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RESUMO 
 

XIBONIBONI: A METÁFORA DOS ESPELHOS 
 EM NIKETCHE, DE PAULINA CHIZIANE 

 
Cândido Rafael Mendes da Silva 

 
Orientadora: Professora Doutora Carmen Lucia Tindó Ribeiro Secco 

Co-orientadora: Professora Doutora Maria Teresa Salgado Guimarães da Silva 
 
 

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em 
Letras Vernáculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos 
requisitos necessários para obtenção do título de Mestre em Letras Vernáculas (Literaturas 
Portuguesa e Africanas). 
 
 
 
 
 

 
 

Esta dissertação pretende analisar o romance da escritora moçambicana Paulina 
Chiziane, Niketche: uma história de poligamia (2002), investigando na narrativa a 
significação dos espelhos. Estudaremos também os efeitos da paródia como um espelho 
crítico da sociedade  moçambicana, bem como os reflexos da conflituosa relação entre a 
tradição e modernidade no contexto social de Moçambique focalizado pelo discurso 
romanesco de Paulina Chiziane. Com base em estudos de Umberto Eco acerca dos 
espelhos, fundamentaremos teoricamente nossa leitura de Niketche. Pensar as metáforas dos 
espelhos, na obra de Paulina Chiziane, é captar os  questionamentos da escritora à 
poligamia praticada no presente de Moçambique, é entender as denúncias de Paulina à 
opressão do universo feminino pelo forte patriarcalismo existente tanto na tradição, como 
nas heranças ocidentais que constituem a multifacetada sociedade moçambicana atual. 

 

Palavras-chave: espelho / tradição / metáfora / paródia. 
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RESUMEN 
 

XIBONIBONI: A METÁFORA DOS ESPELHOS  
EM NIKETCHE, DE PAULINA CHIZIANE 

 
Cândido Rafael Mendes da Silva 

 
Orientadora: Professora Doutora Carmen Lucia Tindó Ribeiro Secco 

Co-orientadora: Professora Doutora Maria Teresa Salgado Guimarães da Silva 
 
 

Resumen da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em 
Letras Vernáculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos 
requisitos necessários para obtenção do título de Mestre em Letras Vernáculas (Literaturas 
Portuguesa e Africanas). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esta disertación intenta analizar la novela de la escritora mozambicana Paulina 
Chiziane, Niketche: uma história de poligamia (2002), enseñando en la narrativa la 
significación de los espejos. Estudiaremos también los efectos de la parodia com um espejo 
critico de la sociedad mozambicana, así como los reflejo de la conflictuosa relación entre la 
tradición e la modernidad en el contexto social de Mozambique exposto por el discurso 
novelesco de Paulina Chiziane. Teniendo por base los estudos de Umberto Eco sobre los 
espejos, fundamentaremos teóricamente nuestra lectura de Niketche. Pensar las metáforas 
de los espejos, en la obra de Paulina Chiziane, es captar las preguntas y dudas de la 
escritora a la poligamia practicada en el  presente de Mozambique, es comprender la 
denuncia de Paulina a la opresión de universo femenino por el fuerte patriarcalismo 
existente tanto en la tradición, como en las herencias occidentales que constituyen la 
múltiple sociedad mozambicana actual. 

 
 

Palabras-llave: espejo / tradición / matáfora / parodia. 
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O que somos – um espelho à procura da sua imagem. 
 

Mia Couto1 
 
 

O homem não deve poder ver a sua própria cara. 
Isso é o que há de mais terrível. A Natureza deu-lhe 
o dom de não a poder ver, assim como de não poder 
fitar os seus próprios olhos. 
 
Só na água dos rios e dos lagos ele podia fitar seu 
rosto. E a postura, mesmo, que tinha de tomar, era 
simbólica. Tinha de se curvar, de se baixar para 
cometer a ignomínia de se ver. 

 
O criador do espelho envenenou a alma humana. 
 

Bernardo Soares2 
 

                                                           
1 COUTO, 2005, p. 14. 
2 SOARES, Bernardo (um dos heterônimos de Fernando Pessoa). In: PESSOA, 1986, p. 208. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Espelho d`água, espelho de metal, espelho de vidro, espelho côncavo ou convexo, 

espelho distorcido, “espelho da literatura”. Diversos são os tipos de espelhos e mais variada 

ainda é a capacidade que esses objetos têm de transmitir e recriar imagens, histórias e 

identidades. Os espelhos causam admiração e espanto pela fascinante propriedade de 

devolverem a imagem que a ele é apresentada. Talvez seja por esse motivo que Umberto 

Eco atribui ao objeto especular a singularidade de inspirar muitas obras literárias.  

A figuração do espelho, na ficção de Paulina Chiziane, nos remete a tantas 

metáforas quantas pode criar a imaginação de seus leitores. A partir de cada significado 

possível, surge uma nova perspectiva capaz de nos seduzir, pois, segundo Roland Barthes, 

o texto “(...) tem de me dar prova de que ele me deseja” (BARTHES, 1996, p.11). O prazer 

da descoberta de si e do mundo está intimamente relacionado ao ato da especulação. 

Observar a si próprio e ao outro, sobretudo quando estamos voltados para uma produção 

artística, significa adentrar no universo instável e impreciso da consciência pessoal, e, cada 

vez mais, “cair na toca” da auto-descoberta, como Alice no país das maravilhas. 

Na língua ronga, uma das mais disseminadas no território moçambicano, o ato de 

ver, grafado pelo verbo ku-bona, gerou, com base em sua forma variante boni, repetida e 

substantivada pelo prefixo /xi/, o vocábulo xiboniboni: espelho. Podemos, então, dizer que 

essa palavra, significando a perspectiva de duas imagens se contemplando, motivou a 

escolha do título desta dissertação, já que o objetivo principal desta é investigar as 

implicações e interpretações que as metáforas do espelho podem admitir na ficção de 

Paulina Chiziane, na medida em que a obra da autora revê e recria conceitos de tradição e 



 11

de modernidade, relacionados à configuração da presença feminina em certas etnias de 

Moçambique. 

Este estudo surgiu de inquietações particulares provocadas pela leitura do quarto 

romance de Paulina, Niketche: uma história de poligamia, publicado em 2002; tais 

inquietações foram despertadas pela recorrência do objeto especular ao longo da narrativa.  

Outro fator que também aguçou nosso interesse e curiosidade foi a notícia, 

veiculada pelo artigo de Almiro Lobo, da Universidade Eduardo Mondlane, sobre as vendas 

esgotadas da primeira edição do romance em Portugal: em cerca de quinze dias, a primeira 

tiragem tinha sumido das prateleiras. Como investigadores de sua obra, somos levados a 

indagar: como a narrativa de Paulina Chiziane alcançou tantos leitores? Por que a imagem 

especular foi tão utilizada pela escritora? Sabemos que essas indagações dificilmente serão 

respondidas com exatidão, visto que cabe ao leitor, diante do espelho da narrativa, capturar 

uma ou mais significações que a linguagem pode refletir. Entretanto, no presente trabalho, 

tentaremos aventar algumas respostas para tais perguntas. 

 A “magia das letras africanas”, parafraseando o título do livro de ensaios da 

professora Carmen Lucia Tindó Ribeiro Secco, perpassa os romances de Paulina Chiziane, 

uma vez que as narrativas da autora “subvertem a derme da linguagem” (MESTRE, D. 

Apud: SECCO, 2003, p. 15), fazendo com que essa subversão se torne algo fascinante para 

o leitor.  

Paulina Chiziane é considerada uma das primeiras mulheres a escrever um romance 

em Moçambique3. Suas narrativas invadem o cenário predominantemente masculino da 

                                                           
3 Anterior à Paulina Chiziane figurou no cenário literário moçambicano a poetisa Noémia de Souza (1926 – 
2002). 
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Literatura Moçambicana. Paulina escreveu vários contos, inicialmente publicados na 

imprensa moçambicana e em coletâneas. Depois, se afirmou como romancista, tendo 

escrito, até o momento, cinco romances: Balada de amor ao vento (1990), Ventos do 

apocalipse (1993), O sétimo juramento (2000), Niketche: uma história de poligamia (2002) 

– que rendeu à escritora o “Prêmio José Craveirinha”, em 2003 – e O alegre canto da 

perdiz (2008).  

Sua primeira obra gira em torno da história de amor vivenciada por Mwando e 

Sarnau, duas personagens separadas pelas famílias e pelo destino que as cerca; duas vidas 

que se distanciam e se cruzam pelos contornos dos rios Save e Limpopo. Neste livro, uma 

épica africana, observamos a denúncia do território moçambicano explorado pelas 

investidas do colonizador português. 

 Em Ventos do apocalipse, Paulina “sopra” uma narrativa extremamente 

beligerante. O referido romance surge como aquele que, possivelmente, provoca maior 

impacto no leitor, vistas as descrições “nuas e cruas” de um cenário mórbido, produzido 

pela ausência de paz na recém-liberta Moçambique, palco de uma guerra fratricida entre 

partidos irmãos – a Frente Libertadora de Moçambique - FRELIMO e a Resistência 

Nacional Moçambicana - RENAMO –, em que a violência contra a vida é encenada pelos 

mananga e os macuácua. 

No terceiro romance, O sétimo juramento, as personagens principais, Vera e David, 

engendradas pelo universo da magia e dos poderes ocultos do animismo africano, 

enfrentam-se, em seu casamento, como representantes do bem e do mal. De um lado, a 

força de David, potencializada pela feitiçaria e, do outro, a energia de Vera, que, apoiada 
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pelo filho Lourenço, entram numa “batalha espiritual” que permeia a narrativa, do início ao 

fim.  

Em Niketche: uma história de poligamia, romance sobre o qual nos debruçaremos 

em nossa dissertação, as reflexões e os questionamentos sobre as tradições culturais 

moçambicanas funcionam como o mote central da narrativa. Seguindo as linhas de Paulina, 

somos apresentados a uma estrutura poligâmica organizada por Tony, marido de Rami, 

protagonista e narradora principal da obra. Cinco mulheres, enfrentam os costumes de uma 

tradição que persiste de modo reformulado e hipócrita na sociedade moçambicana. 

Do último romance, lançado em 2008, O alegre canto da perdiz, surgem 

questionamentos acerca do papel da mulher negra moçambicana frente ao machismo e 

demais formas de preconceito enfrentados pela protagonista da obra, Delfina. Essa mulher, 

dividida entre o amor e a segurança de um lar confortável, enfrenta dilemas que serão o 

estopim para uma reflexão crítica acerca das culturas que compõem o quadro social de 

Moçambique. 

É de se notar que cada um dos romances aqui destacados possui um recorte temático 

singular; entretanto, todos eles, com mais ou menos profundidade, evocam a reflexão sobre 

a conflituosa relação entre tradição e modernidade. Concentramos nossas análises na 

narrativa de Niketche: uma história de poligamia, por se tratar de um texto em que as 

perspectivas da cultura tradicional vão sendo, de certa forma, desconstruídas por meio, por 

exemplo, da descaracterização das antigas práticas de poligamia, que, na modernidade, vão 

tomando uma feição ocidental, transformando-se numa “poligamia desleal”.  

Em Niketche, tradição e modernidade são colocadas frente a frente, como numa 

estrutura especular. Dessa forma, estudar a representação do espelho e suas possíveis 
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metáforas, na obra de Paulina Chiziane vem ratificar a interessante proposta de analisar, do 

ponto de vista estético, o discurso da tradição oral, recriado pelo romance contemporâneo. 

Apesar de alguns estudiosos, tais como Ana Mafalda Leite, Inocência Mata, 

Eugénia Correia, Sheila Khan, entre outros, já se terem debruçado sobre a narrativa de 

Niketche, e muitos observando a presença do espelho no referido romance, nosso estudo 

acerca da incidência do objeto especular na obra de Paulina Chiziane se justifica, pois  

apresenta uma abordagem detalhada e sistemática da questão. 

Para aprofundarmos os estudos das metáforas dos espelhos em Niketche, lançaremos 

mão de algumas teorias importantes para a fundamentação deste trabalho; no segundo 

capítulo de nossa dissertação, intitulada “O espelho: reflexões”, apresentaremos alguns 

aspectos da teoria acerca dos espelhos desenvolvida pelo filósofo Umberto Eco e 

traçaremos um breve perfil da representação deste objeto na literatura. Como a teoria dos 

espelhos, promulgada por Umberto Eco, é fundamentada em escritos de Jacques Lacan, 

evocaremos, também, ainda que rapidamente, algumas interpretações assentadas em 

conceitos lacanianos. Ainda nesse capítulo, partindo de nossas interpretações da linguagem, 

das figuras literárias e dos instigantes diálogos articulados pelas personagens frente ao 

objeto especular, investigaremos algumas conceituações sobre o espelho, nas culturas do 

ocidente e no continente africano. Com o intuito de compreender um pouco mais da cultura 

banto a que pertencem os principais grupos étnicos de Moçambique, focalizaremos como a 

contemplação das águas, dos metais com capacidades especulares e a relação com os 

duplos têm relação direta com o processo de descoberta identitária para muitos desses 

povos moçambicanos; tomaremos, então, como referência a obra clássica de Henrique 

Junod, escrita em dois tomos: Usos e costumes dos bantos.  
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O capítulo três, nomeado “Os espelhamentos do narrar” é composto por três 

subcapítulos, abordaremos os diversos “espelhamentos” narrativos engendrados pela 

autora. As estratégias de releitura da tradição oral, as figuras de linguagem que sustentam o 

arcabouço ficcional e os diálogos intertextuais que o romance parece estabelecer com 

outras obras da literatura universal serão três pilares centrais no desenvolvimento desta 

dissertação. 

Para explicar os meandros da tradição oral, recriada, reinventada e espelhada pelos 

jogos da linguagem, evocaremos as considerações de alguns teóricos, tais como Amadou 

Hampâté-bâ, voltado para a força criadora da palavra; Laura Cavalcante Padilha, 

preocupada com os caminhos ficcionais que se estendem “entre a voz e a letra”; Honorat 

Aguessy, que vem explicar e refletir sobre as significações dos provérbios africanos; as 

observações pontuais de Ana Mafalda Leite e Terezinha Taborda, que têm, entre seus 

ensaios, leituras mais diretamente ligadas a Niketche 

Ao nos debruçarmos sobre o estudo das figuras de linguagem, enquanto 

instrumentos de espelhamentos do narrar, discutiremos conceitos de metáfora, incluindo 

reflexões de Gerard Genette, a fim de elucidar a importância desta figura na construção 

textual literária. Acolheremos, também, em nosso estudo, considerações de Walter 

Benjamin acerca da configuração da alegoria, na composição de determinados textos 

artísticos. 

Discutiremos, ainda, conceitos sobre dialogismo, propostos por Mikhail Bakhtin, 

atentando para suas implicações no romance contemporâneo. Definiremos paródia, 

apoiando-nos no livro Paródia, paráfrase e cia, do professor Afonso Romano de 



 16

Sant’Anna, para apreendermos alguns processos intertextuais paródicos presentes em 

Niketche.  

Procuraremos, assim, evidenciar, ao fim e ao cabo de nossa dissertação, a relevância 

das metáforas dos espelhos não apenas no enunciado em que, ficcionalmente, se apresenta 

discutida a constituição identitária de mulheres de diferentes regiões de Moçambique, mas 

também na enunciação romanesca que faz dialogarem vestígios do universo mítico das 

tradições ancestrais com elementos da modernidade literária moçambicana, modernidade 

essa que apresenta “uma unidade paradoxal, uma unidade de desunidade: ela nos despeja a 

todos num turbilhão de permanente desintegração e mudança, de luta e contradição, de 

ambigüidade e angústia.” (BERMAN, 1986, p.14). 
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2. O ESPELHO: REFLEXÕES 

 

O espelho é um instrumento de encantamento e reflexão, utilizado como um dos 

artifícios de escrita de muitos escritores consagrados da literatura universal. Este objeto, 

que pode ser encontrado sob várias formas e tamanhos, sempre foi alvo de inúmeras 

metáforas – tantas quantas forem as imaginações de seus autores. 

O espelho, quando caracterizado por uma definição corrente, pode ser considerado 

“qualquer superfície regular capaz de refletir a radiação luminosa incidente” (ECO, 1989, 

p. 13). Em sua etimologia latina, encontram-se importantes informações: speculum originou 

o termo ‘especular’, que, na Antiguidade, significava observar “o céu e os movimentos das 

estrelas, com o auxílio de um espelho” (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1992, p. 393). 

De modo geral, a simbologia do espelho se encontra associada a superfícies reluzentes, não 

só de objetos de vidro transparente e de metal reflexivo, mas também da lua, da água, dos 

olhos. 

O filósofo italiano Umberto Eco escreveu valiosos ensaios acerca do espelho, 

principalmente em seu livro Sobre os espelhos: e outros ensaios (1989). À luz de seus 

estudos anteriores sobre a Semiótica, Eco constatou a incidência dos espelhos na percepção 

humana e ampliou essa teoria física, relacionando-a aos estudos literários. O autor diz haver 

um “nó bastante inextricável” (ECO, 1989, p. 12) entre a percepção humana, o pensamento, 

a consciência da própria subjetividade, a experiência especular e a semiose. Diz ainda que 

as qualidades intrínsecas ao espelho podem ser estudadas a partir de leituras semióticas ou 

psicanalíticas, pois tais abordagens dialogam entre si como “pontos de uma circunferência, 

cujo ponto de partida parece difícil estabelecer” (Idem, p. 12). 
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Eco busca respostas para sua investigação nos estudos de Lacan, cuja teoria define o 

espelho como “um fenômeno limiar, que marca os limites entre imaginário e simbólico” 

(LACAN. Apud: ECO, 1989, p. 12), formando, assim, uma espécie de “encruzilhada 

estrutural” (Idem, p. 13), que perfila a passagem do “eu especular” ao “eu social”; trânsito 

este que, dada a sua contingência interpretativa, não termina. O espelho navega às margens 

de dois universos possíveis e passíveis da interferência criativa da produção literária. As 

fronteiras imaginárias – refletidas pelo espelho da ficção – ganham contorno pela percepção 

do observador.  

O espelho não fornece, desse modo, a interpretação da imagem, mas a interpretação 

do objeto refletido, uma vez que os objetos especulares se comportam como uma espécie de 

canal de comunicação e de prótese – no sentido de substituto e de prolongamento de um 

órgão, óculos, binóculo, lupa –, “prótese absolutamente neutra que permite colher o 

estímulo visual onde o olhar nunca o conseguiria com a mesma força e evidência” (ECO, 

1989, p. 19).  O espelho pode ser considerado uma prótese, pois alcança trajetórias, ângulos 

que nossos órgãos óticos,  os olhos, não seriam capaz de ver por sua limitação local. 

Também podemos perceber que essa prótese inverte, mas não distorce as imagens; o 

espelho é o “tradutor desumano”,  ele reflete, de maneira mecânica, a imagem que é 

apresentada a ele. Porém, a impressão que as pessoas estabelecem diante desse objeto sofre 

diversas interferências psicológicas e sociais. Assim como a tradução de um texto não 

reflete exatamente os mesmos sentidos de cada um dos significantes textuais, mas aproxima 

de modo cauteloso as impressões que os signos propõem, também, dessa forma, se 

comportam os espelhos. As imagens refletidas são cópias semelhantes, porém infieis dos 

objetos especulados. 
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Para aprofundar os estudos sobre os espelhos, Eco caminhou pelas sendas abertas de 

Lacan e se apoiou em alguns conceitos da Psicanálise. As fases das descobertas frente ao 

espelho foram divididas por Lacan em três, e cada uma representa um estágio de percepção 

do indivíduo. As descobertas lacanianas nos fazem entender que as experiências 

especulares e a percepção do próprio corpo como unidade são complementares para cada 

sujeito reconhecer e compreender sua própria identidade. 

Umberto Eco, citando Lacan, mostra que:  

(...) entre seis e oito meses, a criança se defronta com a própria 
imagem refletida no espelho. Numa primeira fase confunde a 
imagem com a realidade, numa segunda fase percebe tratar-se de 
uma imagem, numa terceira compreende que a imagem refletida é 
sua. (ECO, 1989, p. 12) 
 
 

Esse momento de descoberta é importante para que a criança possa reconstruir os 

fragmentos do próprio corpo esfacelado, no sentido da percepção externa do seu todo, até 

então dissociado pelas descobertas sensoriais de cada parte isolada da sua anatomia. Lacan 

sistematiza seus registros psicanalíticos em três: o imaginário, o real e o simbólico, que 

também são chamados de categorias conceituais da realidade humana (BRAGA, 1999). 

Essas categorias são de suma importância para entendermos a descoberta especular nas 

obras literárias. 

No registro lacaniano do imaginário o sujeito é observado como numa ação 

narcísica do elemento observador voltado para sua própria imagem. Ele busca a sua 

identidade e reconhece no outro, paradoxalmente, sua percepção. Lacan observou que nos 

bebês, após os seis meses, há uma busca prematura pela sua condição de amparo. A 

imagem torna-se sua pela completude da forma que se antecipa. 
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Em segundo lugar, voltando-nos para a experiência do real, podemos inferir que 

esse registro, para Lacan “(...) é aquilo que sobra como resto do imaginário e o que o 

simbólico é incapaz de capturar. O real é o impossível, aquilo que não pode ser simbolizado 

(...)” (BRAGA, 1999).  

Já dentro do universo simbólico, há um registro que Lacan define como “O Outro” e 

que é o lugar do código fundamental da linguagem. Há nesse registro certa amplitude de 

significados, por se tratar do plano simbólico do discurso universal. Nas obras literárias, o 

registro do simbólico é veiculado pela linguagem representativa dos textos artísticos. 

