que o termo pós-colonial refere-se a um processo geral 

de descolonização que marcou intensamente as sociedades colonizadas. Entretanto, para 

ele, também sociedades colonizadoras sofreram os efeitos da colonização, já que este 

processo deve ser entendido “não só em termos verticais entre colonizadores e 

colonizados, mas em termos de como essas e outras formas de relações de poder sempre 

foram deslocados e descentrados por ligações transversais” (Hall 2003: 114) que vão 

além das fronteiras dos estados-nação. Reconhece-se, deste modo, que uma abordagem 

pós-colonial revisa análises baseadas em estruturas binárias de oposição. “A perspectiva 

pós-colonial resiste à busca de formas holísticas de explicação social. Ela força um 

reconhecimento das fronteiras culturais e políticas mais complexas que existem na 

vértice de esferas políticas frequentemente opostas” (Bhabha 1998: 242).  

Assim, mais do que entender o antes e depois do período colonial, o que se 

busca é uma releitura do sistema como parte de um processo transnacional e 

transcultural, de “expansão, exploração, conquista, colonização e hegemonia imperial 
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que constituiu a 'face mais evidente', o exterior mais constitutivo, da modernidade 

capitalista europeia e, depois ocidental, após 1492” (Hall 2003: 112) E, talvez, o forte 

caráter histórico e revisionista da literatura moçambicana contemporânea seja uma 

maneira de enxergar além das formas mais binárias de narrativização. Se, de fato, 

temáticas como tradição versus modernidade, rural versus urbano, ou ainda tradição oral 

versus tradição letrada se fazem presentes nas obras de diversos autores, algumas vão 

justamente desmistificar as aparentes dualidades e estereótipos advindos do sistema 

colonial.   

A temática histórica aparece com grande força na obra de João Paulo Borges 

Coelho. Moçambicano naturalizado, nasceu no Porto em 1955 e hoje é professor de 

História Contemporânea na Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo. Como 

pesquisador, interessa-se sobre o período colonial e de guerra civil pós-Independência 

do país. Como ficcionista, publicou As duas sombras do rio (2003), As visitas do Dr 

Valdez (2004), dois volumes de contos, Índicos Indícios I. Setentrião e Índicos Indícios 

II. Meridião (2005), Crónica da rua 513.2 (2006), Campo de trânsito (2007), 

Hinyambaan (2008), O olho de Hertzog (2010) e Cidade dos espelhos (2011). João 

Paulo Borges Coelho define-se, portanto, como “praticante de ambos os ofícios – a 

história e a literatura” (Coelho 2008: 229). 

Participante de uma cena literária muito recente, João Paulo privilegia o gênero 

romanesco. Segundo Noa (2008: 44),  

 

O que nos oferece o universo de ficção em Moçambique é, entre outros 

aspectos, a conciliação ou confrontação de múltiplas ordens e dimensões: 

o oral e o escrito, o latente e o manifesto, o tradicional e o moderno, o 

passado e o presente, o interdito e o permitido, o rural e o urbano, o 

nacional e o estrangeiro, o natural e o sobrenatural, o vivido e o 

imaginado, a vida e a morte, o local e o universal, a ordem e o caos, a 

cosmogonia e a escatologia.  

 

O fato é que as literaturas produzidas em África carregam intrinsecamente a 

marca da dualidade proveniente da colonização. Entretanto, para Mendonça (2008: 32), 

se o passado de conflitos é ainda percebido por meio da representação de oposições 

binárias, “em simultâneo, impõem-se lhe as várias formas de relativismo trazidas por 

concepções do mundo, tendentes a desconstruir os vínculos que a inseriam num espaço 

e num tempo históricos.” Assim, se por um lado, afirmar-se como cidadão 

moçambicano significa combater a herança deixada pelo período colonial, negando 

veementemente os valores da portugalidade, é preciso compreender que as marcas da 

colonização não desaparecerão instantaneamente, pois estão presentes na fala (já que a 

nova nação adota a língua portuguesa como idioma oficial), na cultura, nos hábitos 

cotidianos, e, principalmente, na memória daqueles que viveram esse período. Desse 

modo, ao narrar o dia-a-dia dos habitantes de uma rua ficcional na cidade de Maputo, 

pouco tempo antes e logo após a independência, o romance de João Paulo Borges 

Coelho situa o leitor em um momento histórico crucial para a jovem nação 

moçambicana: o momento de ruptura política com a colônia e o início da construção do 

novo país. 