Diante dos três registros lacanianos, surge a necessidade de associá-los à teoria de 

Umberto Eco, uma vez que o espelho, nas obras literárias, torna-se a simbiose dos três 

registros pensados por Lacan: do imaginário, do real e do simbólico.  

 Umberto Eco afirma que “a experiência especular surge do imaginário” (1989, p. 

12) e a partir dessa constatação percebe que há forte incidência do espelho nas obras 

literárias, e, sobretudo, na literatura maravilhosa. Para Eco: “O fato de a imagem especular 

ser, entre os casos de duplicata, o mais singular, e, exibir características de unicidade, sem 

dúvida explica por que os espelhos têm expirado tanta literatura (...)” (Idem, p. 20). 

Nos contos infantis, atribuídos aos Irmãos Grimm, o espelho de Branca de Neve, 

por exemplo, certamente, permaneceu no imaginário de leitores de heterogêneas faixas 

etárias como o “objeto mágico”, revelador, conselheiro, como a materialização do ego 

humano, autônomo e envaidecido "O’ espelho, dizei-me ainda, Das mulheres qual a mais 

linda?" [sic] (GRIMM, 1942, p. 63). A expectativa criada diante da célebre pergunta 

tornava a rainha do conto de fadas uma mulher imatura, frente às mudanças ocorridas em 

seu corpo ao longo dos anos. Os diálogos da rainha com o espelho – o incorruptível 
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guardião da resposta cruel, que não oculta as marcas dos anos no rosto dela – assinalam 

obsessivamente, sua imaturidade. Mostram a desmedida vaidade da soberana que insiste em 

recapturar sua juventude e vitalidade, procurando manter longe a velhice que deseja 

esconder.  

Já para Alice, personagem emblemática de Lewis Carroll, pseudônimo de Charles 

Lutwidge Dodson, o espelho surge como possibilidade de intercâmbio entre as esferas do 

real e do imaginário. A passagem para o outro lado do espelho (CARROLL, 1980) – estar 

dentro do espelho, como acontece com Alice – permite a realização física e imagética, 

configurando uma possível existência de um mundo invertido, amplo e independente, no 

qual as imagens se tornam símbolos pelas forças imaginantes. O espelho, como um portal 

do espaço e do tempo, leva a personagem ao mundo subjetivo em que as formas e a ordem 

natural dos objetos estabelecem os paradoxos apresentados por inversões inevitáveis, 

provocadas pelos jogos especulares. 

É interessante estudar o espelho, observando-o em obras literárias, sem deixar de 

salientar que ele não vive independente dos outros motivos dos sujeitos e objetos por ele 

refletidos. Em geral e quase sempre, os aspectos psicológicos, sociais e, ainda, ontológicos 

combinam e reconstroem os signos especulares como se fossem interpretantes éticos. As 

narrativas que apresentam o espelho como símbolo literário, em grande parte, criam a 

linguagem metafórica, desenhando significados decifradores por detrás do texto narrado.  

Os enigmas sugeridos pelos objetos especulares devem ser decifrados a partir das 

metáforas presentes na narrativa. Em reflexões propiciadas pela escrita de Machado de 

Assis, por exemplo, o espelho pode ser um elemento revelador da alma humana – 

mesquinha, ambiciosa, arrogante, desejosa de poder e naturalmente má –, sutilmente 
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percebida através de um narrador que descreve seu personagem prostrado em frente ao 

espelho, tal acontece com o alferes, protagonista no conto machadiano “O espelho: esboço 

de uma nova teoria da alma humana.” (ASSIS, 1959, p.345). 

Também em diversos outros autores contemporâneos brasileiros, como Clarice 

Lispector, nas obras A hora da estrela e A paixão segundo GH – nas quais o espelho denota 

um sentido de descoberta, revelação epifânica da alma feminina –, a introspecção das 

personagens é evidenciada por intermédio de fragmentos narrativos em que o espelho se 

apresenta como importante símbolo dentro do espaço romanesco.  

Podemos perceber, também no conto “Seta despedida”, da ficcionista portuguesa 

Maria Judite de Carvalho, a incidência do espelho como um veículo refletor da 

independência feminina, pois é a partir dele que a personagem principal se mira e alcança a 

revelação de seus sentidos, – o olfato, o paladar, o tato, completando-os, por meio da visão, 

sentido este que lhe dá a contemplação da própria imagem e identidade. 

  

O espelho é, de súbito, um lago imóvel e a sua imagem reflecte-se 
com nitidez na água de vidro. A luz é fraca e isso ajuda a 
profundidade dos pegos. E ela bóia à superfície, desfaz-se, refaz-se. 
(CARVALHO, 1995, p. 13) 
 
 

Constatamos, portanto, que o espelho, muitas vezes, está relacionado à  busca das 

identidades. As crianças, em seus primeiros contatos com objetos especulares, descobrem 

suas identidades pela passagem e transformação do eu especular para o eu social. 

Na cultura ocidental, o espelho é conhecido e admirado há milhares de anos. Foi 

objeto de barganha dos colonizadores europeus nos continentes americano e africano, tendo 
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atraído os nativos por devolver aos seus observadores imagens que, antes, só poderiam ser 

vistas nos espelhos d’água.  

Em algumas sociedades africanas, os objetos especulares aparecem ligados à 

natureza. Relatos sobre a tradição bambara, oriunda da região oeste da África descrevem 

ocorrências de rituais para a evocação de chuva com fragmentos de espelhos: 

 

O espelho, do mesmo modo que a superfície da água, é utilizado 
para a adivinhação para interrogar os espíritos. Sua resposta às 
questões colocadas se inscreve por reflexo. No Congo, os adivinhos 
utilizam esse procedimento salpicando o espelho – ou a superfície 
da água – com pó de caulim: os desenhos do pó branco, emanação 
dos espíritos, lhes dão a resposta. (CHEVALIER ; 
GHEERBRANT, 1992, p. 395) 
 

Há estudiosos das religiões de matrizes africanas que se referem a pequenos objetos 

refletores de mão, usados nas práticas místicas dos inquices. Os inquices – forma 

aportuguesada de nkisi, plural minkisi, que significa "sagrado", em quimbundo – são termos 

usados para designar os espíritos, representados por fetiches e estatuetas. Estas contém os 

espíritos chamados mpungo. Os espelhos e objetos refletores nessas práticas animistas, têm, 

desse modo, uma função sagrada. 

Para alguns povos africanos, especificamente os de origem tonga, localizados ao sul 

do território moçambicano, e que guardam características tradicionais do grande grupo 

banto, as imagens refletidas em espelhos e nas águas são representações de sua anima, ou 

seja, são “duplos” de suas almas, de seus espíritos. Por isso:  

Nos antigos tempos, os Tongas receavam  mirar a sua própria 
imagem refletida na água. Parecem ter já agora, ultrapassado êsse 
estádio. A razão era, talvez, o acreditarem que o princípio espiritual 
estava identificado com a imagem. Esta noção parece estar na base 
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do receio que eles têm de ser fotografados (...) (JUNOD, 1946, p. 
346) 
 
 

Em relação ao temor que os tongas tinham de ser fotografados, Junod afirma que 

este tabu estava ligado também à relação imagem/espírito, pois, para os “indígenas (...), a 

fotografia pode representar a separação do corpo e da alma.” (JUNOD, 1946, p. 341). 

Existem relatos de povos africanos que se recusaram a ser fotografados, por não quererem 

se separar de seus corpos e viajar por outros lugares do mundo (Idem, p. 347). 

Assim como a fotografia pode ser um “espelho congelante” (ECO, 1989, p. 33), a 

lua, na cosmogonia da cultura ronga, tem conotação especular por refletir o mito de 

Vuyazi, princesa rebelde e insubmissa que foi aprisionada por descumprir os costumes 

tradicionais relacionados ao casamento. Vuyazi foi punida eternamente, tendo sua imagem 

detida na Lua como um aviso para as mulheres. O castigo de Vuyazi, para os “mais 

velhos”, trouxe a maldição da menstruação do sexo feminino (OWEN, 2007, p. 212). 

Muitos mitos e tradições envolvem o uso dos espelhos nas práticas sociais de 

diferentes grupos étnicos africanos; entretanto, esses legados culturais ainda não 

proporcionaram muitas pesquisas sistematizadas. Diante disso, as fontes ou os documentos 

que abordem o espelho mais especificamente nas culturas de África podem ser investigados 

em estudos sobre religiosidades africanas, nas quais é recorrente a questão do duplo. 

A palavra duplo, do latim duplus, dobrado, remete à questão do desdobramento e 

das repetições. Segundo o Dicionário de Símbolos de Chevalier e Gheerbrant, as  

 

(...) religiões tradicionais concebem geralmente a alma como um 
duplo do homem vivo, que pode separar-se do corpo com a morte 
dele, ou no sonho, ou por força de uma operação mágica, e 
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reencarnar-se no mesmo corpo ou em outro. (CHEVALIER ; 
GHEERBRANT, 1992, p. 353) 
 
 

 Em razão de tal explicação, o homem pode ter como reflexo espiritual sua própria 

alma. Quando essa imagem duplicada deixa de ser o espírito e se torna um ser semelhante 

em fisionomia, esse fenômeno genético chamado de gestação gemelar, em algumas 

sociedades africanas antigas, recebe um tratamento não muito convencional por parte de 

seus integrantes. 

Os gêmeos nascidos na cultura tonga costumavam ser interpretados como mau 

agouro para a família da parturiente. Junod descreve, em seu tratado, que os nascimentos de 

gêmeos eram marcados pela morte de um dos filhos, geralmente o mais fraco. Esse bebê 

era sacrificado e colocado numa panela fendida, em uma cova rasa para que sua alma 

pudesse respirar. Depois desse ritual, os espíritos ruins saíam da mãe e ela ainda passava 

por outros ritos para que sua vida e a do bebê que fora poupado não tivessem qualquer 

problema com os ancestrais. 

Junod afirma que nem todas as “tribos” de origem tonga tinham esse costume, uma 

vez que os gêmeos nem sempre eram considerados uma “poluição” da vida familiar. Para 

os tongas; “os gêmeos estão ligados aos costumes relacionados à concepção do céu e à 

chuva.” (JUNOD, 1946, p. 416). Por isso, algumas famílias recebiam os gêmeos com festa, 

pois acreditavam ser uma dádiva o nascimento deles.  

Para entender melhor a questão do duplo nas culturas africanas e, especificamente, 

na etnia ronga, cuja língua é falada usualmente em Maputo, capital de Moçambique, é 

necessário recorrer à etimologia da palavra espelho. O vocábulo bona significa ver e 

xiboniboni: espelho. Levando em consideração a variação do vocábulo bona para boni, 
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temos, literalmente, o significado de espelho na língua ronga como ver/ver, ou ver-se duas 

vezes. 

Podemos inferir, portanto, que o duplo remete ao pensamento mítico do “eterno 

retorno” (HAMPATÉ-BÂ, 1993). Não o retorno cíclico do tempo, mas a volta da imagem 

projetada pelo significante especular. Um retorno ao seu “eu” físico e humano, um regresso 

ao seu “eu” espiritual. Esse jogo lembra a experiência daquele que se coloca diante do 

espelho e tem sua imagem projetada, conferindo ao objeto especular características 

peculiares de sua cultura. 

Apesar das considerações aqui abordadas, segundo Umberto Eco, “[a] imagem 

especular não é interpretável” (ECO, 1989. p. 30). Essa assertiva do filósofo italiano nos 

coloca diante de um paradoxo, uma vez que a figura do duplo, da reflexão, da identidade, 

da recorrência do índice especular se prestam a muitas interpretações e se colocam como 

importantes questões a serem estudadas em diferentes literaturas. As possíveis 

interpretações que os povos africanos tinham e têm sobre os duplos humanos e os duplos 

especulares, sobre as imagens reais e as imaginárias são múltiplas, devido às milhares de 

culturas, línguas e etnias presentes neste milenar continente. Contudo, a questão do duplo, 

nas literaturas, está presente em muitas obras, não só no continente africano, mas no mundo 

todo. 

A questão do duplo da linguagem, seus jogos e instâncias narrativas. As vozes que 

tecem e refletem o imaginário do romance serão evidenciadas através dos exemplos 

apresentados no próximo capítulo deste trabalho.  
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3. OS ESPELHAMENTOS DO NARRAR 

 

Antes de aprofundarmos nossa leitura sobre o romance Niketche: uma história de 

poligamia, de Paulina Chiziane, parece-nos necessário apresentar algumas considerações 

que nos permitirão adentrar os meandros do fazer literário da referida autora. Dessa forma, 

um dos nossos enfoques principais consistirá em problematizar a presença das tradições 

orais nas literaturas dos países africanos, um legado cultural milenar das culturas de África. 

 

3.1. A narrativa tradicional africana 

A escrita foi desenvolvida no continente africano inicialmente pelos egípcios. No 

entanto, observamos que em grande parte do território o que prevaleceu foi a oralidade. 

Segundo o antropólogo Honorat Aguessy, “(...) foi por meio de aquisição e transmissão 

orais que os valores culturais se perpetuaram.” (AGUESSY, 1977, p. 108). Nesse sentido, 

torna-se fundamental ressaltar que, embora houvesse na África diferentes formas de escrita, 

é inegável a predominância de elementos orais nas transmissões dos saberes. 

Marcas da oralidade recriada talvez sejam os traços característicos das identidades 

africanas mais evidentes nas narrativas escritas. Por conta disso, muitos trabalhos 

acadêmicos foram elaborados com o intuito de analisar de que modo essas marcas da 

oralidade se manifestam, reinventadas, nas obras literárias. Os conceitos de oratura e 

tradição oral também foram utilizados por muitos críticos, a fim de designarem traços 

distintivos dos textos de matrizes orais. 

Para Laura Cavalcante Padilha, há uma sutil distinção entre tradição oral e oratura, 

no que tange ao emprego semântico dos vocábulos. Segundo a estudiosa, citando Gerd 
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Bornheim, na expressão tradição oral, o termo “tradição” remete à transmissão de culturas4 

de uma geração a outra, evocando, assim, um “caráter de permanência” (BORNHEIM. 

Apud: PADILHA, 1995, p. 4). Ainda, para a Professora Laura, autora de Entre voz e letra: 

o lugar da ancestralidade na ficção angolana do século XX, o termo oratura, embora tenha 

sido estabelecido por vários segmentos da crítica, não parece assegurar a idéia de 

“permanência” (PADILHA, 1995, p. 5).  

Apoiados na proposta da referida estudiosa, utilizaremos a expressão “tradição 

oral”, quando nos referirmos a essa formulação da linguagem que acreditamos ser das mais 

importantes das narrativas africanas na contemporaneidade; além disso, parece-nos 

igualmente importante guiar-nos pelo valor específico da palavra “tradição”, respeitando o 

princípio básico de que esse termo representa também um processo dinâmico de formação 

de qualquer cultura.  

Outras nomenclaturas foram utilizadas para tentar definir a complexidade que a 

tradição oral apresenta. A oralitura, termo usado por Leda Martins, por exemplo, pode ser 

entendida como expressão da 

(...) singular inscrição do registro oral que, como littera, letra, grafa 
o sujeito no território narratário e enunciativo de uma nação, 
imprimindo ainda, no neologismo, seu valor de litura, rasura da 
linguagem, alteração do significante, constituinte da diferença e da 
alteridade dos sujeitos, da cultura e de suas representações 
simbólicas (...) (MARTINS, 1997, p. 21) 
 

Poderíamos utilizar perfeitamente esse conceito, se desejássemos analisar o discurso 

literário pelo viés prioritário da construção da linguagem, mas acreditamos que as 

linguagens são reflexos das culturas tradicionais de uma sociedade e, por esse motivo, a 

                                                           
4 Vale ressaltar que o termo cultura é originário do vocábulo latino culo, cujos significados etimológicos são: 
morar, residir, ocupar a terra. Cf. BOSI, 1992, p. 11. 
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partir da dialética tradição/modernidade, poderemos analisar também algumas das 

estratégias linguísticas da ficção de Paulina Chiziane. 

Diante dos diversos conceitos acerca da oralidade, sabemos não ser possível contar 

histórias e “estórias”, dentro da realidade da produção escrita, mantendo o cenário 

interativo à volta da fogueira, a não ser que o mesmo, tal como a linguagem, seja recriado 

de modo representativo e dramatizado, segundo o qual os autores reinventam os modos 

orais de narrar. Na tradição oral africana, a transmissão cultural era coletiva e havia 

participação ativa entre os que narravam e os que ouviam. No romance ocidentalizado, por 

sua vez, acreditamos haver uma participação introspectiva e passiva.  

Atualmente, na maior parte do continente africano, as condições e as situações 

voltadas para a transmissão de conhecimento são outras, as relações interpessoais e sociais 

são diferentes. No cenário contemporâneo, as identidades fragmentadas, o desencanto, a 

globalização, criam outras formas de interação e propagação cultural. Na impossibilidade 

de sentarem à volta de uma grande fogueira e contar estórias, alguns escritores da literatura 

moçambicana, em seus romances e contos, trabalham a linguagem de maneira peculiar, 

para que a oralidade possa ser (re)criada, (re)contada, (re)visitada. 

 

3.1.1. As estratégias narracionais 

 A palavra sempre teve muita representatividade nas culturas africanas tradicionais. 

Não podemos deixar de lembrar o tratamento que a mesma recebia em cada um dos 

importantes ofícios da vida nas aldeias, representados pelos artesões do ferro, do tear e do 

couro. Tomados pela engenharia laboriosa do narrar, esses artífices transmitiam seus 
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ensinamentos oralmente e materializavam seus afazeres por intermédio do “fogo da fala”, 

essa que espiritualmente concorria para o sucesso da jornada: 

Nos cantos rituais e nas fórmulas mágicas, portanto, a palavra é a 
materialização da cadência. E caso se considere que a palavra possa 
atuar sobre os espíritos, é porque sua harmonia cria movimentos, 
movimentos que engendram forças, que por sua vez atuam sobre os 
espíritos, eles próprios potências de ação. (HAMPÂTÉ-BÂ, 1993, 
p. 17) 

 
Esse trabalho artesanal com as palavras pode ser também encontrado nas obras de 

Paulina Chiziane, cujo discurso herdou muito do legado ancestral deixado por sua avó 

materna, pertencente ao grupo étnico macagandane5: “Posso dizer que a oralidade é o elo 

mais forte da minha escrita. Para mim a oralidade dá mais dinâmica à palavra. Não gosto da 

palavra escrita que não se pode 'ouvir'.” (CHIZIANE. Apud:  CHABAL, 1994, p. 300). 

É curioso observar, em entrevistas concedidas por Paulina, que a escritora não se 

considera uma romancista, buscando se afirmar como uma contadora de estórias:  

Dizem que sou romancista e que fui a primeira mulher 
moçambicana a escrever um romance (...), mas eu afirmo: sou 
contadora  de estórias, estórias grandes e pequenas. Inspiro-me nos 
contos à volta da fogueira, minha primeira escola de arte.” 
(CHIZIANE, 2002, contracapa) 
 

Figurando como uma das principais escritoras da ficção moçambicana 

contemporânea, não podemos negar que Paulina Chiziane é herdeira das matrizes orais 

africanas e que a autora recria elementos da oralidade em sua narrativa. O romance 

moçambicano atual articula-se, assim, como um gênero híbrido em que as formas 

tradicionais de contar se cruzam com alguns recursos narracionais típicos do romance 

                                                           
5 Apesar da referida etnia moçambicana encontrar-se grafada macagandane, na obra de Patrick Chabal, é 
comumente citada pelos especialistas das culturas moçambicanas como machangane. 
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moderno, como, por exemplo, a metaficção e a coexistência de vários narradores, alguns 

dos quais refletem sobre seu próprio narrar.  

Partindo dessas premissas, passaremos a observar algumas estratégias usadas por 

Paulina Chiziane, com o intuito de evidenciar como é efetuada, no romance, a recriação da 

tradição oral. Embora a oralidade reinventada ocorra em grande parte das obras dos 

escritores africanos, e isso não se configure, atualmente, como uma grande novidade para a 

crítica dessas literaturas, devemos observar que o texto de Paulina se vale dessas estratégias 

diegéticas de maneira peculiar, desdobrando suas formas de lidar com a tradição, por 

intermédio da musicalidade e do lirismo presentes na narrativa, do tratamento diferenciado 

dado aos narradores, da ressignificação dos provérbios, da utilização de enigmas, dos 

recursos expressivos de interjeições e dos vocativos. 

A herança da cultura chope, etnia do sul de Moçambique, deu aos escritos de 

Paulina uma musicalidade característica das estórias orais. Assim, seus romances realizam-

se como textos oraturizados, que dramatizam ritmos e entonações próprios dos registros 

orais da cultura da escritora, como podemos ver no exemplo que se segue: “Caminho 

serpenteando com a fluidez da água, hoje o sol veste um azul novo. A minha alma voa alto, 

elevada por asas invisíveis. A brisa matinal sopra-me aos ouvidos cantigas de amor.” 

(CHIZIANE, 2002, p. 90; grifos nossos). 