A Crónica da rua 513.2 é dividida em vinte e três capítulos, incluindo um 

prólogo e um epílogo. O prólogo, denominado “sobre os nomes e as ruas”, é uma 
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reflexão do narrador sobre os nomes das ruas de Maputo. Antes da independência, a 

capital de Moçambique se chamava Lourenço Marques e suas principais avenidas 

tinham nomes que faziam referência a portugueses, a Portugal ou ao catolicismo. Após 

a independência, a cidade passa a se chamar Maputo, e os nomes das ruas são 

substituídos por outros, ideologicamente ligados às idéias do partido FRELIMO (Frente 

de Libertação de Moçambique), do dirigente e primeiro presidente do país, Samora 

Machel. Contudo, uma minoria das ruas de fato recebe um nome; a maior parte delas 

recebe um número, de acordo com um determinado sistema de mapeamento da área da 

cidade. Tal número é formado por um algarismo referindo-se à área geográfica, 

separado por um ponto de um segundo número referindo-se à ordem
2
. Portanto, alguém 

poderia dizer que reside na rua 1.301 ou ainda na rua 2.067 e assim por diante. Ora, a 

rua ficcional onde moram as personagens do romance chama-se 513.2, ou seja, uma 

versão deturpada, ou invertida, de um número que alguém esperaria encontrar de fato 

em Maputo. Entretanto, ainda assim é identificável para um leitor que conheça essa 

particularidade da capital moçambicana ligar o nome dessa rua ao nome de uma rua 

real, apesar da estranheza que a inversão da ordem numérica causa. É justamente esse, o 

nome das ruas, o tema discutido no primeiro capítulo do romance pelo narrador – o 

súbito apagamento dos nomes portugueses, sua substituição por datas comemorativas ou 

nomes revolucionários, e ainda a adoção do sistema de números. 

Enquanto reflete, o narrador apresenta ao leitor alguns dos moradores da rua, a 

começar pelo indiano Valgy, chamado pelas crianças da rua de a xiphunta, ou louco, em 

língua tsonga (Coelho 2006: 333). Sua história é introduzida, assim como a de Filimone 

Tembo, secretário do partido FRELIMO na rua, casado com Elisa, moça moçambicana 

sem ocupação específica, e o fantasma do Inspector Monteiro, que já convive com o 

casal. Em seguida, há um corte temporal e a narrativa volta a um passado recente, já 

afetado pelos distúrbios pré-revolução, para contar a trajetória de Monteiro e sua esposa 

Gertrudes. Outras personagens do tempo ainda colonial surgem, como o mecânico 

Marques e Basílio Costa. Há ainda o também mecânico Zeca Ferraz, sua esposa 

Guilhermina e filha Beatriz, família que passará a viver na casa que pertencia aos 

Marques; o acadêmico Doutor Pestana e sua esposa Aurora.  

Com a fuga da maioria dos portugueses, moçambicanos passam a ocupar as 

casas vazias na rua 513.2. Chegam a família de Teles Nhantumbo, funcionário público; 

a família Mbeve, o Doutor Alberto Pedrosa e o Comandante Santiago. Em algumas 

casas, contudo, os antigos moradores retornam como fantasmas, formando curiosos 

pares de cidadãos moçambicanos e fantasmas portugueses. Por exemplo, Monteiro, ex-

inspetor da PIDE
3
, e o secretário Filimone, do partido FRELIMO, ideologicamente 

opostos, como se formassem uma oposição binária, mas ao mesmo tempo unidos pela 

crença desmedida em seus próprios valores. Ou ainda Arminda, ex-prostituta de luxo 

transformada em concubina de um advogado, passa a conviver com os Mbeve, família 

moçambicana nuclear, monogâmica, patriarcal, em ascensão social. Assim, além da 

ambiguidade em sua nomenclatura, a rua 513.2, com seu nome aritmético, representaria 

Moçambique urbano em uma microescala, pela diversidade étnica, racial, social e 

cultural de seus habitantes. Situada em local nobre e privilegiado de Maputo, 

                                                             
2 Segundo informações contidas em <http://www.timeout.co.mz/maputo/pmapcity.htm>. Acesso em 06 

abr. 2011.  
3  Policia Internacional e de Defesa do Estado português.  
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“interposta entre o mar e o bairro do povo” (Coelho 2006: 17), nas palavras do narrador, 

antes da revolução era habitada em sua grande maioria por cidadãos portugueses ou de 

origem lusitana que vão abandonando suas casas e fogem, por conta das incertezas 

provocadas pela revolução. Assim como aconteceu com as casas situadas nas ruas da 