O uso repetido de vocábulos marcados por fonemas fricativos labiodentais /v/ e 

alveolares /s/, nesse excerto do romance, provoca um efeito aliterativo que pode ser 

comparado à musicalidade das construções poéticas. Em vários momentos da narrativa, 

principalmente quando explodem as tensões na estória narrada pela protagonista do 

romance, surge uma pausa para o lirismo, o que reforça a dramatização do enredo, mas 
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representa, também, para o leitor, a possibilidade de dar um fôlego novo à leitura. Esse 

lirismo dá um tom elegíaco ao romance de Paulina, fazendo-nos recordar do Cânticos dos 

cânticos, cuja autoria, supostamente, é atribuída ao personagem bíblico Salomão. A 

presença de um discurso musical, ritmado, no romance Niketche, também pode ser 

claramente observada em outros excertos ou pequenas frases soltas: “As ondas de som 

sobem de tom e serpenteiam no céu como cavalos selvagens. (...) A minha dor se 

transforma em alegria, num lance de magia. (...) Por que choro eu, se ninguém morreu ?” 

(CHIZIANE, 2002, p. 290-291). Os termos grifados evocam a musicalidade das rimas, que 

vêm atestar traços da herança cultural chope. 

Adiantando nossa leitura sobre o texto de Paulina, percebemos outros exemplos de 

articulações diegéticas que enfatizam as heranças da tradição oral africana, como, por 

exemplo, a recriação de fábulas e provérbios. Tal como o contador de estórias, Paulina 

envereda por essa seara e prende a atenção do leitor, pois está explorando um campo 

semântico bem familiar à cultura popular de diversas comunidades. Os provérbios, as 

fábulas, costumam dramatizar experiências ancestrais que alcançam a vivência coletiva: 

Nessas culturas de predomínio oral, também era comum o emprego 
de provérbios, advinhas, lendas e estórias, cujas lições se 
transmitiam por intermédio de métodos mnemônicos baseados em 
repetições ritmadas, as quais cumpriram a função de imprimir o 
sabor das experiências subjetivas compartilhadas, fazendo com que, 
dessa forma, a memória coletiva se perpetuasse através dos tempos 
e gerações (...) (SECCO, 2003, p. 11) 
 

Paulina Chiziane, atestando sua ligação com a cultura ancestral, inicia sua obra, 

Niketche: uma história de poligamia, com um provérbio: “Mulher é terra. Sem semear, 

sem regar, nada produz.” [sic] (CHIZIANE, 2002, p. 9). Esse pensamento introduz o leitor 

no universo da tradição, convidando-o a se aproximar dos diversos saberes provenientes 
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dessa estrutura social, saberes esses muitas vezes transformados pelo distanciamento da 

oralidade reinventada no discurso romanesco. 

Em Moçambique há uma expressão ronga, “karingana ua karingana”, que foi 

utilizada pelo poeta José Craveirinha como título de uma de suas obras poéticas. A 

expressão, que significa “era uma vez”, é usada para assinalar o espaço lúdico criado pelo 

contador de estórias. Em Ventos do apocalipse, outra obra de Paulina, a autora inicia seu 

trabalho narrativo com três pequenas histórias e, na primeira, o karingana aparece. Já em 

Niketche, deparano-mos com o referido provérbio zambeziano, que exemplifica a 

capacidade de ensinamentos e reflexões que esses tipos de sentença popular podem gerar: 

Os provérbios não são obras secundárias e, além disso, revelam-se 
como sendo belos “resumos” de longas e amadurecidas reflexões, 
resultado de experiências mil vezes confirmadas. O caráter 
anônimo dos provérbios traduz a sua profunda inserção no âmago 
da experiência e da vida coletiva, depois de longas rodagens e 
experiências. (AGUESSY, 1977, p. 118.) 
 

Apesar de reiterarem, de maneira geral, o conhecimento sobre a cultura tradicional, 

os provérbios não são retomados, nas obras de Paulina, apenas como simples reafirmação 

parafrásica de pensamentos, reflexões, leis e costumes. Estes ditados populares são, em 

geral, conservadores no que diz respeito ao tratamento dado aos gêneros. Os homens, por 

serem o centro da estrutura social patriarcal, costumam ser beneficiados pelas máximas. 

Entretanto, no discurso romanesco de Paulina, há um exercício de recriação proverbial, que 

transforma as máximas conservadoras em frases críticas e questionadoras. 

Os provérbios, ora inventados e recriados, ora citados somente, imprimem uma 

função reflexiva ao romance, pois é, através deles, que alguns dos valores culturais da 

tradição são questionados e ironizados. Em Niketche, isso é observado de maneira mais 
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frequente nos diálogos com os “mais velhos”, visto ser um traço peculiar da linguagem dos 

anciãos o uso de construções proverbiais, tal como ocorre na seguinte passagem: 

A tia Maria olha para mim e sorri: 
― Cada tempo a sua história – diz ela. – A prosperidade mede-se 
pelo número de propriedades. A virilidade pelo número de 
mulheres e filhos. Um grande patriarca deve ter várias cabeças sob 
seu comando. Quando se tem poder é preciso ter onde exercê-lo, 
não é assim? (CHIZIANE, 2002, p. 74)  
 

No referido romance, a diegese oraturizada, marcada por diversos provérbios, 

empresta à narrativa de Paulina um tom fabular: “O corpo da mulher bela é detergente para 

o homem lavar a sujeira dos olhos turvos, corpo de mulher bela é um bom naco para o bico 

de abutre.” (Idem, p. 315). Os provérbios, citados e recriados a partir de um repertório da 

tradição africana, concorrem para que o enredo tenha seu desfecho, culminando com a 

seguinte moral: “o crime não compensa”. (LEITE, 2003, p. 70) 

Observamos que em Niketche existem dois grandes espelhos metafóricos, 

constituídos pela divisão entre os planos feminino e masculino. Tais planos são, desde o 

início da obra até o seu desfecho, confrontados, como imagens especulares que se refletem, 

a partir de inúmeros provérbios ironicamente (re)inventados pelo discurso de Paulina 

Chiziane: “Os homens foram feitos para controlar e as mulheres para trabalhar.” 

(CHIZIANE, 2002. p. 120). Por meio de um discurso crítico, provérbios conservadores 

como este são desconstruídos, denunciando a opressão feminina dentro de uma estrutura 

tradicional patriarcal. 

Paulina constrói um olhar de confronto entre as figuras masculinas e femininas, 

quando se refere à reificação da mulher e à dominação exercida pelo homem, tal como 

podemos identificar nos excertos que se seguem: 
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 (...) A pureza é masculina, e o pecado é feminino. Só as 
mulheres podem trair, os homens são livres, Rami. (CHIZIANE, 
2002, p. 31);  
 
 Mulher não lobolada não tem pátria. (Idem, p. 49); 
  
 Se o homem e mulher tivessem sido feitos para morrer 
juntos, teriam nascidos juntos, do mesmo ventre e ao mesmo 
tempo. (Idem, p. 171); 
 
 A moral é uma moeda. De um lado o pecado, de outro a 
virtude. (Idem, p. 91); 
 
 

 Tais reflexões e provérbios funcionam como “cortes questionadores”, que obrigam 

as diversas instâncias da estrutura ficcional – seja a voz narradora, sejam as personagens, 

seja o narratário – a adentrar um espaço absolutamente problematizante. Percebemos, com 

Ana Mafalda Leite, que, neste romance de Paulina, é articulada uma estratégia narracional 

singular, responsável por criar semelhanças entre o narrador romanesco e o contador de 

estórias tradicional: 

À maneira da oratura, o narrador desdobra-se em personagem, 
dramatiza a acção narrando, e distanciando-se dela, na pausa 
comentarista, retomando depois o seu papel de condutor do acto 
narrativo. As diversas formas de interromper, para retomar os fios, 
e os enredos, tecem estas narrativas de Chiziane, de uma vertente 
quase enciclopédica. (LEITE, 2003, p. 74) 
 

As ações do romance engendram reflexões pontuais na narrativa, e essas culminam 

em uma suspensão da trama. Cada vez que as histórias vividas pela personagem Rami 

ganham dinamicidade, há uma pausa instaurada pela própria narradora-personagem que, 

logo a seguir,  começa a narrar outras vivências, normalmente iniciadas por um provérbio, 

que é encadeado por longa reflexão, ou por uma pequena frase de impacto cultural e social. 

Vejamos o seguinte exemplo: 
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Dentro de mim tudo é confuso, já não sei se estou viva, se estou 
morta, ou se apenas perdi meus sentidos. A minha vida é um 
suicídio. Sempre pronta para morrer por um espaço num lar de 
mentira e vergonha. A solidão me intimida e não consigo ver, no 
horizonte, a estrada da aurora. Pari cinco coelhos. Para alimentá-los 
preciso de cenoura nossa de cada dia. Não tenho horta. Tenho 
negócios de mulher, negócios tão pequenos como de pato e de 
galinha lá no mercado da esquina. Por estas razões ponho um risco 
vermelho sobre os meus sonhos. Não posso sair daqui e caminhar à 
solta pela estrada fora à mercê dos leões soltos na rua. É melhor 
ficar aqui protegida neste tecto fendido. É melhor um tecto 
rachado do que o tecto do céu. (CHIZIANE, 2002, p. 243; grifos 
nossos) 
 

Dada a força dos provérbios nas culturas endógenas, estes apresentam uma estrutura 

cristalizada, que serve à perpetuação da moral vigente. Por isso, essas máximas populares 

funcionam, de modo geral, como espécies de “ruínas de antigas narrativas, nas quais a 

moral da história abraça um acontecimento, como a hera abraça um muro.” (BENJAMIN, 

1994, p. 221). 

O conceito alegórico de “ruína”, segundo os escritos de Walter Benjamin, pode ser 

resumido como o exercício de “dizer o outro reprimido”. É nesse sentido que Paulina 

Chiziane reinventa e ironiza os provérbios tradicionais. Ela utiliza algumas construções 

cristalizadas para as desconstruir, instaurando uma tensão entre a tradição e a modernidade, 

a fim de fazer aflorar a “ruína”, no sentido benjaminiano da palavra, ou, mais propriamente, 

para deixar ouvir as vozes das mulheres oprimidas que querem libertar-se do jugo 

masculino. 

Para Laura Cavalcante Padilha, o legado da oralidade africana na produção literária 

contemporânea tem, ainda, um outro possível reflexo: 

(...) o enfrentamento da tradição e da transformação ganha 
contornos definidos, com os autores cada vez mais conscientizados 
de que é preciso reafirmar o primado do gozo estético sobre a 
contextualização, marca dos textos populares orais. A estratégia que 



 37

leva a uma opacidade cada vez mais significativa do signo artístico 
passa a ser um dos traços da produção ficcional, sobretudo das duas 
últimas décadas. (PADILHA, 1995, p. 172) 
 

Em Niketche, este signo artístico poderá ser renovado por intermédio das tensões 

existentes no discurso da narradora Rami, mergulhada em conflitos entre a tradição e a 

modernidade, tensões estas que convocam o leitor a perceber os questionamentos aos 

costumes patriarcais e às práticas culturais comuns em Moçambique. No romance, há 

discussões acerca da excisão feminina, dos ritos de iniciação, da poligamia, de cultos 

ritualísticos africanos. Tais discussões são apresentadas sem recaírem em respostas 

absolutas ou radicais, cabendo ao leitor tecer suas próprias reflexões sobre temas tão 

polêmicos. 

Os diversos pontos de tensão, espalhados ao longo da narrativa, podem ser 

observados através dos vocativos que a protagonista Rami usa quando se mostra 

escandalizada pela (re)descoberta dos tabus e dos preceitos tradicionais, que pareciam 

adormecidos na sua identidade cultural. A expressão “meu Deus!”, empregada repetidas 

vezes pela narradora Rami, além de algumas outras formas variantes dessa construção, 

modalizam a narrativa romanesca de Paulina, sobretudo quando os valores da criação 

católica recebida pela protagonista são confrontados com o mundo da magia, do mistério e 

da tradição de outras etnias de Moçambique. Podemos observar essa interferências 

interjeitivas em alguns excertos do romance: 

 Deve ser verdade, meu Deus. As filhas da minha vizinha 
nortenha freqüentam uma escola de iniciação sexual. Elas gostam.  

(...)  
(...) Mulheres com escamas. Mulheres lulas. Mulheres polvos. Elas 
vêm do mar e habitam a terra, meu Deus, elas acabaram comigo, 
derrubaram o meu casamento. (CHIZIANE, 2002, p. 180-181) 
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A surpresa da narradora ao descobrir um mundo que antes estava sufocado pela 

cultura ocidental faz com que, em diversos momentos da narrativa, Rami se sinta traída não 

só pelo marido adúltero, mas pela sua própria origem. O reconhecimento de outros 

costumes étnicos, e de vários saberes que não fizeram parte da sua própria formação 

cultural, torna a narrativa uma grande descoberta. Essa busca incessante de Rami pelas 

faces das diferentes mulheres de seu país é marcada pelos enigmas presentes no texto, o que 

aponta para mais uma característica da tradição oral africana: o gosto de decifrar charadas e 

adivinhas. 

Os enigmas, “modos de expressão pertencente à oralidade” (AGUESSY, 1977, p. 

122), são marcados pela modalidade frasal interrogativa. Tal construção frasal pode 

funcionar, no romance, ora como simples indagação de cunho questionador: “ – Tony, olha 

para tua seara. O amor que semeaste cresce ou não? As feridas que fizeste em cada coração 

cicatrizam ou não? Por que me acusas a mim? (CHIZIANE, 2002, p. 144); ora como 

perguntas de caráter retórico: “Quem faz os machos sentirem-se mais machos, vestirem as 

plumas da glória e vencerem todos os combates? Somos nós. Quem amacia a alma com 

flor, depois de um dia de labor? Somos nós. (Idem, p. 290); ora como pistas de um jogo 

ficcional, a fim de instaurar no leitor a curiosidade e o suspense, para que a narrativa seja 

lida num só fôlego.  

O enigma do espelho talvez se configure como o maior ponto de interrogação, tanto 

para a protagonista quanto para o leitor, acerca das descobertas de identidades e realidades 

trágicas vivenciadas pela narradora. A partir de um dos muitos diálogos desenrolados entre 

a personagem Rami, diante do espelho, e a sua imagem refletida logo no início da narrativa, 
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podemos atentar para um dos enigmas mais intrigantes que atravessa a referida obra de 

Paulina: por que tantas referências textuais ao objeto especular? O excerto seguinte parece 

ilustrar esse questionamento: 

Tento beijar-lhe o rosto. Não a alcanço. Beijo-lhe então a boca, e o 
beijo sabe a beijo e vidro. Ah, meu espelho confidente. Ah, meu 
espelho estranho. Espelho revelador. Vivemos juntos desde que me 
casei. Porque só hoje me revelas o teu poder? (CHIZIANE, 2002, p. 
19) 
 
 

Durante a leitura de Niketche, além dos enigmas escondidos por trás do frio espelho, 

somos atraídos por uma narradora que reflete em seu discurso a coexistência de várias 

vozes, instaurando um processo de interatividade diegética, outra característica da tradição 

oral africana. 

 

3.1.2. Cinco mulheres e múltiplas vozes 

 O espaço romanesco de Niketche funciona como um grande espelho, no qual a 

narradora se mira, ganha voz, questionando sua existência em uma sociedade patriarcal e, 

em muitos aspectos, corrompida pelo poder. Os diálogos entre a narradora e o seu espelho 

“mágico” podem ser observados em diversos momentos do romance ou nas contações de 

histórias das demais personagens femininas, a quem a narradora cede a vez e a voz. 

Entendemos que estas mulheres, ora sofredoras, ora lutadoras, ora conformadas, são 

reflexos possíveis de Rami, tal como os fragmentos de um espelho multifacetado, 

caleidoscópico. 

Rami empresta seu status de narradora-personagem às outras mulheres, dividindo, 

assim, o marido e a palavra, na tentativa de democratizar o discurso feminino. Podemos 
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observar este processo já no início da trama, quando uma orientadora sexual, consultada 

por Rami, tenta apresentar-lhe um mundo de desejos desconhecido, quiçá apenas 

adormecido:  

O vermelho atrai os búfalos, os touros. A fruta madura atrai a fome 
e a cobiça de todos os pássaros. As flores atraem todos os olhos 
humanos. O segredo da sedução reside na cor. Imita a natureza e 
veste-te de flor, para atrair todos os olhos e despertar desejos 
escondidos. 
Homem é bicho sonoro. No sibilar dos pinhais dorme, sonha. No 
farfalhar das palmeiras se extasia. No canto do pássaro se encanta. 
No soprar de uma flauta se enleva. No silvar de uma serpente se 
espanta. Faz a tua armadilha sonora. Tira dessa tua flauta a voz que 
embala, assim meiga, sussurrada, cantada, pausada. Tira desse 
pinhal o sibilar divino para repousar o seu cansaço. Se gritas como 
serpente espantas a caça. (CHIZIANE, 2002, pp. 42-43) 

 

As palavras da “doutora” funcionam como uma outra realidade discursiva e 

reflexiva, distinta daquela ilustrada por Rami, visto se tratarem de breves relatos destacados 

de uma narrativa que só parcialmente circula em torno da personagem-protagonista do 

romance. Dessa forma, as vozes narradoras de Niketche são reflexos direcionados pelo 

discurso de Rami, espelho central da narrativa. 

Os jogos articulados pelos saberes que a tradição oral, constantemente evocada e 

recriada por Paulina Chiziane, instaura no romance podem ser comparados àqueles 

estabelecidos pelo pacto firmado entre o público à volta da fogueira e o contador de 

estórias. Esse jogo é estabelecido pela atuação de um narrador principal, que “finge” ser um 

contador, e interage com as várias vozes com as quais dialoga ao longo da narrativa. 

Enquanto a narradora do momento – neste caso, a conselheira sentimental – define a 

mulher e o homem, parece conversar com as demais companheiras, criando um discurso 
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que assume um tom não só didático, mas, sobretudo, solidário, comprovado, entre outros 

índices, pela expressão “Nós, mulheres”: 

  «Homem é azagaia. Ponta de lança. Homem é uma linha recta sem 
fim. Homem é uma bala acesa ferindo o espaço na conquista o 
mundo. As rectas unem o céu e o chão até o fim do horizonte. 
Deixa que o homem seja o fim, porque tu és o princípio. 
  «Mulher é linha curva. Curvo são os movimentos do sol e da lua. 
Curvo é o movimento da colher de pau na panela de barro. Curva é 
a posição de repouso. Já reparaste que todos os animais se curvam 
ao dormir? Nós, mulheres, somos um rio de curvas superficiais e 
profundas em cada palmo do corpo. As curvas mexem as coisas em 
círculo. Homem e mulher se unem numa só curva no serpentear dos 
caminhos. Curvos são os lábios e os beijos. Curvo é útero. Ovo. 
Abóbada celeste. As curvas encerram todo os segredos do mundo. 
(CHIZIANE, 2002, p. 43) 

 

Cada relato, cada pequena história contada pelas rivais de Rami sobre seus 

relacionamentos com António Tomás, ou simplesmente Tony, o chefe da polícia de 

Maputo, funciona, dentro da articulação diegética, como pequenos espelhos narrativos que 

refletem Rami – cujo discurso, metaforicamente, se constitui como um grande espelho da 

sociedade e das mulheres moçambicanas –, visto que, após repetidos e sangrentos embates, 

a protagonista acaba por reconhecer-se nas “outras”:  

(...) Por que simpatizo eu com ela [Luísa, a terceira “esposa”], 
porquê, porquê, porquê? 
 O rosto desta mulher me é familiar, muito familiar. Onde o teria 
visto antes? Na rua, no mercado, no autocarro? Nesta dimensão? 
Noutra? Neste mundo ou noutra encarnação? O que me atrai nela? 
O olhar meigo? O sorriso? As linhas do rosto? 
 Penso tanto que acabo descobrindo. Muita coisa nela reflecte a 
imagem daquilo que fui e já não sou. Ela tem todos os encantos que 
eu perdi. A simpatia que sinto por ela vem da aparência. Esta 
mulher é parecida comigo. (Idem, p. 59-60)  
 

 
 Cada amante de Tony representa um fragmento dos anseios, desejos, entre outros 

sentimentos da protagonista do romance. Esses fragmentos se unem, caleidoscopicamente, 
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por meio das observações conscientes da narradora. Partindo desse processo de 

interferência do consciente da narradora sobre outras consciências, podemos comparar esse 

deslocamento narrativo à atuação de uma “narradora deslizante” (MOREIRA, 2005, p. 41). 

Devemos deixar claro que não nos referimos exatamente à vertente conceitual, apresentada 

por Terezinha Taborda Moreira, que identifica o “narrador deslizante” como aquele que 

oscila entre as primeiras e terceiras pessoas do discurso; no caso de Rami, melhor seria 

dizer que a primeira esposa do comandante Tony desliza entre as primeiras pessoas de 

vários discursos possíveis. 

Observamos, em Niketche,  pelo menos, três características desse “narrador 

deslizante”, as quais apresentaremos a seguir, ilustradas por alguns fragmentos do romance: 

1. O narrador-protagonista ou o narrador autodiegético: 

Vou ao meu quarto e deito-me por um instante. Nesta cama tive 
sonhos, gerei filhos, chorei as longas ausências, ciúmes, desilusões. 
Chegou ao fim de tudo e a cama será apenas uma maca, para 
repousar o meu cansaço. Eu e mais ninguém. A cama agora tornou-
se mais larga e parece diferente. Uma brisa fresca corre e fecho os 
olhos. A campainha toca. (CHIZIANE, 2002, p. 172) 
 
 

2. O narrador que revela suas impressões mais íntimas, o narrador 

autodiegético introspectivo: 

Começamos a aula com banalidades: falamos do tempo, dos filhos, 
do natal que se aproxima. Esta mulher tem uma áurea magnética, 
sinto-me atraída por ela. Ela é um monumento de triunfo sobre o 
amor. Deve ser daqueles que atraem o amor e matam de desejo 
todos os homens que dela se aproximam. E fala como quem canta. 
Move-se como quem dança. Respira como quem suspira, meu 
Deus, toda ela é amor. Sou mais bonita do que ela, mas ela tem um 
quê, que atrai, que eu não tenho. (Idem, p. 36) 
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3. O narrador identificado pela primeira pessoa do plural, narrador 

autodiegético coletivo6: 

Nós, mulheres, vivemos num poço silencioso e profundo e 
julgamos que o céu tem o diâmetro do nosso ponto de mira. Mas 
um dia descobrimos que as águas que nos cobrem têm a cor do céu. 
Os nossos sonhos crescem à altura das estrelas. Descobrimos que os 
gritos dos homens são o marulhar das ondas, não matam. E a 
grandeza dos homens simples coroa de pavão. Descobrimos que há 
coisas extraordinárias no mundo proibido que merecem ser 
provadas. Descobrimos que os lírios dos campos têm perfume 
divino e que o amor verdadeiro tem gosto de liberdade. Por isso 
voltamos a ser crianças. (Idem, p. 313) 
 
 

Ao longo da leitura do texto de Paulina, percebemos a constante presença dessas 

três vozes em concomitância. Na mesma seqüência narrativa, surge uma voz que narra os 

fatos, outra que comenta ou confessa sua opinião sobre algo e uma terceira que generaliza 

seu discurso, utilizando a primeira pessoa do plural. Entre essas vozes não há uma 

ordenação discursiva estanque, mas percebemos que há uma instância consciente maior, 

tecendo considerações através dos verbos no infinitivo. Vejamos o exemplo: 

Entramos na primeira questão séria. Pergunta-me sobre os meus 
problemas. Baixo os olhos e não respondo. Falar da intimidade a 
uma estranha é humilhante. É o mesmo que me entregar a um padre 
no confessionário, para abençoar meus pecados como se ele não 
tivesse nenhum. Esta mulher quer consolar todas as mágoas dos 
outros como se ela pudesse consolar todas as suas. (CHIZIANE, 
2002, p. 36)  
 
 

Após cada relato em que se manifesta a triste realidade de mulheres submissas e 

reificadas, podemos perceber o drama das amantes de Tony. Julieta, a segunda mulher do 

“polígono polígamo” (“O nosso lar é um polígono de seis pontos. É polígamo. Um 

hexágono amoroso”, p. 60), mulher oriunda das etnias do sul de Moçambique – etnias cujos 

                                                           
6 Esta característica peculiar do narrador aproxima-se da dimensão do narrador onisciente. 
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traços culturais foram mais proficuamente suplantados pelos do colonizador –, revela à 

Rami a solidão de cada ser humano que, na verdade, só possui bens materiais ou amores 

por um tempo limitado, visto que o mesmo nasce e morre sem nada: 

(...) A Julieta revela-me uma verdade mais cáustica que uma taça de 
veneno. Ter é uma das muitas ilusões da existência, porque ser 
humano nasce e morre de mãos vazias. Tudo o que julgamos ter, é-
nos emprestado pela vida durante pouco tempo. Teu é o filho no 
ventre. Teu é o filho nos braços na hora da mamada. Mesmo o 
dinheiro que temos no banco, só o tocamos por pouco tempo. O 
beijo é um simples toque e o abraço dura apenas um minuto. (...) 
Tenho um amor não correspondido. Tenho a dor e a saudade de um 
marido sempre ausente. (...) Teu é o marido quando está dentro de 
ti.  

(...) 
Fico Emocionada. Esta mulher tem uma angústia bem pior que a 
minha. (CHIZIANE, 2002, p. 27-28) 

 

É interessante perceber como a voz de Julieta vai-se descortinando por detrás das 

palavras de Rami, cujo discurso, por sua vez, se cola ao da rival para que o leitor possa 

conhecê-la. Voltando-nos, novamente, para as considerações de Terezinha Taborda, 

inferimos que, em momentos como este, a narradora Rami se comporta como um tipo de 

voz narrativa reconhecida pela nomeada estudiosa como “tagarela”, pois, “(...) trata-se de 

uma narradora que apodera-se totalmente da palavra, qualquer que seja a perspectiva em 

que esta seja utilizada. Mesmo quando transfere a palavra a suas personagens, a narradora 

não abre inteiramente mão de sua fala.” (MOREIRA, 1995, pp. 41-42) 

Em outro momento do romance, no primeiro confronto com a zambeziana Luísa, a 

terceira mulher de Tony, Rami descreve as características da oponente, interferindo na 

narrativa “outra” uma vez mais, tomando para si a perspectiva do discurso do outro, 

monopolizando a palavra: “Ela tem a voz meiga, um sorriso de lua. Tem os cabelos 

defrisados como todas as mulheres pretas de bom estatuto. Tem as unhas pintadas de 
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vermelho-tomate. O vestido dela é de seda e tem cor de açafrão e de colorau, cores das 

mulheres nortenhas. Ela deve ser xingondo.” (CHIZIANE, 2002, p. 55).  

Logo adiante, Rami volta a interferir no discurso de Luísa, tecendo comentários 

sobre seus modos de agir e pensar, tal como podemos observar nas considerações que se 

seguem: 

 Meu Deus, esta mulher tem razão em muitas coisas, tem. 
Deus, que é o pai do mundo, fez muitas mulheres e poucos homens. 
Deu grandeza a uns e humilhou outros. Entrei nessa guerra e nesta 
cela por falta de homem. Estou a ser enxovalhada por uma rival por 
causa de homem. A culpa toda é de Deus e não da Luísa. (Idem, p. 
59) 
 

Uma vez mais, o consolo para as angústias da protagonista é alcançado quando ela 

se torna consciente das amarguras de Lu frente às outras mulheres do sistema poligâmico 

vivenciado por Tony e suas cinco esposas. É através do discurso de Luísa que somos 

apresentados – nós, leitores, e Rami, a narradora – à imagem de uma quarta concubina do 

comandante. Saly, reconhecida como uma “maconde nervosa”, assim como Lu, também é 

oriunda das regiões nortenhas, e, enquanto tal, teria sido treinada nos ritos de iniciação 

sexual e preparada para a arte de amar:  

(...) Ela também me deu muita sova e disse-me: teu é o que 
transportas contigo no teu ventre, no teu estômago. Teu é o que 
comeste. Este homem dá-me aquilo que é seu. Enquanto ele estiver 
comigo é meu, enquanto estiver contigo é teu. E disse-me: eu sou 
pobre. Sem pai, nem emprego, nem dinheiro, nem marido. Se não 
tivesse roubado o teu marido, não teria nem filhos, nem existência. 
A minha vida seria árida como um deserto. O amor que me dá é 
quase nada, mas é quanto basta para me fazer florir. (CHIZIANE, 
2002, p. 68) 

 

Enquanto Saly rouba-lhe o marido, o discurso deslizante de Rami tenta, ainda que 

na desgraça, conceder-lhe voz. Ao ouvi-la, conhece Mauá Sualé, a quinta peça feminina 
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desse puzzle amoroso, uma “macuazinha que é um encanto” (Idem, 60). O romance é 

construído, assim, pela articulação de jogos polifônicos que trazem para o centro da trama 

os dramas de cada uma das mulheres que passeiam pela narrativa. A narradora-

protagonista, Rami, experimenta questionamentos constantes, a partir dos quais procura 

refletir sobre o papel da mulher na sociedade moçambicana. Essa voz atua como um 

“espelho mágico”, permeado de saberes a serem descobertos, diante do qual a personagem 

busca a própria identidade feminina e critica a opressão imposta às mulheres, não só em 

Moçambique, mas no mundo. Rami, frente ao espelho, ironiza o papel de submissão 

assumido pela figura feminina, tentando encontrar-se, libertar-se. Entretanto, as respostas 

não parecem ser exatamente aquelas que seus ouvidos esperam ouvir: 

 Quem se ri agora sou eu. Espelho louco. Eu já ando louca 
da minha vida e aparece agora este espelho a enlouquecer-me mais 
ainda. 
― Oh, espelho meu, o que achas de mim? Devo renovar-me? 
― Renovar-te, sim. Mas antes, procura uma vassoura e varre o lixo 
que tens dentro do peito. Varre as loucuras que tens dentro da 
mente, varre, varre tudo. Liberta-te. Só assim viverás a felicidade 
que mereces. 
― Diz-me, espelho meu: onde foi que eu errei? Serei feliz algum 
dia, com essas mulheres à volta do meu marido? 
― Pensa bem, amiga minha: serão as outras mulheres as culpadas 
desta situação? Serão os homens inocentes? 
Abandono o espelho que distrai a minha atenção com reflexões 
inúteis. (CHIZIANE, 2002, p. 34-35) 
 

Ana Mafalda Leite, referindo-se à presença da oralidade reinventada no romance 

contemporâneo moçambicano, pontualmente na obra de Paulina Chiziane, chama atenção 

para a importância do componente didático-moral presente nesse tipo de narrativa: 

 Deste modo, aferimos que a especificidade romanesca da 
obra da autora radica-se, fundamentalmente, na integração e 
alteração dos diversos modelos narrativos da oratura moçambicana, 
adaptando-os de forma original, num ritmo, em que desmesura, e o 
grotesco, convivem com a linear complexidade diegética, pela 
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abundância dos exempla, das histórias de vida, e, por isso mesmo, 
fazendo prevalecer a componente didáctico-moral, como compete a 
um contador de histórias, cujo papel consiste em manter vivo o 
espírito crítico e educativo, necessários para alertar e conscientizar 
a comunidade. (LEITE, 2003, p. 80) 
 
 

As diversas vozes de Niketche, costuradas pelo discurso de Rami, centro do 

“polígono polígamo”, remetem à singularidade que essa “narradora performática” assume 

no romance, comportando-se como uma exímia contadora de estórias. Rami conta sua vida 

e, a partir das experiências das outras mulheres, reflete acerca de sua identidade e sobre o 

lugar feminino na sociedade moçambicana.  

 O conceito de “narrador performático” fora problematizado, inicialmente, pela 

estudiosa Leda Martins, pautada por teorias bakhtinianas. No entanto, neste trabalho, 

recorremos às considerações de Terezinha Taborda, que nos revela ser esta instância 

narrativa pertinente à leitura de Niketche porque a voz narradora “(...) não é somente 

emissora de um discurso próprio, mas é, também, transmissora do discurso de outrem” 

(MOREIRA, 1995, p. 95).  

Podemos perceber as propriedades performáticas de Rami quando sua voz assume 

um narrar oral dramatizado e a personagem se comporta como o narrador benjaminiano 

que: 

(...) figura entre os mestres e os sábios. Ele sabe dar conselhos: não 
para alguns casos, como o provérbio, mas para muitos casos, como 
o sábio. Pois pode recorrer ao acervo de toda uma vida (uma vida 
que não inclui apenas a própria experiência, mas em grande parte a 
experiência alheia. O narrador assimila à sua substância mais íntima 
aquilo que sabe por ouvir dizer). Seu dom é poder contar sua vida; 
sua dignidade é contá-la inteira. O narrador é o homem que poderia 
deixar a luz tênue de sua narração consumir completamente a 
mecha de sua vida. (BENJAMIN, 1994, p. 221) 
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Paulina Chiziane, enquanto escritora, buscou “experiências alheias” em suas 

pesquisas etnológicas, antropológicas e familiares acerca da poligamia e da configuração 

desta na sociedade moçambicana. Cada voz, cada relato, cada pequena história no romance 

Niketche é uma imagem projetada do mosaico multifacetado de culturas e etnias de 

Moçambique. Rami, Julieta, Luísa, Saly e Mauá funcionam como pequenos espelhos que 

refletem a diversidade étnico-cultural desse país que é, a um só tempo, ronga, sena, macua, 

tsonga, chope, entre outras etnias que o constituem. 

No emaranhado ficcional de Niketche, podemos perceber, no que tange à 

desenvoltura do narrador e seus artifícios estéticos para envolver o leitor, a presença de 

duas narrações que se entrelaçam. A primeira remete à própria contação das histórias, 

engendradas por Rami, em primeira pessoa, que vai cedendo voz às mulheres de Tony. A 

segunda narração é tecida pelas reflexões e indagações subjetivas da protagonista, cuja 

consciência interior busca desenhar não só a própria identidade, mas a identidade da mulher 

moçambicana, procurando um entendimento mais profundo de sua cultura e de seu país: 

 Este é o discurso típico das mulheres da minha terra, onde o 
homem é rei, senhor da vida e do mundo. Um mundo onde a 
mulher é couro. Couro de touro macio e muito bem curtido. Um 
mundo onde a mulher é gêmea do tambor, pois ambas soltam 
acordes espirituais, quando aquecidas e matraqueadas por mãos 
vigorosas e rústicas.  

Respiro fundo para arejar os pulmões e arrefecer a mágoa 
que sinto. Levanto os olhos à procura do azul do céu e estes 
esbarram com o tecto alto, onde a lâmpada solitária está imóvel, 
presa por um fio. Tapo os ouvidos, a boca da minha rival é rica e 
farta, uma nascente de palavras ácidas. (...) (CHIZIANE, 2002, p. 
57-58) 

 
No limiar da tradição e da modernidade, a voz de Rami efetua considerações sobre o 

universo da mulher, sobre as relações e as imposições patriarcais, sobre os tempos pré e 

pós-coloniais, nos quais a figura feminina sempre foi oprimida em Moçambique. Por isso, a 
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estrutura polifônica faz do corpo narrativo de Niketche um espaço excelente para se 

manifestar, visto que põe em cena várias vozes da tradição oral, ao mesmo tempo que 

apresenta uma dicção plural própria do romance moderno que pode ser definido “(...) como 

um gênero literário plurilinguístico, pluriestilístico e plurivocal.” (FIORIN, 2006, p. 115).  

Estudando a estrutura romanesca, Mikhail Bakthin apontou, recorrentemente, para a 

polifonia e a dialogia características desse gênero. Em Problemas da poética de 

Dostoiévski, o teórico russo conceitua a polifonia:  

(...) A essência da polifonia consiste justamente no fato de que as 
vozes, aqui, permanecem independentes e, como tais, combinam-se 
numa unidade de ordem superior à da homofonia. E se falarmos de 
vontade individual, então é precisamente na polifonia que ocorre a 
combinação de várias vontades individuais, realiza-se a saída de 
princípio para além dos limites de uma vontade. Poder-se-ia dizer 
assim: a vontade artística da polifonia é a vontade de combinação 
de muitas vontades, a vontade do acontecimento. (BAKHTIN, 
2005, p. 21)  

 

 Essa capacidade de mescla, de reunião, de combinação, é, notoriamente, 

depreendida do romance de Paulina, que entrecruza várias vozes ao longo da narrativa. 

Sobre essa faculdade do romance misturar diversos gêneros, José Luiz Fiorin, com base na 

teoria de Bakthin, assim se posiciona: 

 O que dá um estatuto singular ao romance, fazendo dele um 
gênero diferente dos demais, é que ele incorpora todos os outros 
gêneros, mesclando-os; alterna todos os estilos, entrelaçando-os. 
Um romance apresenta diálogos de todos os tipos (a conversação 
mundana, o bate-papo de amigos, os colóquios dos amantes...), 
monólogos interiores, ensaios, narrativas, cartas, fragmentos de 
diários, poemas líricos, proclamações oficiais, memorando, etc. 
(FIORIN, 2006, p. 117-118) 
 

De acordo com Ana Mafalda Leite, os romances de Paulina Chiziane efetuam essa 

hibridação de vozes, gêneros e formas: 
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Na escrita de Chiziane, o caráter “carnavalesco” da mistura entre 
formas breves de origem oral e outras de fonte filosófica ou 
religiosa, provoca o desmesuramento enumerativo e, muitas vezes, 
quase o efeito de um ritmo “grotesco”, desarmônico pela sua 
potencialidade proteiforme e enciclopédica. (LEITE, 2003, p. 77) 

 

 Podemos depreender, ainda, no texto de Paulina, o caráter enciclopédico da 

oralidade africana, recriada nas páginas do romance. Diversos verbetes que identificam 

rituais, práticas locais, objetos variados, surgem a cada página da obra, apresentando-se ora 

numa linguagem aparentemente simples, ora carregada de imagens poéticas, 

profundamente metaforizadas. Vocábulos de origem ronga, macua, chope, tsonga, entre 

outras, sequer necessitam de glossário, pois, ao longo da “contação de histórias”, abrem-se 

pausas para os ensinamentos sobre cada termo utilizado na narrativa.: 

 Agora falam do kutchinga, purificação sexual. (...)  

Kutchinga é lavar o nojo com beijos de mel. É inaugurar a viúva na 
nova vida, oito dias depois da fatalidade. Kutchinga é carimbo, 
marca de propriedade. (CHIZIANE, 2002, p. 211) 
 
 

Mesmo que de forma figurada, como é da natureza literária, podemos identificar um 

exercício que cumpre o papel informativo de explicar os termos caros à cultura e a 

produção textual de Paulina Chiziane, dado o fato de trazerem uma carga semântica 

específica que aproxima os relatos ficcionais das histórias que ouvia quando criança: 

Por que muitas das idéias que eu tenho, as idéias mais belas e mais 
profundas, tenho-as na língua em que as coisas me foram contadas 
ou em que certas acções foram realizadas, tratando-se de facto 
reais. Os momentos mais sagrados da minha vida ou da vida de 
qualquer outros indivíduo só podem ser expressos na língua que 
aprendemos desde o primeiro momento. Para os meus filhos será 
talvez o português. Mas para mim? Nem uma expressão de amor, 
nem uma expressão de amargura, nada que se pareça, não pode ser 
em português. (CHIZIANE. Apud: CHABAL, 1994, p. 300) 
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Retomando a metáfora do espelho, constatamos que o texto oral reinventado pela 

escrita atua de maneira especular, pois reflete ensinamentos advindos das culturas 

tradicionais. Assim, podemos afirmar que há, em Niketche, parafraseando as idéias de 

Laura Cavalcante Padilha, um entrecruzamento da voz e da letra. Tal enlace torna a leitura 

do romance prazerosa, no sentido barthesiano da sensibilidade textual: “O texto que o 

senhor escreve tem de me dar prova de que ele me deseja. Essa prova existe: é a escritura. 

A escritura é isto: a ciência das fruições da linguagem, seu kama-sutra (...).” (BARTHES, 

1996, p. 11).  

Os espelhamentos do narrar ganham contornos, formas sinuosamente definidas, 

através, também, da utilização das figuras de linguagem, sobretudo da metáfora, e é desse 

recurso semântico que trataremos no próximo subcapítulo deste trabalho. 
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3.2. As metáforas textuais e outras figuras 

Pensar nos espelhamentos do narrar que permeiam as linhas do romance Niketche: 

uma história de poligamia, de Paulina Chiziane, obriga-nos a estabelecer uma linha de 

raciocínio capaz de sustentar a análise das ressignificações metafóricas de que a autora se 

vale na construção das imagens das identidades femininas e nas que configuram 

Moçambique. Dentre os mecanismos investigados para a criação dos espelhamentos 

ficcionais, o processo de reinvenção dos sentidos da linguagem, proporcionado pelas 

metáforas, é, sem dúvida, aquele que mais se destaca no exercício de reconstrução da figura 

da mulher na narrativa de Rami, protagonista do romance. Segundo Gerard Genette, a 

metáfora parece ser o centro das demais figuras de linguagem (GENETTE. Apud: 

SANTOS, 1998, p. 194), estabelecendo, assim, um certo ar de “tropo dos tropos” . Por isso, 

a relevância de tal figura nesta análise. 

Se, inicialmente, pensarmos na metáfora como substituição, transferência, 

translação, transporte de significados de um signo linguístico para outro, poderemos então 

perceber que há uma proposta muito interessante, em Niketche, nas articulações de uma 

narradora que se utiliza, primeiramente, dos sentidos denotativos dos vocábulos, para 

alcançar significados ainda não muito explorados pelo interlocutor. 

O leitor desse romance de Paulina Chiziane é um desbravador dos sentidos e dos 

significados da personalidade feminina, ele quer descobrir que mulheres são essas que 

lutam, que sofrem, que amam, que experimentam a ira, que julgam e sentenciam a tradição. 

O espelho, em Niketche, pode ser comparado a uma espécie de prótese que, ora, 

metaforicamente, aumenta a dor da condição submissa de sua protagonista, Rami, ora, 

metonimicamente, reflete a indigência humana, ou fragmenta-se, alegorizando as múltiplas 
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identidades multiculturais e transétnicas da sociedade moçambicana. Por outro lado, as 

metáforas, aliadas a outras figuras de linguagem, como a comparação e a metonímia, 

formam um quadro conotativo, no qual iremos adentrar para tentar desvendar mais um 

pouco do universo ficcional de Paulina Chiziane. 

 

3.2.1. As mulheres e as metáforas 

Em Niketche, a sequência diegética apresenta o espelho não somente como objeto 

de especulação das personagens, mas como metáfora da busca de consciência da identidade 

feminina de Rosa Maria, a Rami. Este objeto especular, guardado no espaço mais íntimo da 

vida social da protagonista, o seu quarto, atua como um reflexo, ainda indefinido, de Rami, 

além de fomentar sua procura incessante, na perseguição de múltiplas reflexões acerca das 

muitas identidades fragmentadas das mulheres moçambicanas, ávidas por uma dicção 

feminina independente; essa busca, que, em princípio, parece ter sido, no caso de Rami, 

motivada por uma simples necessidade de encarar as várias outras mulheres de seu homem, 

é reconfigurada pelas questões que envolvem também não apenas os dramas dos sujeitos 

fraturados da sociedade moçambicana pós-independente, mas também os  de outros países 

africanos recém-saídos de guerras.  