Maputo do mundo real, a rua 513.2 passa a ser ocupada por moçambicanos de diversas 

origens e classes sociais; além deles, há o indiano Valgy, morador da rua antes e depois 

da revolução, em uma clara referência à presença dos indianos no território 

moçambicano muito antes da chegada dos portugueses. Convivem, portanto, harmônica 

e conflituosamente, assim mesmo, dessa maneira paradoxal, como foi (e de certa forma 

ainda é) a convivência entre os habitantes de Moçambique. 

O narrador da Crónica da rua 513.2 fala de um lugar privilegiado. Ele mostra 

ao leitor o cotidiano dos moradores da rua sem a pretensão de qualificar ou classificar; 

parece querer mostrar ao leitor a forma como a sociedade se reconfigurou com tantas 

mudanças. Poderia ser tomado como um cronista, como por exemplo, no prólogo, no 

qual reflete sobre a mudança dos nomes das ruas de Maputo. Por conta da temática e 

linguagem, pode-se ler o primeiro capítulo como uma crônica sobre os efeitos que as 

mudanças políticas tiveram sobre os habitantes da cidade. A temática relativa ao 

cotidiano e a linguagem elaborada, mas ao mesmo tempo próxima do leitor comum são 

características que aproximam o capítulo de uma crônica. Além disso, ele teria a função 

de posicionar o leitor em um determinado momento histórico, quando a ordem colonial 

é substituída pela revolucionária, responsável pela independência do país – tal como a 

crônica, que se quer um relato pontual de um determinado acontecimento 

temporalmente marcado, o que a faz material de muita utilidade histórica.   

Outras vezes, o narrador da Crónica da rua 513.2 parece assumir a voz de uma 

coletividade moçambicana, como se aqueles que moram na cidade do caniço 

observassem o que acontece na rua e contassem, de longe, a história do novo país, mas 

entretanto, sempre de um ponto de vista externo, periférico, como se meros 

expectadores dos acontecimentos:  

 

São pois mais do que uma as versões desta geográfica disposição, 

inúmeras, mas falta a versão do bairro popular, emaranhado escondido 

atrás das casas de cimento, espreitando o mar em bicos de pés por cima 

do ombro delas. Um bairro que confiava na tradição e não sabia escrever, 

não sabia sequer que era preciso deixar a sua versão antes que chegasse 

outra qualquer para se sobrepor a ela (Coelho 2006: 18). 

 

Logo, o narrador da Crónica da rua 513.2 parece assumir múltiplas funções: a 

de dialogar com o leitor, apresentar as personagens e mostrar o que fazem e pensam. 

Seu objetivo parece ser contar a história da formação de uma classe social burguesa 

moçambicana etnicamente diversa, enfatizando a maneira relativa de como os fatos 

históricos podem ser interpretados, além de apresentar versões de histórias de 

indivíduos que viveram um momento conturbado da história de Moçambique. Ao contar 

suas histórias, alinhadas a ideologias distintas, mas agora obrigadas a conviver juntas 

pelas circunstâncias, o narrador constrói seu discurso de maneira a não se posicionar a 

favor de um ou outro.  

Apesar de advindo de uma cultura letrada, o narrador mostra-se conhecedor das 

tradições africanas, como aponta Ventura (2009: 51): 
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A particularidade do narrador, especialmente em As duas sombras do rio 

e Crónica da rua 513.2. Muito culto e versado em conhecimentos 

específicos, tanto da tradição ocidental (com destaque para música e 

mitologia), quanto nas particularidades da sociedade tradicional 

moçambicana (a religiosidade conforme tratada em As duas sombras do 

rio). Este narrador transita de maneira fluida entre estes específicos 

conhecimentos, demonstrando segurança e profundidade e sem cair em 

nenhuma espécie de didatismo, de modo a que não parece “explicar” 

nada aos leitores das diferentes realidades que narra, ao mesmo tempo 

em que consegue clarificar, iluminar os diferentes aspectos do que narra. 

 

 O discurso do narrador da Crónica da rua 513.2 seria, nessa medida, paradoxal: 

se por um lado representaria uma coletividade nativa africana, popular, sem voz e alheia 

aos acontecimentos históricos que modificaram as relações sociais, por outro lado, faria 

uso de uma linguagem rica e lírica em certos momentos, identificada com a norma culta 

da língua portuguesa. Ou seja, estaria posicionado em um meio-termo, da mesma forma 

como a sociedade moçambicana contemporânea.  