No caso específico de Moçambique, muitas das impressões produzidas por esse 

espelho metafórico são alimentadas pelas tristes lembranças da guerra colonial entre 

Portugal e Moçambique e dos confrontos armados que se seguiram ao pós-independência, a 
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chamada guerra civil, uma verdadeira luta fratricida entre a FRELIMO e a RENAMO7, que 

durou cerca de dezesseis anos.  

O conflituoso passado, ainda recente, da história moçambicana perpassa 

constantemente as lembranças da narradora-protagonista, Rami. No início da narrativa, já 

nas suas primeiras linhas, a personagem, quando ouve o estrondo do vidro de um carro 

quebrado por seu filho, associa esse ruído à memória da guerra, cujas cicatrizes deixadas 

nas mulheres daquele país foram inúmeras: “Um estrondo ouve-se ao lado de lá. Uma 

bomba. Mina antipessoal. Deve ser a guerra a regressar outra vez.” (CHIZIANE, 2002, p. 

11). Essa tensão latente que ainda se mantém no pós-guerra, manifestada pelo pavor diante 

do “estrondo”, é o estopim para que a narrativa se desenvolva. Mataforicamente, esse 

barulho quebra a ideia de um espelho uniforme, sugerindo o multifacetado rosto de Rami, à 

procura da própria identidade estilhaçada. 

Betinho, filho de Rami e Tony, quebrara o vidro do carro e a protagonista de 

Niketche se desespera diante da ausência do marido que poderia dar alguma solução para o 

caso. A partir desse acontecimento, e dos comentários que se seguem a ele, a narradora 

mergulha em profunda busca existencial do próprio eu, comportando-se, de forma 

semelhante, a quem se encontra na fase do espelho lacaniano, ou seja, a quem se encontra 

em um estágio de indefinição identitária, vivendo no imaginário. Tem, apenas, a percepção 

de seu corpo por partes desconexas. É este o primeiro momento de sua caminhada rumo à 

descoberta especulativa sobre quem realmente ela é e como deve proceder para encontrar 

                                                           
7. Os partidos políticos que se confrontaram na guerra civil moçambicana foram a RENAMO (Resistência 
Nacional Moçambicana) e a FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique).  
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sua felicidade perdida, pois, para ela, “(...) [sua] vida é um rio morto” (CHIZIANE, 2002, 

p. 20). 

No romance, antes do primeiro contato com o espelho que a faz pensar sobre si, 

Rami olha para outras mulheres, suas vizinhas, e experimenta o desejo de descobrir-se, de 

tentar mapear sua existência. Tais mulheres funcionam como espelhos de Rami e da 

situação feminina em Moçambique: 

 Olho para todas elas. Mulheres cansadas, usadas. Mulheres 
belas, mulheres feias. Mulheres novas, mulheres velhas. Mulheres 
vencidas na batalha do amor. Vivas por fora e mortas por dentro, 
eternas habitantes das trevas. Mas por que se foram embora os 
nossos maridos, por que nos abandonam depois de muitos anos de 
convivência? Por que nos largam como trouxas, como fardos, para 
perseguir novas primaveras e novas paixões? Por que é que, já na 
velhice, criam novos apetites? Quem disse aos homens velhos que 
as mulheres maduras não precisam de carinho? (CHIZIANE, 2002, 
p. 14) 
 

 
Desde os primeiros capítulos, Rami estabelece contato com seu espelho, à cata de 

respostas para esse turbilhão de perguntas que atravessa sua consciência: “Vou ao espelho 

tentar descobrir o que há de errado em mim.” (Idem, 2002, p. 16). Esses diálogos nos levam 

a tecer algumas considerações pertinentes à natureza do discurso metafórico. Segundo 

Aristóteles, no Livro III da Retórica: 

(...) não há ninguém que na conversação corrente não se sirva de 
metáforas (...) a metáfora é o meio que mais contribui para dar, ao 
pensamento, clareza, agrado (...) as metáforas não devem ser 
tomadas de longe, mas de objetos que pertençam a um gênero 
próximo ou a uma espécie semelhante, de maneira que se dê um 
nome àquilo que até aí não tinha e veja-se claramente que o objeto 
designado pertence ao mesmo gênero (...) as metáforas são enigmas 
velados (...) é mister que a metáfora seja tirada da analogia, que se 
aplique a ambos os termos e provenha de objetos pertencentes ao 
mesmo gênero (...) (ARISTÓTELES, 2005, p. 241-297) 
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No conjunto de definições, aplicações e alcance das metáforas, arroladas por 

Aristóteles, podemos observar que há uma preocupação inerente ao uso dessa figura de 

linguagem, que prevê a aproximação do discurso ficcional ao universo semântico do leitor. 

Essa proximidade entre os termos de sentido denotativo e os de sentido conotativo torna o 

romance Niketche, no plano do enunciado, um espaço repleto de metáforas e comparações 

acerca da figura da mulher.  

Idéias mais recentes acerca da metáfora devem ser levadas em consideração, pois o 

conceito aristotélico dessa figura de linguagem fora revisitado por outros teóricos da 

linguagem. Mário Vilela, em A metáfora na instauração da linguagem: teoria e aplicação, 

dedicou um trabalho interessante sobre os desdobramentos desse conceito desde a 

concepção clássica da metáfora. Segundo seus estudos8: 

A metáfora não é apenas nem sobretudo um produto da imaginação 
poética ou ornato retórico, assim como não é um simples uso 
extraordinário da língua ou algo apenas ligado às palavras, mas sim 
algo que é típico da língua e da sua construção. (VILELA, 1996, p. 
11) 
 
 

Podemos observar, em princípio, no romance Niketche, que a primeira metáfora 

referente à mulher está presente já na epígrafe; é um provérbio zambeziano que afirma: 

“Mulher é terra. Sem semear, sem regar, nada produz”. Neste discurso, percebemos uma 

articulação de ambiguidades refletidas pelas interposições de, pelo menos, dois significados 

metafóricos para o vocábulo mulher. 

 

                                                           
8 Mário Vilela pactua com o conceito de metáfora trabalhado por Lakoff e Johnson, pois observa pertinência 
nas suas análises, em consonância com estudos de outros teóricos anteriores. 



 57

 O primeiro significado inferível, associado ao campo semântico agrário, que está 

presente nos vocábulos “semear”, “regar” e “produz”, evoca a idéia de fertilidade ou 

capacidade de gerar vida que a mulher possui. A mulher e a terra têm a função de gerar 

vida, enraizá-la. A mulher, vinculada à terra através do processo metafórico, encontra-se 

associada a uma perspectiva mítica, em consonância com as cosmogonias africanas que 

operam com os quatro elementos fundamentais da natureza: o ar, a água, o fogo e a terra. 

Um outro significado possível para compreendermos a relação terra-mulher pode 

ser estabelecido através da linha paradigmática que vincula o vocábulo “terra” a termos 

indicativos de um lugar de pertença, tais como chão-país-nação; consequentemente, 

estaríamos evocando a imagem de Moçambique. A mulher, em vários excertos da narrativa, 

pode ser lida como a nação, o berço de um povo, e, a partir daí, extraímos o sentido mais 

amplo da idéia de mãe: a imagem da pátria. A mãe que acolhe, mas também a que 

repreende, que abandona e que necessita da semeadura dos filhos, da água da vida das 

sociedades e etnias que a compõem. 

Apesar de as relações entre mulher, terra e pátria serem muito importantes para esta 

pesquisa, pois não podemos perder de vista os meandros da configuração identitária da 

personagem, nos concentraremos, neste momento, tendo em vista a pertinência do processo 

de autodescoberta impetrado pela narradora, na análise acerca das construções metafóricas 

que relacionam as mulheres às coisas e aos objetos circundantes. Mais adiante, 

mostraremos como se desenvolve a construção da mulher no sentido metonímico de nação. 

Voltemos aos objetos referenciais de Rami na busca de sua imagem refletida pelo 

espelho da ficção. Podemos observar que tais objetos, por serem artigos de uso quotidiano, 

seja na esfera pessoal ou coletiva, condicionam a percepção do leitor para uma visão 
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depreciativa da representação feminina. As mulheres moçambicanas do romance de 

Chiziane são vistas como vértices de um “polígono polígamo”; são tratadas como seres 

inferiores e é desse modo que a protagonista, inicialmente, se vê diante do espelho. 

Podemos perceber uma ressignificação da figura feminina no discurso de Luísa, a terceira 

mulher de Tony, no seguinte diálogo com Rami: 

 
─ Não sabias que era casado? 
─ Sabia. Mas ele gosta de mim. Eu gosto dele. Visita-me 

sempre que pode. Temos dois filhos. 
─ Que espécie de lar esperas construir com um homem 

casado? 
─ Não tenho ilusões. Quer seja esposa ou amante, a 

mulher é uma camisa que o homem usa e despe. É um lenço de 
papel, que se rasga e não se emenda. É sapato que descola e acaba 
no lixo.  

  Choca-me a frontalidade desta mulher. Que aceita ser 
usada e ser jogada, como bagaço de cana doce. Que vive um 
instante do amor como eternidade. Que fala da amargura com 
doçura. Diz tudo sem rodeios. Escuto-a. Esta mulher me espanta. 
Esta franqueza me encanta. (CHIZIANE, 2002, p. 56, grifos 
nossos) 

 
Objetos como camisa, lenço de papel e sapato são relacionados ao valor que a 

personagem Luísa atribui às mulheres. Itens descartáveis ou de uso ordinário servem como 

metáforas por meio das quais a terceira mulher de Tony pode-se reconhecer, dentro do 

“esquema de adultério” descoberto por Rami, quando tem consciência de que, na 

modernidade, se desfazem os valores éticos e as normas da poligamia tradicional. A 

declaração de Luísa reduz a instância feminina a uma simples coisa, mero objeto sexual do 

desejo masculino. 

 A mulher também sofre uma espécie de depreciação de sua potencialidade criadora, 

geradora de vida, quando a narrativa apresenta outras características do universo feminino. 

É exatamente isso que percebemos, por exemplo, na frase proferida por Julieta, a segunda 
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mulher do chefe de polícia: “─ Tony – desabafa a Ju com certa amargura – , cada uma de 

nós tem a sua função. Para ti as mulheres são objectos de uso assim como papel higiénico.” 

(CHIZIANE, 2002, p. 139). A confissão da personagem, altamente condicionada pela baixa 

estima, aponta para a redução da figura feminina à quase insignificância.  

Os reflexos da imagem social da mulher, projetados nas consciências das 

personagens, são degradantes, pois, na modernidade urbana, em Moçambique, não só se 

mantiveram determinados traços machistas advindos da dura herança colonial, como 

também a poligamia tradicional perdeu grande parte de suas leis culturais e de seus 

costumes morais, convertendo-se em prática adúltera, como a detectada no comportamento 

de Tony. A percepção disso contribui para que cada um dos relatos das cinco esposas do 

chefe de polícia estejam repletos de metáforas ou comparações que apontam para a 

denúncia dessa questão9.  

 As assertivas metafóricas criadas pela narradora-personagem do romance, por 

exemplo, em muito se distinguem daquelas que são vinculadas à figura masculina, ao longo 

de seu discurso. Assim, surgem, entre outros elementos, valores distintos no que tange à 

capacidade de combatividade, força e perspicácia por cada gênero. Nesse sentido, é 

interessante ressaltar que, no discurso de Tony, os homens são representados por animais 

selvagens: 

 ─ Peço perdão se vos desiludi. Mas gosto do amor com sabor a 
conquista e não posso aceitar que coloquem uma mulher nos meus 
braços. Eu sou um lobo. Tubarão. Falcão. Gosto de debater-me 
com a presa no acto da caça. Sou macho ainda. (CHIZIANE, 2002, 
p. 323, grifos nossos); 
 
 

                                                           
9 Conforme Junod, na tradição banto, a poligamia era um regime social comum na composição familiar. Foi 
na modernidade que a poligamia ganhou estatuto de adultério. Ver JUNOD, 1944, p. 291-320. 
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Já as mulheres são comparadas a animais mais frágeis, segundo as considerações de 

Rami: “A mulher é um peixe mutilado no fundo dos oceanos.” (Idem, p. 250). Essas 

diferenças são observadas também no que tange aos fenômenos da natureza, aos objetos e 

aos valores sociais impregnados nos discursos das personagens principais da narrativa: 

Poligamia é uma rede de pesca lançada ao mar. Para pescar 
mulheres de todos os tipos. Já fui pescada. As minhas rivais, 
minhas irmãs, todas, já fomos pescadas. Afiar os dentes, roer a rede 
e fugir, ou retirar a rede e pescar o pescador? Qual a melhor 
solução? (CHIZIANE, 2002, p. 93) 
 
 

Cabe, ainda, analisar alguns exemplos de metáforas que se referem às diferenças 

entre as mulheres que representam as tradições do norte e do sul de Moçambique, tendo em 

vista que o espelho narrativo de Niketche assume, também, essa função de colocar lado a 

lado as descrições físicas, culturais, sociais das mulheres dessas regiões moçambicanas. 

Tais singularidades regionais ocupam um lugar de destaque entre as diversas problemáticas 

do romance, visto que as rivais, colocadas em confronto, nos tempos atuais, pelo sistema 

poligâmico já bastante descaracterizado nas cidades, se enfrentam e se  ofendem, muitas 

vezes, em razão das diferenças culturais existentes entre elas.  

As comunidades do norte de Moçambique – mais propriamente, aquelas de origem 

maconde  e macua, referidas na obra – são mais liberais, as mulheres nelas inseridas 

parecem usufruir de mais direitos. No sul, as mulheres rongas e tsongas foram vítimas de 

um atravessamento cultural maior em razão da colonização portuguesa que, intensamente, 

condicionou o processo de adaptação das culturas locais à cultura européia. Essas mulheres 

do sul moçambicano, subjugadas ao modelo paradigmático judaico-cristão, sofreram um 

processo repressor mais acentuado, articulado pelo sistema patriarcal.  
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 Esse relacionamento, por vezes problemático, entre culturas diferentes, 

concentradas em diversas áreas de um mesmo território político, confirma a tese de Stuart 

Hall no que se refere à formação da identidade do sujeito, pois, segundo o sociólogo, 

citando Benedict Anderson, “(...) uma identidade nacional é uma ‘comunidade 

imaginada’.” (HALL, 2001, p. 51) As nações são formadas por diversos povos; logo, 

abrigam diversas culturas. Ao discutirmos a identidade de uma nação e tomarmos ciência 

da presença de uma diversidade cultural possível em espaços compartilhados, como o de 

Moçambique, “(...) devemos ter em mente a forma pela qual as culturas nacionais 

contribuem para ‘costurar’ as diferenças numa única identidade”. (HALL, 2001 p. 65) 

Partindo dessa assertiva de Stuart Hall, veremos, no fragmento a seguir, –  a 

primeira “aula de amor”, presenciada por Rami e ministrada pela “conselheira sentimental” 

– como Paulina Chiziane se utiliza das venturas da narradora para nos informar sobre as 

diferenças entre as mulheres do sul e do norte, contribuindo, assim, para uma maior 

compreensão das singularidades dessas regiões moçambicanas. O trecho que se segue é 

importante para evidenciar o processo de ressignificação metafórica da mulher: 

(...) No sul, o homem diz: a mulher é meu gado, minha fortuna. 
Deve ser pastada e conduzida com vara curta. No norte, as 
mulheres enfeitam-se como flores, embelezam-se, cuidam-se. No 
norte a mulher é luz e deve dar luz ao mundo. No norte as mulheres 
são leves e voam. Dos acordes soltam sons mais doces e mais 
suaves que o canto dos pássaros. No sul as mulheres vestem cores 
tristes, pesadas. Têm o rosto sempre zangado, cansado, e falam aos 
gritos como quem briga, imitando os estrondos da trovoada. Usam 
o lenço na cabeça sem arte nem beleza, como quem amarra um 
feixe de lenha. Vestem-se porque não podem andar nuas. Sem 
gosto. Sem jeito. Sem arte. O corpo delas é reprodução apenas. 
(CHIZIANE, 2002, p. 38) 
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 Por entre as linhas deste excerto, somos informados de que a mulher do sul é 

reconhecida como “o gado do homem”. A idéia do animal que deve ser tangido, tocado, 

pastado, nos permite fazer diversas interpretações. Num primeiro momento, podemos 

inferir à figura feminina as características de um bem patrimonial, uma moeda e, neste 

caso, a poligamia corresponderia à forma de o homem “juntar”, “acumular” riquezas. Ainda 

que comparada à espécie bovina, a mulher é considerada uma “fortuna” por parte da 

conselheira do amor. Entretanto, não podemos perder de vista que este “gado” deve ser 

controlado por uma mão de homem (“pastada e conduzida”), ou seja, dirigida pela 

iniciativa masculina, com “vara curta”. Essa explanação dos comportamentos feminino e 

masculino pode explicar o porquê da limitação de Rami frente aos problemas encontrados 

por ela no início do romance. Falta iniciativa para que a narradora tome decisões sem a 

presença do marido. Por meio dessas provocações, Paulina Chiziane instiga o leitor a 

questionar a estrutura patriarcal.  

Na sequência, ainda no corpo do referido excerto, a conselheira de amor diz que as 

mulheres do norte “enfeitam-se como flores, embelezam-se, cuidam-se”. A imagem da 

mulher que se assemelha a uma flor aparece frequentemente em Niketche. Obviamente, esta 

metáfora está associada, positivamente, à beleza da mulher. Essa configuração da beleza 

típica das mulheres do norte de Moçambique permeia vários momentos da narrativa, tanto 

no discurso de Rami, como também nas falas das personagens oriundas dessa região. 

Mais adiante, a interlocutora de Rami, confundindo-se, por vezes, com a narradora 

principal, diz que a mulher do norte “é luz e deve dar luz ao mundo”. A simbologia da luz, 

geralmente, evoca uma imagem positiva, opondo-se às trevas, dentro do jogo dicotômico 

entre as ideias de bem e mal. A luz, que ilumina, brilha e esclarece, surge como uma das 
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singularidades referidas pela escrita ficcional de Chiziane para ilustrar a personalidade da 

mulher moçambicana do norte, aquela que ofusca a visão dos homens com sua beleza e 

com os enfeites de prata produzidos pelos artesãos dessa região de Moçambique. A luz 

também costuma estar associada ao calor, portanto, a mulher, que é luz, também pode 

aquecer os corações. Por fim, mas longe de esgotar as metáforas que esse vocábulo pode 

gerar, a luz indica vida, nascimento, fertilidade, experiências humanas e cosmogônicas 

muito exploradas pelas literaturas produzidas no continente africano. 

 A ressignificação metafórica articulada por Paulina Chiziane não se sustenta pela 

simples  comparação entre os elementos da natureza e as mulheres do norte ou do sul. A 

flor, a luz e, até mesmo, o boi, são imagens correntemente utilizadas pela literatura 

universal. O que diferencia o emprego dessas imagens no texto de Paulina é a consciência 

da cisão cultural do território moçambicano, percebida a partir dessas construções 

metafóricas. Rami e a conselheira do amor pertencem a dois universos culturais distintos 

que estão refletidos nas experiências de vida de uma e outra.  

Segundo a interlocutora de Rami, as mulheres do norte “são leves e voam”, o que 

remete não só à concepção, mas também ao exercício da  liberdade. No norte, segundo as 

explicações da própria conselheira, muitas vezes o marido é partilhado: “ A vida é feita de 

partilhas. Partilhamos a manta num dia de frio. Partilhamos o sangue na hora do perigo. Por 

quer não podemos partilhar um marido?” (CHIZIANE, 2002, p. 40). De certa forma, a 

liberdade de voar é um dos pilares da relação matrimonial, visto que existe a possibilidade 

de se compartilhar não só o marido, mas ainda a esposa que pode ser “emprestada” a um 

amigo ou irmão.  
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Além desse interessante exercício de liberdade, as mulheres do norte são 

frequentemente reconhecidas como “doces” e “suaves”. Em oposição, a mulher do sul é 

apresentada como aquela “que tem o rosto sempre zangado”; é uma figura triste e cansada, 

que veste cores escuras e pesadas. O semblante carregado remete diretamente ao incômodo 

provocado por sua voz, pois, quando fala, parece gritar “estrondos da trovoada”. 

A partir dessas metáforas e de outras presentes na narrativa, podemos estabelecer 

uma comparação entre as várias faces da mulher moçambicana e seus  respectivos 

espelhamentos que ora refletem sobre os efeitos negativos do patriarcalismo colonial 

europeu, ora apontam para fortes marcas da cultura autóctone, ora presentificam a voz 

feminina como revisora de sua própria identidade, ora evocam a dicção masculina e 

machista em relação ao universo feminino. Essas articulações metafóricas permeiam, com 

muita propriedade, as mais de trezentas páginas do romance, sendo imprescindíveis para 

uma leitura crítica de Niketche; porém, o trabalho com a linguagem na narrativa não se 

resume somente à metáfora, há outras figuras que devemos analisar para uma visão mais 

aguda da obra. 

 

3.2.2. Outras figuras e seus reflexos 

Quando nos referimos às figuras de linguagem, classificando-as como “figuras de 

tropos” ou “de palavras”; “figuras de sintaxes” e “figuras de pensamentos”, estamos 

adentrando um universo vastíssimo, eivado de subclassificações e nomenclaturas que 

superam mais de duzentas figuras. No entanto, devemos limitar esse estudo, a fim de 

atender aos nossos propósitos principais. Em nossas investigações, percebemos que a 

literariedade presente na escrita de Paulina Chiziane, juntamente com seu alcance social, 
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dependem enormemente das construções alegóricas que a autora desenvolve em sua 

narrativa; tais construções são sustentadas pela linguagem figurada, abrindo para o leitor 

um grande leque de possibilidades interpretativas.  

Iniciemos com o símbolo, por ser uma figura de múltiplos conceitos por parte de 

linguistas, filólogos e filósofos da linguagem. Devemos atentar para a importância que esta 

figura de pensamento possui na construção da identidade feminina, engendrada por Paulina 

Chiziane. Como utilizaremos os conceitos de alegoria de Walter Benjamin, achamos 

pertinente explorar, também, a relação conceitual existente entre símbolo e alegoria, e, 

desse modo, efetuar uma análise mais aprofundada de Niketche. 

Para Walter Benjamin, o símbolo representa uma ideia imediata, estática, cimentada 

por uma certa tradição de leitura; por ser dotado de uma pretensa transparência, ele, 

certamente, está no plano do enunciado, mas não dispensa uma breve e clara interpretação. 

Há harmonia na construção dessa figura, deixando evidente o seu conceito. O símbolo está 

presente nas páginas dos textos, assim como a alegoria faz-se nas suas dobras. Para 

Benjamin, a alegoria “(...) se instala mais duravelmente onde o efêmero e o eterno 

coexistem mais intimamente” (BENJAMIN, 1984, p. 246), e é nas “dobras da linguagem” 

que o discurso alegórico encontra, no enunciado, a efemeridade e, na enunciação, a 

eternidade. 

Em Niketche, a mulher é o mote central da narrativa, assim como a discussão que 

gira em torno da poligamia e sua representação no plano ficcional. Então, nada mais justo 

que eleger a mulher como um símbolo da narrativa e adentrar pelos meandros do universo 

feminino para extrair dele algumas considerações possíveis sobre os reflexos simbólicos do 

feminino numa sociedade patriarcal. Podemos observar, no excerto que se segue, um pouco 
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da imagem que a narrativa de Paulina procura transmitir, partindo de uma observação de 

Rami, que, após pedir conselhos inúteis à mãe – mais uma vítima do sistema patriarcal e 

mais uma representante do silêncio característico das mulheres submissas de seu país –, 

declara: 

 Mães, mulheres. Invisíveis, mas presentes. Sopro de 
silêncio que dá luz ao mundo. Estrelas brilhando no céu, ofuscadas 
por nuvens malditas. Almas sofrendo na sombra do céu. O baú 
lacrado, escondido neste velho coração, hoje abriu-se um pouco, 
para revelar o canto das gerações. Mulheres de ontem, de hoje e de 
amanhã, cantando a mesma sinfonia, sem esperança de mudanças. 
(CHIZIANE, 2002, p. 103) 

 

Além do conjunto de características simbólicas relacionadas pela narradora aos 

elementos da natureza, encontramos, nesta passagem, a presença de imagens que comparam 

as mulheres a estrelas que brilham, mas são ofuscadas pelas “nuvens malditas”, enquanto a 

consciência feminina é simbolizada pela evocação da figura de um baú, que, na mitologia 

grega, pode ser associado à caixa de Pandora. Nesse excerto, ainda, a narradora refere-se à 

mãe como uma das “mulheres de ontem” que cantam a sinfonia da desesperança da vida, 

num canto paradoxal em relação ao entoado na dança do Niketche.  

Ainda sobre a dança do niketche é interessante observar as palavras do professor 

Jorge Valentim: 

Originária da Zambézia e de Nampula, região norte de 
Moçambique predominantemente macua, niketche “é a dança do sol 
e da lua, dança do vento e da chuva, dança da criação. Uma dança 
que mexe, que aquece. Que imobiliza o corpo e faz a alma voar” 
(N, p. 160). Executada ao “som ritmado dos batuques” (Ibidem), 
niketche constitui uma espécie de expressão autêntica da 
feminilidade moçambicana, numa parte do país onde o mundo 
familiar é essencialmente matriarcal. A partir daí, estabelece-se um 
contraponto – ou melhor dizendo, uma contradança? – com a 
tradição da região sul, dominada pelo patriarcalismo, espaço de 
origem da protagonista Rami. (VALENTIM, 2005, p. 1) 
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O retrato da mãe de Rami, uma mulher sem esperança, desrespeitada, violentada, 

deixada sempre em segundo plano, surge como o triste reflexo da imagem imposta à 

mulher por muito tempo, pois a conjuntura social mundial ainda a vê como o sexo frágil e, 

consequentemente, inferior ao homem. Visto isso, insistimos na importância sóciocultural 

do texto de Paulina, pois cada um dos depoimentos destacáveis da narrativa, cada fagulha 

discursiva que vem evidenciar um pouco da consciência feminina salta das páginas do 

livro, fazendo com que “uma história de poligamia” funcione como força geradora para a 

mudança da História. 

A mulher que trabalha é chefe de família, encarando seu desafio diário no comércio 

ou em qualquer outro ofício, pode também ser observada, de maneira bastante 

pormenorizada, através das vozes das mulheres da feira livre, onde Rami e Luísa 

empreendem seus negócios de roupas, visto que a independência afetiva das mulheres de 

Tony é paralela à independência econômica assumida por cada uma delas frente ao chefe de 

polícia de Maputo. A seguir, somos apresentados a outros momentos da  narrativa de 

Paulina Chiziane, os quais simbolizam as diversas faces femininas que circulam por 

Moçambique, evidenciando suas histórias e suas desgraças: 

  Eu decidi ir com a Lu para a venda de roupas. Vendemos 
no mercado da esquina onde há grande clientela. Este mercado está 
cheio de mulheres, todas elas falando alto, gritando, na caça dos 
clientes. Quando o movimento declina, as mulheres sentam-se em 
roda, comem a refeição do dia e falam de amor. Um amor 
transformado em ódio, em raiva, em desespero, em trauma. Fui 
violentada sexualmente aos oito anos pelo meu padrasto, diz uma. 
O teu caso foi melhor que o meu. Eu fui violada aos dez anos pelo 
meu verdadeiro pai. Ganhei infecções e perdi o útero. Não tenho 
filhos, não posso ter. Eu casei-me, diz outra. Fui feliz e tive três 
filhos. Um dia , o meu marido saiu do país à busca de trabalho e não 
voltou mais. Eu levava muita pancada, diz a outra. Ele trancava-me 
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no quarto com meus filhos e dormia com outras no quarto ao lado. 
Fui violada por cinco na guerra civil, diz a outra. Este filho bonito 
que tenho nas costas nem sei de quem é. Cada vez que olho para 
esta pobre criatura, recordo-me daquele momento em que pensava 
que ia morrer. A minha mãe morreu nos meus braços, diz outra. Foi 
espancada de uma forma brutal pelo meu pai e morreu a caminho 
do hospital. A partir dali nunca mais quis ver homem à minha 
frente. Nem quero trazer filhos ao mundo, para sofrerem os 
tormentos desta vida. O meu marido bebe, diz outra, bebe tanto que 
já nem trabalha. No fim de cada dia é só violência naquela casa. 
Quer o meu dinheiro para ir beber, mas eu não dou. Uma diz que é 
casada há doze anos e é feliz. Nunca teve problemas e vende no 
mercado para ajudar o marido, que ganha pouco. Outra diz que o 
marido era bom. Ela traiu-o. Foi apanhada em flagrante com outro. 
(CHIZIANE, 2002, p. 119-120) 

 

Cada pequeno relato, cada pequena história traz consigo um rico conjunto de 

características do universo feminino, muitas vezes pontuado pelas atrocidades por que essas 

mulheres passam todos os dias. O leitor pode se impressionar com a crueza dos pequenos 

relatos, pois a cada voz é acrescentado um dado de violência ainda maior, fato que 

empresta um considerável incômodo à leitura. Curiosamente, no final do excerto, 

percebemos que nem tudo são trevas. Enquanto as vozes desgraçadas retiram-se do 

discurso, surpreendemo-nos com duas revelações curiosas, contidas nos dois últimos e 

breves depoimentos desta passagem. Diante de tanta violência, o primeiro deles transforma-

se num fato extraordinário, pois uma das vendedoras diz ser casada há doze anos, numa 

convivência harmônica e, principalmente, feliz com o marido; no depoimento seguinte, 

somos informados de uma atitude que parece anular a passividade da mulher, visto que esta 

comerciante fora apanhada em adultério pelo cônjuge – que era um bom companheiro – e 

não descreve qualquer consequência. Nesse instante, percebemos que a subversão do status 

quo cultural começa a ser traçada na esfera mais íntima da vida social.  
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 Símbolo e alegoria, para Walter Benjamin, são diferentes. O símbolo opera com 

comparações previstas. Já a alegoria o faz pelas rupturas e transgressões. Os sentidos 

estabelecidos pela alegoria deparam-se com o abismo de sua própria morte, provocando 

novos sentidos não esperados. Desse modo, fragmentos e ruínas surgem da impossibilidade 

de uma totalidade limpa, transparente. A alegoria se desenvolve na opacidade, 

diferentemente do símbolo. 

Para Walter Benjamin, “(...) [as] alegorias são no reino dos pensamentos o que são 

as ruínas no reino das coisas.” (BENJAMIN, 1984, p. 200). Essa relação entre alegoria e 

ruína nos remete a uma outra ponte benjaminiana, estabelecida entre ruína e história. 

Segundo o filósofo alemão, mais propriamente no conjunto de fragmentos intitulado “Sobre 

o conceito da história”, toda História é invariavelmente uma história da barbárie, pois os 

registros que conhecemos foram impetrados pelo discurso dos vencedores, restando aos 

vencidos os despojos e os espaços fragmentados, arruinados: 

(...) Todos os que até hoje venceram participam do cortejo triunfal, 
em que os dominadores de hoje espezinham os corpos dos que estão 
prostrados no chão. Os despojos são carregados no cortejo, como de 
praxe. Esses despojos são o que chamamos de bens culturais. O 
materialista histórico os contempla com distanciamento. Pois todos 
os bens culturais que ele vê têm uma origem sobre a qual ele não 
pode refletir sem horror. (...) Nunca houve um monumento da 
cultura que não fosse também um monumento da barbárie. 
(BENJAMIN, 1994, p. 225) 

 

 Perscrutar as “versões” que se escondem na ruína significa essencialmente  “dar voz 

ao outro oprimido”. Qual o papel da alegoria, senão o de atender aos chamados dos 

sentidos reprimidos pela ditadura do símbolo?     
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Por esse motivo, iremos investigar que ruínas são essas que Paulina Chiziane se 

esmera em retirar das sombras, ao longo da escrita de Niketche, insistindo em instigar o 

leitor a refletir criticamente sobre a conflituosa relação entre tradição e modernidade.                                                                                                                                                                                                                                                      

 As formulações alegóricas em Niketche podem ser reconhecidas em vários 

momentos. Uma das construções mais intrigantes se dá através do questionamento e da 

subversão do discurso religioso, judaico-cristão, impetrado pelo antigo colonizador 

português e reatualizado no país livre. Os postulados bíblicos católicos são revisitados, 

permitindo o surgimento de outras leituras, a partir da visão e dicção feminina de Rami, tal 

como podemos observar a seguir: 

 Até na bíblia a mulher não presta. Os santos, nas suas 
pregações antigas, dizem que a mulher nada vale, a mulher é um 
animal nutridor de maldade, fonte de todas as discussões, querelas e 
injustiças. É verdade. Se podemos ser trocadas, vendidas, 
torturadas, mortas, escravizadas, encurraladas em haréns como 
gado, é porque não fazemos falta nenhuma. Mas se não fazemos 
falta nenhuma, por que é que Deus nos colocou no mundo? E esse 
Deus, se existe, por que nos deixa sofrer assim? O pior de tudo é 
que Deus parece não ter mulher nenhuma. Se ele fosse casado, a 
deusa – sua esposa – intercederia por nós. Através dela pediríamos 
a benção de uma vida de harmonia. Mas a deusa deve existir, 
penso. Deve ser tão invisível como todas nós. O seu espaço é, de 
certeza, a cozinha celestial. (CHIZIANE, 2002, p. 70) 
 
 

 Essa reflexão crítica sobre o modelo religioso que sustenta a tradição patriarcal do 

Ocidente continua com mais alegorias bíblicas. As indagações de Rami atingem um alto 

grau de argumentação, quando a protagonista concentra suas atenções sobre a imagem de 

uma virtual “deusa” protetora das mulheres, aquele ser superior a quem poderiam recorrer 

através das orações: 

Se ela existisse teríamos a quem dirigir as nossas preces e 
diríamos: Madre nossa que estais no céu, santificado seja o vosso 
nome. Venha a nós o vosso reino – das mulheres, claro –, venha a 
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nós a tua benevolência, não queremos mais a violência. Sejam 
ouvidos os nossos apelos, assim na terra como no céu. A paz nossa 
de cada dia nos daí hoje e perdoai as nossas ofensas – fofocas, má-
língua, bisbilhotice, vaidade, inveja – assim como nós perdoamos a 
tirania, traição e imoralidades, bebedeiras, insultos dos nossos 
maridos, amantes, namorados, companheiros, e outras relações que 
nem sei nomear... Não nos deixes cair na tentação de imitar as 
loucuras deles – beber, maltratar, roubar, expulsar, casar e 
divorciar, violar, escravizar, comprar, usar, abusar e nem nos deixes 
morrer nas mãos desses tiranos – mas livrai-nos do mal, Ámen. 
Uma mãe celestial nos dava muito jeito, sem dúvida alguma. 
(CHIZIANE, 2002, p. 70) 

 
 

 Percebemos claramente, na passagem anterior, um exercício de inversão e 

questionamento dos modelos de comportamento social e discursivo defendidos pela 

tradição religiosa judaico-cristã. Esse processo é sustentado pela arquitetura intertextual. 

Partindo da oração bíblica, secularmente conhecida, Rami cria a sua própria maneira de 

dialogar, colocando em questão o discurso religioso, através de uma seleção de imagens 

quotidianas que remetem diretamente à sua tragédia pessoal. Antoine Compagnon 

apresenta algumas concepções sobre a construção do intertexto, na obra intitulada  O 

trabalho da citação: 

(...) O trabalho da escrita é uma reescrita já que se trata de converter 
elementos separados e descontínuos em um todo contínuo e 
coerente, de juntá-los, de compreendê-los (de tomá-los juntos), isto 
é, de lê-los: não é sempre assim? Reescrever, reproduzir um texto a 
partir de suas iscas, é organizá-las ou associá-las, fazer as ligações 
ou as transições que se impõem entre os elementos postos em 
presença um do outro: toda escrita é colagem e glosa, citação e 
comentário. (COMPAGNON, 1996, p. 29)  

 

 Para assegurar o efeito de ruptura com os postulados da tradição, o texto que ora se 

anuncia não pode prescindir daquele modelo anterior, que deseja desafiar. A escrita de 

Paulina Chiziane pode ser reconhecida, dessa maneira, como o resultado do encontro e do 
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embate entre diversos modelos de escrita e de comportamentos culturais que a 

antecederam.   

 A perspectiva de rompimento com as matrizes européias, através de um discurso 

questionador, está subjacente ao plano do enunciado. O intertexto com o registro bíblico 

sugere, dessa forma, um diálogo invertido do que prega a tradicional igreja católica. A 

alegoria benjaminiana tem essa função de representar outras faces, que nem sempre são 

desvendadas no nível mais imediato de significação textual. Segundo Walter Benjamin, 

“(...) cada pessoa, cada coisa, cada relação pode significar qualquer outra” (BENJAMIN, 

1984, p. 197). 

Durante as descobertas de Rami – sejam elas sócioculturais ou pessoais, e seus 

contatos com o mundo limitado pelo espelho interior, o espelho da alma –, os cacos 

representativos da sua identidade feminina arruinada começam a ganhar novos contornos, 

por meio da reescritura das histórias bíblicas, recriadas a partir da ótica de uma mulher que 

é apresentada a lugares recônditos das tradições africanas, até então, pouco conhecidos por 

ela. 

O romance caminha para um desfecho apocalíptico, em que Tony se vê sozinho e 

suplicante do apoio da primeira esposa, Rami. Neste momento, a narradora reescreve o fim 

anunciado no Apocalipse, transformando-o numa versão trágica do Gênesis, pois, já no 

princípio, o homem e a mulher encontram-se mortos no Éden. Os momentos da criação e da 

queda do homem são reinventados e a mulher é transformada no animal “amaldiçoado” 

pelo Criador, a serpente: 

Caminhamos até o jardim público. No jardim não havia 
gente. Éramos só nós e as plantas naquele paraíso chuvoso, 
expondo o fogo dos corpos no frio do mundo. Ficámos abraçados 
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um longo tempo, ouvindo a voz de Deus ordenando trovões, luzes, 
águas, no acto da criação. Éramos barro fundido num só monte, ele 
Adão e eu a serpente, à beira do pecado original. (CHIZIANE, 
2002, p. 330-331) 
 

Entendendo a alegoria como uma das figuras que mais se destacam no processo 

narrativo especular de Niketche, percebemos que várias são as passagens em que aquelas 

aparentes pequenas histórias estão prenhes de sentidos alegóricos. Em determinado 

momento da diegese, por exemplo, quando Rami descreve as experiências da humanidade 

diante do nu, do fato de se desnudar na frente de outras pessoas, seus breves relatos 

sustentam um exercício de releitura do pudor.  

  Nudez de mulher é bênção, maldição, protecção. Há muitos 
relatos de mulheres nuas acompanhando os guerreiros na hora do 
combate. Dizem que, durante a guerra civil, os comandos ferozes, 
armados até aos dentes, levavam sempre uma mulher nua com 
missangas na cintura à frente do pelotão. Ela avançava, destemida e 
exibia-se. O inimigo via-a. Acobardava-se. Desmoraliza-se porque 
ver uma mulher nua antes do grande combate significa derrota e 
morte. O fim do mundo. Nas suas manifestações, os naparamas 
levam sempre uma mulher nua à frente, seu escudo e protecção. 
(CHIZIANE, 2002, 147-148) 

 

Essas pequenas histórias funcionam como a argumentação de Rami, desenvolvida a 

posteriori, para justificar o ato alegórico, perpetrado pelas cinco mulheres de Tony, na 

tentativa de intimidá-lo. Rami, Julieta, Luísa, Saly e Mauá ficam nuas diante do chefe de 

polícia: 

 – Não prolonguemos mais esta conversa. Está na hora de dormir. 
Estão todas convidadas a dormir aqui. 
 Dormir naquela casa não estava dentro dos nossos planos. Mas o 
que anda na cabeça desta Saly? O Tony é apanhado de surpresa. 
 – Dormir todas aqui? 
 – Hoje vais mostrar-nos o que vales, Tony – diz a Saly furibunda. – 
Se cada uma te realiza um pouco de cada vez, então realiza-te de 
uma só vez, com todas nós, se és capaz. 
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 O Tony fica atrapalhado. Somos cinco contra um. Cinco fraquezas 
juntas se tornam força em demasia. Mulheres desamadas são mais 
mortíferas que as cobras pretas. A Saly abre a porta do quarto. A 
cama estava desmontada e o soalho coberto de esteiras. Achamos a 
ideia genial e entramos no jogo. Era preciso mostrar ao Tony o que 
valem cinco mulheres juntas. Entramos no quarto e arrastamos o 
Tony, que resistia como um bode. Despimo-nos, em striptease. Ele 
olha para nós. Os seus joelhos ganham um tremor ligeiro. 
 (...) 
 Tony leva as mãos à cabeça e depois ao rosto para esconder os 
olhos e gritar: 
 – Meu Deus! Por favor, parem com isso, por Deus, que azar é este 
que me dão agora?! (CHIZIANE, 2002, 142-143) 

 

 Sob pressão, o tão competente “amado amante” confessa estar envolvido em mais 

um relacionamento extraconjugal com Eva, a mulher-amiga estéril:  

  Ele conta a história toda. Ela não é analfabeta, explica, tem 
muitos estudos, é doutora. É directora de uma empresa, é rica. De 
mim, não tira, pelo contrário, dá. Mas é uma pobre mulher. Porque 
não tem marido. Porque não tem filhos. Pobre, de alma à deriva no 
azul da vida. Sem âncora. Sem pai nem mãe. Ela só tem dinheiro, 
muito dinheiro, e por isso dei-lhe a esmola da minha companhia. 
(CHIZIANE, 2002, 145)  

 

 Eva, a mulher bíblica, matriz de todas as mulheres, na religião cristã-judaica, 

significa a mãe de toda a criatura terrena. Esposa de Adão, formou a primeira família no 

Jardim do Éden e foi espectadora do pioneiro conflito familiar entre seus primeiros filhos: 

Caim e Abel. Paulina Chiziane subverte a simbologia feminina da personagem bíblica, 

geradora da humanidade, numa personagem bem sucedida profissionalmente, porém 

“estéril”. Enquanto a bíblia trabalha com símbolos, o discurso de Paulina subverte estes, 

operando com alegorias que dão voz a significados reprimidos. 