 Ainda que possa parecer que o narrador identifica-se com o povo moçambicano 

que agora pode dar voz à sua revolta, é preciso observar que ele não deixa de apresentar 

os diversos pontos de vista envolvidos nas situações narradas. Há sempre relatos, 

versões, no plural, e nunca no singular, uma vez que não há culpados ou vítimas no 

processo, e sim pessoas que sofrem as consequências das decisões tomadas por seus 

líderes políticos. O próprio fato de a rua 513.2 ser identificada com um número, é a 

evidência de que o local se trata de um campo onde passado e presente, europeus e 

africanos, ocidentais e orientais conviveriam. Segundo o narrador, “os números 

permanecem iguais desde o dia da sua invenção, na alvorada dos tempos; iguais e 

idênticos nos dois lados da barricada: não há quatros revolucionários nem cinco 

coloniais” (Coelho 2006: 14).  Ou seja, o narrador do romance seria como os números, 

vendo a todos de maneira igual, independente de que lado estivessem.  

  Assim sendo, o narrador do romance de João Paulo Borges Coelho mostra ao 

leitor que há, no imaginário moçambicano, dois tipos de orientação: uma marcada pelo 

ocidente, científica, letrada, e outra marcada pela africanidade, pelo relato oral, e pela 

tradição autóctone. Pois, ao dar ênfase à variedade étnica que desde sempre foi marca 

dessa sociedade, assim como ao percurso político e cultural percorrido pela nação e, 

principalmente, o legado e a herança colonial, João Paulo Borges Coelho investiria, 

segundo Chaves,  

 

na representação de uma fase da história recente do país, situando o jogo 

narrativo num espaço urbano, onde as transformações foram mais 

evidentes desde o início do processo instalado com a independência. Não 

se trata de qualificar as modificações que o processo histórico legou à 

vida das pessoas, de classificar as marcas com que alguns destinos foram 

selados, mas de tentar apreender os novos quadros em que tiveram, 

precisaram ou quiseram se inserir (Chaves 2008: 193). 
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 Logo, a experiência histórica seria apreendida pelo leitor por meio da 

interpretação de fatos que condicionam a existência das personagens, não sendo por si 

só determinante nem decisiva no enredo do romance. Se os portugueses são agora 

fantasmas, isso se deve à revolução, que os impeliu a fugirem por conta da crescente 

insegurança em relação ao seu futuro. A presença dos fantasmas na narrativa não é 

determinante para o desenrolar dos acontecimentos, servindo mais como uma 

materialização espectral da memória e imaginário colonial ainda fortemente presente na 

consciência das personagens moçambicanas.  

 Também não deixa de ser curioso o jogo de subversão religiosa praticada pelo 

romance no que diz respeito à transformação dos portugueses em espectros. A 

naturalidade com que os fantasmas são recebidos e convivem com os moçambicanos 

revela a familiaridade dos que têm as culturas bantu como referência com a questão da 

convivência entre vivos e mortos em forma de espíritos. Um trecho do início do 

romance A varanda do frangipani (2008), do também moçambicano Mia Couto, ilustra 

literariamente a questão: 

 

Sou o morto. Se eu tivesse cruz ou mármore neles estaria escrito: 

Ermelindo Mucanga. Mas eu faleci junto com meu nome faz quase 

duas décadas. Durante anos fui um vivo de patente, gente de 

autorizada raça. Se vivi com direiteza, desglorifiquei-me foi no 

falecimento. Me faltou cerimónia e tradição quando me enterraram. 

(...) Nós, os Mucangas, temos obrigações para com os antigamentes. 

Nossos mortos olham o lugar onde a primeira mulher saltou a lua, 

arredondada de ventre e alma. (...) Como não me apropriaram funeral 

fiquei em estado de xipoco, essas almas que vagueiam de paradeiro 

em desparadeiro. Sem ter sido cerimoniado acabei um morto 

desencontrado da sua morte. Não ascenderei nunca ao estado de 

xicuembo, que são os defuntos definitivos, com direito a serem 

chamados e amados pelos vivos. Sou desses mortos a quem não 

cortaram o cordão desumbilical. Faço parte daqueles que não são 

lembrados. Mas não ando por aí, pandemoniando os vivos. Aceitei a 

prisão da cova, me guardei no sossego que compete aos falecidos. 