Voltando ao assunto da nudez, a sugestão de Saly – que acaba por convencer as 

demais mulheres do “polígono polígamo” a tirarem a roupa diante de Tony que “fraqueja” 
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frente à astúcia das mulheres em conluio – faz com que a narradora, Rami, preencha 

algumas páginas do romance com reflexões acerca da nudez, em várias situações: 

Era uma vez um amigo meu que sonhou com uma mulher 
nua. Essa mulher era eu. Ficou de tal maneira transtornado que 
reuniu toda a família para participar o infortúnio. Invocou todos os 
espíritos, cumpriu rituais protectores. Gastou rios de dinheiro 
apelando fantasmas contra minha sombra e a minha sorte, porque 
julgava que eu o enfeitiçava. O seu desespero foi tal que, ao volante 
do seu carro, ao descrever uma curva na avenida da marginal, 
quebrou a muralha e capotou no mar. Escapou por um triz. Mais 
tarde confessou-me: sonhei-te nua porque te desejava tanto e tu, 
simplesmente, não me ligavas nenhuma. (CHIZIANE, 2002, p. 
147) 
 

 A evocação do “Era uma vez” cria um desconforto na narrativa, pois, ao invés de 

ser usada, como de hábito, para narrar histórias e lendas das tradições, é empregada para 

passar uma visão alegórica da nudez, mais propriamente vinculada à sua manifestação 

onírica. Percebemos, no pequeno relato, uma proposta de ensinamento, articulado sob os 

moldes da tradição oral; o início do parágrafo seguinte resume e conclui as potencialidades 

da nudez feminina: “Nudez de mulher é benção, maldição, proteção.” (Idem, p. 147)  

Na página seguinte, a expressão “Era uma vez” surge novamente, descentrando a 

atenção e a experiência de tensão do leitor para uma pequena estória que parece deslocada 

do foco diegético. Entretanto, a formulação dessas pequenas narrativas paralelas serve ao 

propósito de se criarem imagens alegóricas que põem em questão o poder patriarcal, por 

intermédio de reflexões que eclodem na obra de Paulina Chiziane. Eis um novo exemplo: 

 Era uma vez um rei africano. Déspota. Tirano. Os homens 
tentaram combatê-lo. A rebelião foi esmagada e os homens 
espalmados como piolhos. As mulheres choraram o infortúnio e 
conspiraram. Marcharam e foram manifestar o seu 
descontentamento junto do rei. O rei respondeu-lhes com palavras 
arrogantes. Elas viraram as costas, curvaram as colunas, levantaram 
as saias, mostraram o traseiro a Sua Majestade e bateram em 
retirada, deixando-o no seu discurso de maldade. O rei não suportou 
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tamanho insulto. Sofreu um ataque cardíaco e morreu no mesmo 
dia. O alvo que as balas dos guerreiros não conseguiram atingir foi 
alcançado por uma multidão de traseiros. (Idem, p. 148) 
 

 No lugar das armas, os “traseiros”. No excerto disposto acima, podemos observar 

uma espécie de inversão dos valores e dos instrumentos tradicionalmente utilizados para 

desafiar um soberano. A imagem das nádegas desnudas tranforma-se em alegoria de um 

discurso subversor que, assumindo-se como arma de protesto, passa a questionar a eficácia 

das demonstrações de força tipicamente masculinas – a guerra das armas –, preocupada 

com a anulação física do opressor. Ao optar pelo discurso irreverente, as mulheres vencem 

o combate, pois desestabilizam moralmente o soberano. Sua morte simboliza a vitória do 

discurso inovador.     

Visto o alcance da metáfora, do símbolo e da alegoria no arcabouço narrativo de 

Niketche, interessa-nos, nesse momento, voltar nossa atenção para as potencialidades da 

metonímia, outra figura de suma importância nesta obra de Paulina Chiziane. Por ser a 

metonímia um caminho possível de significação, provocado pelo deslocamento do sentido 

de um vocábulo por outro, podemos também encontrá-la em vários fragmentos do romance, 

que trazem significações interessantes para a construção diegética.   

Queremos destacar inicialmente a relação entre indivíduo e nação, de acordo com a 

qual a disputa pelo poder do território moçambicano é metonimizada pelas guerras pessoais 

vividas por Rami e suas “irmãs”, envolvidas na conquista do mesmo homem. Além disso, a 

recente história de intermináveis guerras, que esquartejaram o país, é refletida, 

metonimicamente, no discurso de uma narradora que experimenta a fragmentação 

subjetiva, motivada por suas tragédias individuais. A fragmentação das consciências 

individuais e dos espaços coletivos saltam aos nossos olhos em relatos como este: 
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  Nós mulheres, fazemos existir, mas não existimos. 
Fazemos viver, mas não vivemos. Fazemos nascer, mas não 
nascemos. Há dias conheci uma mulher no interior da Zambézia. 
Tem cinco filhos já crescidos. O primeiro, um mulato esbelto, é dos 
portugueses que a violaram durante a guerra colonial. O segundo, 
um preto, elegante  e forte como um guerreiro, é fruto de outra 
violação dos guerreiros de libertação da mesma guerra colonial. O 
terceiro, outro mulato, mimoso como um gato, é dos comandos 
rodesianos brancos, que arrasaram esta terra para aniquilar as bases 
dos guerrilheiros do Zimbabwe. O quarto é dos rebeldes que 
fizeram a guerra civil no interior do país. A primeira e a segunda 
vez foi violada, mas a terceira e à quarta entregou-se de livre 
vontade, porque se sentia especializada em violação sexual. O 
quinto é de um homem com quem se deitou por amor pela primeira 
vez.  
  Essa mulher carregou a história de todas as guerras 
do país num só ventre. Mas ela canta e ri. Conta a sua história a 
qualquer um que passa, de lágrimas nos olhos e sorriso nos lábios e 
declara: Os meus quatro filhos sem pai nem apelido são filhos dos 
deuses do fogo, filhos da história, nascidos pelo poder dos braços 
armados com metralhadoras. A minha felicidade foi ter gerado só 
homens, diz ela, nenhum deles conhecerá a dor da violação sexual. 
(CHIZIANE, 2002, p. 277-278) 
 
 

 As agruras vividas por esta mulher e a representação que seus filhos possuem na 

trajetória da independência de Moçambique configuram a hibridação étnico-cultural na 

formação de um povo miscigenado. Esta mulher tão sofrida surge como metonímia da 

mátria moçambicana, o grande espaço nacional marcado pela diversidade, ainda que de 

forma trágica. Dentro da articulação diegética de Niketche, a assunção dessa figura é 

importante para alcançarmos uma visão microcósmica do grande mosaico especular, 

formado pela pluralidade étnica deste país, haja vista que tal personagem “(...) carregou a 

história de todas as guerras do país num só ventre.”  

A determinação de Rami em descortinar, em seus relatos, as agruras do presente, 

sejam elas individuais ou nacionais, vai ao encontro dos postulados de Walter Benjamin, 

quando o filósofo defende que a história deve ser constantemente desvendada, sendo capaz 
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de pontuar não apenas os fatos históricos que se encontram registrados nos livros oficiais, 

mas também aqueles que correspondem aos resíduos resguardados na memória daqueles 

que não puderam escrever seus próprios livros, pois “nada do que um dia aconteceu pode 

ser considerado perdido para a história” (BENJAMIN, 1994, p. 224). No que diz respeito 

ao nosso trabalho, esse pensamento condiz com a atitude crítica de Paulina em valorizar 

versões transmitidas pela tradição oral. Segundo Benjamin, é preciso buscar e reinventar o 

imaginário dos oprimidos, armazenado nos mitos, nas lendas, nas crenças e nos 

testemunhos orais. Esse imaginário das tradições orais é expresso por intermédio de 

diversas figuras de linguagem, que, de forma recriada, povoam também o discurso de Rami 

em suas “contações”.  

Por entre as reflexões da protagonista-narradora de Niketche, as mulheres são 

comparadas a objetos, animais, fenômenos da natureza, espaços geográficos e partes do 

corpo. As metáforas, símbolos, alegorias e articulações metonímicas funcionam como 

instrumentos responsáveis pela dramaticidade que envolve, de modo crítico, as discussões 

sobre o feminino. 

No vigésimo quarto capítulo do romance, por exemplo, deparamo-nos com o 

processo metafórico de personificação da genitália feminina. As reflexões sugeridas a partir 

dessas pequenas narrativas, compartilhadas por Rami, podem ser entendidas como 

desabafos críticos das outras mulheres de Tony, que metonimizam dramas de outras 

mulheres moçambicanas. No referido capítulo, a narradora vai à rua para tentar esquecer 

esses dramas; entretanto, pensa na capacidade e no poder de expressão das linguagens do 

corpo feminino: “A linguagem do ventre é a mais expressiva, porque se pode ler, na 

multiplicação da vida. A linguagem das mãos e dos braços é também visível.”(CHIZIANE, 
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2002, p. 185). Continua a pensar no corpo feminino, até alcançar uma região misteriosa, de 

linguagem ainda difícil de decifrar, possivelmente a vagina, representada pelas intrigantes 

reticências:  

  E a linguagem da...? Se a... pudesse falar que mensagem 
nos diria? De certeza ela cantaria belos poemas de dor e saudade. 
Cantaria cantigas de amor e de abandono. Da violência. De 
violação. Da castração. Da manipulação. Ela nos diria por que chora 
lágrimas de sangue em cada ciclo. Dir-nos-ia da história da primeira 
vez. No leito nupcial. Na mata. Em baixo dos cajueiros. No banco 
de trás do carro. No gabinete do Senhor Director. À beira-mar. Nos 
lugares mais incríveis do planeta. 
 Ah, se as... pudessem falar! (...)(CHIZIANE, 2002, p. 185-186) 

 

 O discurso de Rami prossegue, utilizando-se de uma estratégia metonímica que 

interpreta a parte, visando a alcançar o todo. Parte de um órgão específico para pensar o 

geral do corpo humano e discorrer sobre as atitudes femininas: 

Hoje estou disposta a arrancar a venda de ignorância sobre 
os meus olhos. Quero pôr em dia todo o saber sobre as... Sento-me 
no banco da esquina. Quero escutar o silêncio das... falando ao meu 
ouvido. Hoje quero ouvir os segredos. À distância estabeleço o 
diálogo mudo com cada uma que passa.” (Idem, p. 186) 
 

Parece claro que a narradora está se referindo ao diálogo com sua consciência, mas 

o ponto de partida para tal reflexão é a personificação dos órgãos sexuais femininos. A 

partir de uma frase proferida numa das línguas locais (“Muthiana orera, onroa vayi? 

[Mulher bonita, onde vais?]”), Rami inicia a peregrinação por universos de alegria, de 

esperança, de amargura, de desalento, de ansiedade, que caracterizam os costumes das 

mulheres de diversas regiões moçambicanas, evidenciando algumas de suas peculiares 

práticas sociais e culturais. 
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Rami, com olhar crítico, discorre sobre as incisões femininas e sobre as 

escarificações realizadas nas genitálias, as tristezas e os sofrimentos causados por essas 

práticas ritualísticas, cujos objetivos são o de proporcionar prazer aos homens durante as 

relações sexuais.  

A partir de cada relato e de cada “diálogo”, encabeçados pela narradora, avançam as 

descrições das genitálias femininas; alegoricamente, de modo subjacente, a voz narradora 

vai efetuando a caracterização das almas femininas de cada uma dessas mulheres, 

representadas por seus órgãos sexuais. Tudo concorre para mais uma descoberta de Rami 

quanto ao seu próprio corpo, antes velado pelo tabu do pecado e pelo medo de profanar os 

ritos de iniciação aceitos e praticados pelas tradições. Para finalizar as observações sobre 

seu corpo e o de outras mulheres, a narradora utiliza-se de algumas metáforas que exploram 

a relação entre o sagrado e o profano, existentes na configuração das mulheres do romance 

de Paulina, divididas, nos tempos mais atuais após a independência, entre a modernidade e 

a tradição:  

Sorrio. A... é fantástica. Fala todas as línguas o mundo, sem 
falar nenhuma. É altar sagrado. Santuário. É o limbo onde os justos 
repousam todas as amarguras desta vida. É magia,  milagre, ternura. 
É o céu e a terra dentro da gente. É êxtase, perdição, redenção, Ah, 
minha..., és o meu tesouro. Hoje tenho orgulho de ser mulher. Só 
hoje é que aprendi que dentro de mim resides tu, que és o coração 
do mundo. Por que te ignorei todo este tempo? Mas por que é que 
só hoje aprendi esta lição? (CHIZIANE, 2002, p. 190) 

 

 A utilização de figuras de linguagem está longe de ser um artifício narrativo 

praticado de maneira despretensiosa, em Niketche: uma história de poligamia. As figuras 

permeiam a narrativa e conduzem seus espelhamentos, de modo a fazer com que o texto 
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romanesco encene um discurso semelhante ao dos contadores de histórias da tradição. 

Metáforas, símbolos, alegorias, metonímias e outras figuras são recursos semânticos muito 

explorados pelos escritores que desejam se aproximar do pensamento e do repertório 

cultural de um povo e, dessa forma, compartilhar aspectos dessa cultura com o público 

leitor, atualizando-a a partir de questionamentos e reinvenções. Observamos também que 

essas figuras são substancialmente matéria-prima para a construção do romance analisado, 

principalmente a alegoria que diretamente incorpora o discurso paródico para, a partir dele, 

suscitar outras leituras. 

As inversões e os espelhamentos que essas figuras podem sugerir são artifícios de 

que se vale também a voz narradora em suas reflexões, cujos traços, fortemente, paródicos 

convertem as críticas de Rami em cortantes e agudos exercícios de denúncia dos dramas 

vividos, em diferentes tempos e regiões, pelas mulheres de Moçambique. É o que 

evidenciaremos no capítulo seguinte de nosso estudo. 
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3.3.  A paródia: inversões e espelhamentos críticos 
 

A paródia, do grego “para-ode”, significa, literalmente, “canto paralelo”. Segundo 

o dicionário de literatura de Brewer, referido por Affonso Romano de Sant’anna, em seu  

livro Paródia, paráfrase e Cia, o termo “(...) significa uma ode que perverte o sentido de 

outra ode (...) a forma da linguagem se voltar para si mesma” (SANT’ANNA, 2000, p. 12). 

Através dos meandros da paródia, podemos identificar as diversas faces e possibilidades de 

leituras interpretativas que dialogam, normalmente sob tensão, com a versão primeira. A 

estilização, a paráfrase e a citação são recursos literários que evocam a paródia. Esta é 

encontrada com freqüência na literatura e consiste na retomada de um texto, trabalhando-o 

a partir de novas formas e diferentes intenções que subvertem a versão original. 

Levando em consideração o conceito de dialogismo, promulgado por Mikhail 

Bakhtin, podemos perceber que há, basicamente, duas maneiras de perceber discursos de 

outras obras presentes num romance. Por um lado, Bakhtin identifica o “discurso 

objetivado”, que é citado e claramente separado do texto parodiado; por outro, o estudioso 

destaca o discurso “bivocal”, no qual não há uma percepção nítida dos discursos 

interpostos.  

É nesse sentido que a fratura existente no espelho narrativo de Niketche faz com que 

tenhamos a impressão de que os fragmentos especulares, as pequenas histórias, funcionem 

como pedaços disformes do mosaico romanesco: ora percebidos, explicitamente, no 

enunciado, ora apreendidos, subjetivamente, através da enunciação do romance. Cada 

núcleo reflexivo da narrativa forma o grande gênero pluralizante e carnavalizado que é o 

romance.  
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O romance de Paulina é híbrido: usa os recursos da paródia e entrecruza-os com 

pequenas historietas que, africanamente, compõem o tear da narrativa, reinventando a 

tradição oral. Mas como perceber os pequenos textos que surgem entrelaçados pelo enredo 

polifônico de Paulina Chiziane? Esse questionamento pode ser respondido, quando 

analisamos a obra da romancista moçambicana pelo viés de uma intertextualidade paródica. 

O conceito de intertextualidade foi formulado por Julia Kristeva, ao referir que “todo texto 

é absorção e transformação de um outro texto. No lugar da noção de intersubjectividade 

instala-se a de intertextualidade, e a linguagem poética lê-se, pelo menos, como dupla.” 

(KRISTEVA, 1977, p. 72). O jogo intertextual em Paulina é paródico, pois, além de ser um 

discurso duplo, inverte cânones consagrados tanto da cultura moçambicana, como da 

ocidental. 

Sem dúvida, observando os diálogos articulados por Rami, vemos que o espelho é 

recriado sob diversas leituras paródicas de obras clássicas da Literatura Universal. O leitor 

de Niketche: uma história de poligamia, se puder gozar de um breve repertório de leituras 

dos clássicos da literatura mundial, possivelmente irá perceber o diálogo com contos da 

literatura infanto-juvenil e até mesmo com narrativas bíblicas. A fórmula de uma narrativa 

marcada pelo exercício da intertextualidade, e envolvida por relatos especulares que exigem 

a participação do conhecimento de mundo do leitor, faz de Niketche uma obra muito 

visitada nas livrarias e bibliotecas de boa parte do mundo.  

Uma Branca de Neve às avessas, uma Alice no país da poligamia e uma Eva estéril 

e insubmissa fazem da narrativa em questão um puzzle de reflexos textuais capazes de 

convidar o leitor a revisitar os textos originários dessas estórias infantis, em busca dos 

possíveis diálogos. Na tentativa de decifrar o enigma perpetrado pela narradora e por sua 
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procura inconsciente pela identidade feminina perdida, surge um diálogo, especular e 

subjetivo, e é, nesse contexto, que tentaremos estabelecer as relações intertextuais entre o 

romance de Paulina Chiziane e as obras literárias por ela parodiadas. 

O recurso da paródia se potencializa como instrumento questionador na escrita de 

Paulina, no momento em que o leitor reconhece o mecanismo parodístico e confronta o 

texto apropriado e o texto gerado. Para analisarmos esse potencial dialógico de Niketche, 

vamos investigar a recorrência da figura do espelho ao longo da obra e analisá-la, 

principalmente, nos diálogos entre Rami e o referido objeto, detectando as possíveis pontes 

estabelecidas com o conto “Branca de Neve”, da suposta autoria dos irmãos Grimm.  

 

3.3.1.  Uma “Branca de Neve” às avessas 

O espelho, distorcido pela imagem e pela linguagem, invertido pelo estado de 

humor da protagonista da obra, revelador da anima ferida e abandonada de Rami, funciona 

como índice na narrativa de Paulina Chiziane, marcando, a cada aparição, um novo ponto 

de partida para o desenrolar diegético.  

Em muitos diálogos articulados pelo espelho personificado e Rami há um sinuoso 

jogo intertextual, segundo o qual a temática questionadora do conto “Branca de Neve e os 

sete anões” transita pelas páginas de Niketche: uma história de poligamia. É bem verdade 

que as semelhanças dos processos de evocação do objeto especular estão longe de 

configurar uma simples referência literária. Para além disso, fomentam uma experiência 

lúdica muito particular, que apresenta o diálogo entre uma mulher, com baixíssima auto-

estima, e um espelho revelador da trágica dependência, fruto da sociedade patriarcal em 

que a narradora-personagem vive. 
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Como já foi observado no segundo capítulo deste trabalho, o espelho evocado pela 

protagonista do romance, Rami, funciona como um impulsionador da descoberta das 

múltiplas identidades femininas da personagem. Tal descoberta se realiza por meio de 

questionamentos dirigidos ao espelho, os quais levam o leitor dos clássicos infantis a 

recordar a história da rainha que, por vaidade excessiva e insegurança sobre sua aparência 

física, indagava, diante de seu espelho mágico, acerca de sua exclusiva beleza, esperando, 

sempre, por uma resposta positiva. Eis que surgia, no écran, uma donzela mais formosa e 

donairosa que a rainha. Percebemos, assim, nesse conto, que, enquanto o espelho fiel não 

instaurava a crise de identidade na majestade, a soberana se tornava mais certa de sua 

incomparável beleza. 

Rami, antes da descoberta de suas rivais, também fora ao espelho tentar enxergar a 

mulher que era naquele momento: “Vou ao espelho tentar descobrir o que há de errado em 

mim.” (CHIZIANE, 2002, p. 16) No romance, o primeiro contato com o objeto especular é 

marcado por um diálogo que pode ser interpretado como a descoberta de sua própria 

consciência, que estava adormecida pela ausência de reflexão sobre sua identidade 

feminina. 

É interessante observar que existe uma grande diferença na força motriz que leva a 

rainha de “Branca de Neve” e Rami ao diálogo com o espelho conselheiro. Para a 

majestade do conto de fadas, o motivo da aproximação com o objeto especular pode ser 

entendido como um exercício de reiteração da sua importante posição social e política. Já 

para Rami, o espelho é mais do que um instrumento de reiteração de uma identidade 

construída anteriormente; ao contrário, ele reflete a descoberta inicial sobre quem ela 

realmente é. 
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Há, nos diálogos construídos pelas personagens, o desejo latente pela resposta 

“sim”, a certeza confortadora, a redenção do discurso, a autorização para a passagem para 

outro estágio de descoberta de si e do outro. Para surpresa do leitor, acostumado com a 

asseveração do espelho mágico da rainha de “Branca de Neve”, em Niketche, o espelho 

prega uma peça na protagonista e escarnece da sua interlocutora, imitando-a, o que causa 

espanto na personagem. Essa passagem do romance pode ser associada à primeira fase de 

descoberta subjetiva da criança, frente ao espelho, na qual, segundo Lacan, o observador da 

imagem confunde seu reflexo, pensando ser o de outra pessoa. 

A inversão de valores, transmitida pela deformação ou pela insubordinação do 

objeto especular, em Nikecthe, ao contrário do espelho submisso e extremamente formal da 

rainha do conto de fadas, rompe com a imagem de sobriedade do objeto especular e 

instaura um certo desconforto no leitor, tal como ocorre com um indivíduo que adentra uma 

sala de espelhos fortemente deformados e se depara com uma imagem que não corresponde 

fielmente à sua. 