(Couto 2008: 11) 

  

 A partir da leitura do trecho ficcional acima, o leitor é informado sobre a 

importância da realização dos ritos funerários na cultura dos Mucangas e as 

consequências, para o morto, da não realização de tais rituais. Mesmo cientes de que 

não se trata de um relato antropológico, é possível tomar o trecho como um exemplo da 

maneira como as culturas bantas encaram a morte e o que dela advém. Além disso, esse 

tipo de experiência humana é experimentada de maneira similar na África sub-

sahariana. Ora, sabendo que a cultura portuguesa tem no catolicismo sua base religiosa, 

e que esta doutrina não prevê a presença de espíritos de pessoas mortas convivendo com 

vivos, percebe-se a subversão praticada pelo romance, no sentido de aplicar a crença 

religiosa tradicional africana nos colonizadores que tanto se esforçaram em combatê-la.    
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 Se afirmamos anteriormente que o narrador toma a voz da coletividade 

moçambicana, do mesmo modo, identifica-se no romance também uma forte 

aproximação entre experiência individual, memória e história, no sentido de 

 

construir histórias particulares vinculadas aos desejos, às expectativas de 

comunidades, em particular às comunidades que foram marginalizadas, 

ou às identidades reprimidas, e que, com o recurso do passado, tentam 

fundamentar sua identidade reconquistada ou afirmada, seja em nível da 

identidade nacional dos novos Estados-nações, ou no das identidades 

étnicas, religiosas, sexuais, etc. (Chartier 2001: 170).  

 

Contudo, o último capítulo do romance, “Epílogo: muros altos”, a 

comunicabilidade que ocorria até então cessa. A ênfase está na imagem de muros 

separando não apenas as casas, mas a rua da periferia da cidade, impedindo que os que 

moram em locais mais afastados vejam o mar. Há um forte contraste com o prólogo 

pela sensação de que as coisas mudaram para alguns, mas continuam iguais para a 

maioria dos moçambicanos. Se há casamentos, fantasmas convivendo ainda com alguns 

moradores (D. Eulália confeccionando a renda a ser aplicada no vestido de casamento 

de Beatriz com Pedrosa), outros fantasmas desaparecendo porque seu tempo na história 

realmente acabou, como Arminda e o Inspector Monteiro, há outros que se mudam, 

informação que nos é dada sem explicação. Para ocupar o lugar desses, novos 

moradores chegam:  

 

Nas velhas casas, agora rejuvenescidas, crescem alinhadamente os muros 

onde antes cresciam irreverentes buganvílias, alguns deles chegando à 

desmesura de uns 5,132 metros de altura para que, atrás deles, uma nova 

privacidade por nós desconhecida possa ir fermentando. Medida assaz 

desnecessária pois não se sabe que resquícios ali pudessem acoitar-se: 

não saberiam falar a nova língua (Coelho 2006: 331). 

 

 E nas últimas palavras do narrador, “onde está o mundo que antes tínhamos na 

mão, e que hoje nem de cima da acácia de dona Aurora se vê? Muros altos” (Coelho 

2006: 331), identifica-se mais uma vez a voz do povo, desiludida, que esperou que 

transformações ocorressem para todos.  

Enquanto sociedade multiétnica e plural, a sociedade urbana moçambicana, 

retratada no romance em microescala, precisa, a partir do marco histórico que foi a 

proclamação da independência nacional, reorganizar-se e reconfigurar-se. Se antes as 

relações desiguais de poder e exploração aconteciam entre colonizadores e colonizados, 

agora elas foram deslocadas e encenam-se como lutas entre forças sociais nativas, 

contradições internas e fontes de desestabilização no interior da sociedade 

descolonizada (Hall 2003: 21). A busca pela estabilização parece ser alcançada, ao fim 

do romance, melancolicamente, pela construção de muros, “muros altos” que separam, 

não unem aqueles que são tão diversos, mas ao mesmo tempo iguais. Retomando Noa, 

citado no início deste trabalho, a condição ambígua e ao mesmo tempo de duplicidade é 

inerente à moçambicanidade. Estendo tais paradoxos, que são complementares, às 

relações entre as personagens no romance, à condição de seu narrador, à própria relação 
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entre a literatura e a história, e à própria condição do autor, historiador/ficcionista, 

português do Porto, mas incontestavelmente africano e moçambicano. 
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