A partir de uma leitura do espelho, personificado no conto “Branca de Neve e os 

sete anões”, o leitor é levado a comparar essa figuração do objeto especular, em Niketche, e 

identificá-lo com possíveis diálogos que poderão vir a envolver ambas as narrativas. Neste 

caso, o texto originário, que serve de referência de leitura, funcionará como um parâmetro 

de interpretação da obra de Paulina Chiziane; diante da  impossibilidade de interpretar de 

maneira similar os dois textos dialogantes, o leitor é obrigado a refletir sobre as diferenças 

ideológicas entre as duas narrativas.   

O momento de descoberta, para Rami, se dá no primeiro contato com o espelho; aí, 

a linguagem formal do espelho de Niketche pode ser comparada à do espelho do conto de 
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fadas. A utilização da segunda pessoa do singular durante a interlocução, além da escolha e 

utilização dos pronomes, indica uma intencional semelhança estilística; negá-la significa 

não perceber o diálogo existente no jogo ausência/presença. Observemos os diferentes 

discursos referentes aos dois espelhos. No conto dos irmãos Grimm: “― É Vossa Realeza a 

mulher mais bela desta redondeza.” (GRIMM. Apud: ESTÉS, 2005, p. 25). No romance de 

Paulina Chiziane: “― Não sejas criança, gêmea minha. Ele cansou-se de ti e partiu.” 

(CHIZIANE, 2002, p. 18). A utilização do pronome de tratamento “Vossa Realeza”, no 

primeiro discurso, dá um tom formal ao diálogo entre o espelho e a rainha, enquanto que, 

no segundo discurso, o vocativo “gêmea minha” imprime a idéia de descoberta, de 

duplicidade do observador especular. 

Há ainda outras observações interessantes no que diz respeito às intervenções dos 

espelhos. Enquanto o espelho mágico do conto infantil está dissociado da personalidade da 

rainha, o espelho de Rami é sua alma gêmea, reflexo de si mesma e cópia, ainda que 

imperfeita, de sua identidade. 

O espelho de Niketche pode ser interpretado através de dois níveis. No plano do 

enunciado, se apresenta como objeto criado para refletir imagens – metáfora esta, aliás, 

bastante recorrente na ficção universal. Já no plano da enunciação, o referido objeto se 

transforma em espelho da crítica, funcionando como ponte dialogante entre duas imagens 

parecidas, mas não idênticas ou reiteradas. De um lado, a imagem do texto parodiado. Do 

outro, a imagem “infiel”, cuidadosamente reformulada, deformada e, ainda assim, herdeira 

de diversos elementos do texto parodiado. 
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Enquanto o espelho de “Branca de Neve” é estático e sombrio, um espelho 

congelante, submisso à sua rainha, o objeto especular, em Niketche, baila frente à sua 

interlocutora e celebra a dança “niketche”:  

― Por que danças tu, espelho meu? 
― Celebro o amor e a vida. Danço sobre a vida e a morte. Danço 
sobre a tristeza e a solidão. Piso para o fundo da terra todos os 
males que me torturam. A dança liberta a mente das preocupações 
do momento. A dança é uma prece. Na dança celebro a vida 
enquanto aguardo a morte. Por que é que não danças? (CHIZIANE, 
2002, p. 18) 
 

A imagem projetada de Rami, com quem a protagonista dialoga, é a de uma mulher 

que parece se distanciar das agruras da vida. Uma mulher segura que dança e, pisando forte, 

enterra sua má sorte. Já o espelho da rainha do conto de fadas não transmite, sequer, 

comentários acerca da sua personalidade, pois esse é frio, obediente, um espelho congelante  

como aquele a que se refere Umberto Eco.  

Outra leitura possível, que servirá para distinguir os dois planos envolvidos pelo 

processo intertextual, pode ser aventada através da percepção sobre a cumplicidade dos 

objetos especulares. Enquanto Rami desabafa as suas amarguras com o seu espelho “no 

quarto frio”, o espelho da rainha tem a função, apenas, de informá-la acerca da existência 

ou não de uma mulher mais bela do que a soberana. A subordinação que o espelho dos 

irmãos Grimm transmite, ao responder aos questionamentos de sua interlocutora, é tão 

“verdadeira”, no plano ficcional, que a rainha fica furiosa quando recebe uma informação 

contrária àquela que estava esperando: 

― Espelhinho, meu espelhinho, responde-mo com franqueza: Qual 
a mulher mais bela de toda a redondeza? 
O espelho respondeu: 
― Real senhora, sois aqui a mais bela. Porém Branca de Neve é de 
vós ainda mais bela! 
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A rainha estremeceu e ficou verde de ciúmes. E daí, então, cada vez 
que via Branca de Neve, por todos adorada pela sua gentileza, seu 
coração tinha verdadeiros sobressaltos de raiva. (GRIMM. Apud: 
ESTÉS, 2005, p. 25) 
 
 

Outra observação curiosa acerca do espelho observado em Niketche pode ser 

extraída da cena referente ao beijo disparado por Rami na direção do espelho: “Tento 

beijar-lhe o rosto. Não a alcanço. Beijo-lhe então a boca, e o beijo sabe a gelo e vidro. Ah, 

meu espelho confidente. Ah, meu espelho estranho. Espelho revelador. Vivemos juntos 

desde que me casei. Por que só hoje me revelas o teu poder?” (CHIZIANE, 2002, p. 19). 

Esse beijo no espelho congelante evidencia uma tentativa de relacionamento de Rami com 

o seu Eu; no entanto, esse beijo “sabe a gelo e vidro” por não ser possível encontrar no 

outro a sua própria identidade. O excerto a seguir é um exemplo da tentativa de 

aproximação de Rami ao seu Eu, “gêmeo”, procurando passar do primeiro estágio de 

descoberta da identidade subjetiva para o segundo, no qual a imagem projetada pelo 

espelho já não é confundida com a de outra pessoa: 

Tento, com a minha mão, segurar a mão da minha 
companheira, para ir com ela na dança. Ela também me oferece a 
mão, mas não me consegue levar. Entre nós há uma barreira fria, 
gelada, vidrada. Fico angustiada e olho bem para ela. Aqueles olhos 
alegres têm os meus traços. As linhas do corpo fazem lembrar as 
minhas. Aquela força interior me faz lembrar a força que tive e 
perdi. Esta imagem não sou eu, mas aquilo que fui e queria voltar a 
ser. Esta imagem sou eu, sim, numa outra dimensão. (CHIZIANE, 
2002, p. 18) 

 

Essa frieza do espelho, que evidencia uma distância espacial entre Rami e o seu Eu, 

em Niketche, é um bom exemplo de inversão crítica do conto dos Irmãos Grimm, no caso o 

texto parodiado. A sinceridade dos espelhos, em ambos os textos, é apresentada de 

maneiras distintas. Se, por um lado, o espelho da rainha compromete-se em responder, 



 90

apenas, quem é a mais bela donzela do reino encantado, em Niketche, o espelho vai além 

das indagações de Rami e, assumindo um discurso aparentemente conselheiro, pautado por 

uma extrema sinceridade, ri-se da personagem principal, como podemos observar no 

excerto seguinte: 

― Diz-me, espelho meu: serei eu feia? Serei mais azeda que a 
laranja lima? Por que é que o meu marido procura outras e me 
deixa aqui? O que é que as outras têm que eu não tenho? 
O espelho dá uma resposta muda e sorri. 
― Vamos, responde-me, espelho meu. 
O meu espelho responde com malícia: 
― Ah, sua gorda! 
― Não! Não achas que emagreci um pouco? 
― Emagreceste, sim. 
― Graças a Deus não precisei de chás nem de dietas. 
― Vês como teu marido é bom? Deu-te um desgosto benéfico, que 
emagrece. Tomara que esse desgosto te consuma mais um mês. 
Ficarás mais elegante que as estrelas de cinema. Tomara que todas 
as mulheres gordas tivessem maridos que lhes dessem desgostos. 
(CHIZIANE, 2002, p. 34) 

 

Os questionamentos de Rami frente ao seu espelho podem ser comparados ao da 

rainha de “Branca de Neve”, se considerarmos a semelhança da linguagem utilizada no 

diálogo e as indagações acerca da beleza de ambas as personagens. No entanto, enquanto a 

preocupação da rainha parece ser estritamente estética, Rami precisa reencontrar os valores  

culturais do seu contexto histórico-social, para, a partir daí, reconstruir a sua identidade.  

Ao longo da leitura de Niketche: uma história de poligamia, podemos, ainda, 

observar que outros diálogos articulados pela personagem-protagonista-narradora, Rami, 

vêm inaugurar novas pontes intertextuais, tal como procuraremos demonstrar no próximo 

subcapítulo. 
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3.3.2.  Rami no país da poligamia 

Parodiando o título de Lewis Carroll, Alice no país das maravilhas, pretendemos 

estabelecer uma associação entre o fenômeno da passagem pelo espelho empreendida pela 

personagem de Carroll e a conscientização identitária de Rami, que se faz através da 

contemplação de sua imagem especular em direção ao encontro de seu eu profundo. 

Por meio dos diálogos entre a protagonista e o espelho, revelador de sua dura 

trajetória matrimonial, constatamos uma travessia do espelho em dois planos: a travessia da 

intertextualidade, marcada pelos diálogos entre a narrativa de Niketche e de Alice no país 

das maravilhas; a travessia realizada entre os planos da tradição e da modernidade, nos 

quais se destacam os questionamentos de Rami diante das descobertas especulares que 

evidenciam os reflexos de uma Moçambique multicultural. 

A poligamia, atuando como mote central da narrativa, funciona como uma espécie 

de metafórico abismo que se fende aos pés de Rami, pois a impulsiona em direção a uma 

queda livre para dentro de si mesma. Se, para a Alice de Carroll, uma das portas se abre e 

permite a passagem da personagem para o maravilhoso mundo da fantasia, para Rami, o 

espelho é, inicialmente, o grande portal de suas angústias e, mais tarde, a chave para sua 

independência econômica e sentimental em relação ao marido, Tony. 

No que se refere à futura autonomia financeira de Rami, assistimos aos seus 

reflexos também em relação a suas rivais, pois Rami se une a essas, o que efetiva a 

instauração de uma nova perspectiva de organização social das mulheres de Tony e do 

papel econômico destas dentro de suas respectivas famílias. Já a independência sentimental 

é marcada por dois fatos que devem ser analisados na narrativa. O primeiro diz respeito à 

noite de amor protagonizada por Rami e o “amante”, o futuro marido de Lu. O segundo está 
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ligado ao fato de a protagonista do romance cumprir o recriado ato do kuthinga10 com o 

irmão de Tony, em razão da suposta morte de seu marido. 

O adultério, cometido consensualmente por Rami, com Vitor, amante de Lu, marca 

profundamente o comportamento rebelde da protagonista que, a partir deste momento da 

narrativa, deixa de se queixar, como no início do romance, e começa a ignorar a escassez de 

amor do marido. Podemos considerar que essa atitude identifica o princípio da 

desarticulação do relacionamento conjugal da protagonista, assinalando também sua atitude 

crítica de contestação à submissão feminina. 

Comecei a freqüentar a casa da Lu. A partilhar segredos. O Vitor 
passou a ser a sombra misteriosa perseguindo a sombra do meu ser. 
A lua que brilha na fresta da minha janela. Excelente amante 
polígamo, distribuindo-nos amor roubado, numa escala justa, tudo 
por igual. A situação embaraçava-me, por vezes enjoava-me. A 
minha consciência censurava-me, mas o meu corpo estava lá à hora 
combinada, absolutamente dependente daqueles encontros secretos 
como uma viciada em heroína. Por vezes me assalta o medo de ser 
descoberta. Quando o Tony der por mim, o manto da fidelidade 
estará roído até o último fio. (CHIZIANE, 2002, p. 91) 
 
 

Num segundo momento, quando Rami se acreditava em estado de viuvez, volta a se 

envolver intimamente com outro homem, além de Tony e Vitor. Nessa nova experiência, a 

protagonista mergulha no mundo da poligamia instituída pelas matrizes ancestrais, 

endógenas de sua cultura. Supostamente viúva, ela é “desposada” pelo cunhado. O kuthinga 

– prática aceita e ditada pelas tradições moçambicanas locais – é o ato que marcará o 

momento mais polêmico da diegese e será uma das chaves que abrirá as portas do desfecho 

da narrativa de Paulina Chiziane. 

                                                           
10 Segundo o glossário de Niketche: uma história de poligamia, kutchinga significa levirato; “a prática do 
casamento de uma viúva com o irmão de seu marido” (FERREIRA, 2002, p. 424) 
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No capítulo vinte e nove do romance, que descreve, paulatinamente, as impressões 

da protagonista, antes de sua purificação como viúva, desenrola-se aquilo a que podemos 

chamar de “desventuras de Rami no país da poligamia”. O excerto do romance, citado a 

seguir, descreve como as mulheres da tradição moçambicana eram tratadas após a morte de 

seus maridos: 

 Agora falam do kutchinga, purificação sexual. Os olhos dos 
meus cunhados, candidatos ao sagrado acto, brilham como cristais. 
Cheira a erotismo no ar. A expectativa cresce. Sobre quem estará a 
bendita sorte? Quem irá herdar todas as esposas do Tony? Fico 
assustada. Revoltada. Minha pele se encharca de suor e medo. Meu 
coração bate de surpresa infinda. Kutchinga! Eu serei tchingada por 
qualquer um. E todos aguçam os dentes para me tchingar a mim. A 
parede é firme e fria. Ampara-me. O dorso do chão é duro, é 
seguro. Suporta-me. É tão cruel e tão malvada esta gente... Peço a 
qualquer Deus qualquer socorro. Ninguém me ajuda, nem Deus, 
nem santos. 
 Kutchinga é lavar o nojo com beijos de mel. É inaugurar a 
viúva na nova vida, oito dias depois da fatalidade. Kutchinga é 
carimbo, marca de propriedade. Mulher é lobolada com dinheiro e 
gado. É propriedade. Quem investe cobra, é preciso que o 
investimento renda. De repente me vem uma pergunta louca: 
existirá alguma mulher que, no acto de kutchinga, gemesse de 
prazer? Mas nem tudo é mau. No meio desta desgraça, há uma 
coisa boa. Com a falta de homens que dizem haver, é bom saber 
que a viuvez me reserva um outro alguém, mesmo que seja de vez 
em quando. É confortante saber que tenho onde encostar o meu 
ombro sem precisar de andar pelas ruas a vender os meus encantos 
diminuídos pelo tempo. Incesto? Incesto não, apenas levirato. 
Incesto só quando corre o mesmo sangue nas veias. (CHIZIANE, 
2002, p. 211-212) 
 

 

Segundo Henrique Junod, em seu livro Usos e costumes bantos, no qual recolheu 

uma série de mitos e costumes das tradições dos povos de Moçambique, existia uma 

infinidade de experiências que a viuvez podia proporcionar. Entre essas, era comum, dentro 

de um sistema poligâmico tradicional, a primeira mulher ser entregue ao irmão mais velho 

do esposo, embora pudesse ser rejeitado pela viúva em algumas situações particulares. 
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Junod informa, ainda, que havia a possibilidade de a mulher mais velha tomar por marido 

outro homem que não fosse de seu grupo étnico, mas tal atitude tenderia a despertar uma 

incisiva oposição da família do morto, pois podia propiciar o começo do desaparecimento 

da aldeia. 

Outros rituais – fazer um corte ao lado da virilha da viúva; atear fogo a palhas  

retiradas da palhota do marido morto, deixando os órgãos genitais da mulher serem 

atingidos pela fumaça dessa pequena fogueira, apagando-a, posteriormente, com a urina  – 

fazem parte de diferentes práticas culturais moçambicanas descritas por Henrique Junod. O 

termo kutchinga não é referido por esse estudioso dos usos e costumes moçambicanos, mas 

menciona outros vocábulos para nomear práticas semelhantes e outras, bem diversas. 

Diante dos questionamentos existenciais de Rami, voltamos a relembrar a trajetória 

de Alice de Lewis Carroll, efetuando uma leitura que vê uma possível comparação entre 

essas duas personagens femininas. Como sabemos, Alice cai lentamente no poço e, cada 

vez mais distante da superfície, parece flutuar, enquanto cai. A menina, então, observa, 

deslumbrada, vários objetos e pega alguns deles nas pequenas prateleiras que enfileiram o 

grande túnel que a conduz ao “país das maravilhas”. Rami, por outro lado, ao mergulhar em 

seu próprio abismo existencial, submerge, lentamente, nas armadilhas de um casamento 

fracassado e vê, nas estantes guardadas pela tradição, alguns objetos curiosos, utensílios 

que a auxiliarão durante as novas experiências e descobertas: “Fiz banhos de farinha de 

milho. De pipocas. De sangue de galinha mágica. Soltei pombos brancos para me trazerem 

de volta o amor perdido nos quatros cantos do mundo e nada! (CHIZIANE, 2002, p. 67) 
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É interessante analisarmos o momento da queda figurada de Alice, visto que, em 

meio à confusão dos seus pensamentos, ouvimos sua voz indagar: “Essa queda nunca teria 

fim? (...) “... sim, deve ser mais ou menos essa distância... mas então, qual seria a Latitude e 

a Longitude em que estou?” (CARROLL, 1980, p. 42). Esse tipo de estrutura interrogativa, 

que parece instaurar um monólogo com a própria consciência, assemelha-se ao modelo da 

tradição oral articulado em Niketche. A narrativa é repleta de frases retóricas, o que lhe 

garante uma singular dinamicidade e, com isso, faz da narradora sua própria interlocutora. 

Em Alice no país das maravilhas, para reforçar a idéia de continuidade da ação, 

Lewis Carrol utiliza, repetidas vezes, o verbo na forma gerúndia: “Caindo, caindo 

caindo...”. Por sua vez, a instância autoral de Niketche utiliza, em vários momentos, a 

iniciativa de confrontar o espelho, forçando a narradora-protagonista a lançar-se no abismo 

de sua identidade questionada e de seus dramas pessoais. A “queda” de Rami perdura 

exatamente até o momento em que a personagem percebe que sua casa, seu casamento e 

seus filhos já não correspondem ao esboço da constituição familiar que havia imaginado:  

O Tony regressa a casa como um homem vencido, um desertor 
arrependido, filho pródigo. Um traste, um homem morto. Depara 
com a casa vazia. Em passos rápidos varre todos os 
compartimentos. Dá umas tantas voltas. Tem a sensação de estar a 
caminhar num outro lugar que não é a sua casa. As salas parecem-
lhe campos de futebol de salão. No outro quarto vê os filhos 
sentados numa esteira como prisioneiros numa cela. (...) Ele senta-
se na grade e eu no chão. (CHIZIANE, 2002, p. 225) 
 
 

O espaço da casa, vazio e sem vida, é o fundo do poço. E, para quem chega nesse 

patamar tão inferior, só existem dois caminhos possíveis: permanecer no fundo do poço, 

esperando por uma ajuda que dificilmente chegará, pois o abismo é interno, pessoal; ou 

arriscar diferentes maneiras de “subir”. Rami ensaia pequenos passos de subida, visando a 
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reerguer sua consciência, mas esbarra em sua própria dificuldade de saber quem é. 

Podemos perceber, em alguns excertos do romance, que a personagem manifesta o desejo 

de se descobrir através do reflexo do outro: “Tenho uma vontade enorme de conversar com 

alguém que me compreende. Que me ama e me escuta. A minha mãe.” (CHIZIANE, 2002, 

p. 191). Essa conversa com sua mãe é uma tentativa de emersão de sua consciência de 

mulher, de mãe e de filha. 

Se, para Alice, a possível saída do lugar estranho era representada pelas portas que 

se abririam com uma “pequena chavezinha dourada”, para Rami, seu casamento poderia ser 

“destrancado” pela chave da tradição, que, revestida pelo costume recriado da poligamia, 

poderia abrir-lhe várias portas, dentre elas, aquela que a conduzisse à felicidade. As idas e 

vindas da conselheira de amor dialogam com as muitas tentativas de Rami em abrir as 

portas fechadas de sua identidade cultural relacionadas à tradição. 

Depois de tentar abrir várias portas – a da poligamia, a do patriarcalismo, a do 

lobolo, a do kutchinga, a das lulas, a dos polvos, a da incisão feminina e a dos ritos de 

iniciação –, Rami descobre que nenhuma dessas passagens, ainda que representassem 

grandes portais das tradições africanas, devolveriam a estabilidade familiar que tanto 

almejava. Alice, em sua narrativa fantástica, vê um pequeno véu em um dos cantos da sala 

das portas e, através dele, alcança a pequena porta que se abre. Rami, por sua vez, atravessa 

o véu do seu próprio corpo, rompe com os tabus de sua criação cristã, adentra a pequena 

porta de seu Eu, consolidando-o, de modo semelhante ao que ocorre no terceiro estágio da 

descoberta lacaniana do espelho, o estágio em que o observador de sua própria imagem, 

descobre-se e percebe que o outro é somente seu reflexo especular. 



 97

Depois de atravessar a pequena porta, Alice experimenta da bebida que a deixa 

pequena e esquece de pegar a chavezinha dourada que estava em cima da mesa. Mais uma 

vez, a frustração da personagem é tanta, pois acabara de perder mais uma oportunidade de 

sair do abismo maravilhoso, que ela se senta e chora. Esse episódio poderia ser mais um 

fato isolado do desenrolar diegético, mas, para uma comparação com Niketche, o fato torna-

se importante, visto que o ato de chorar reflete a angústia frente ao desconhecido. Para 

Alice, o mundo em que caíra; para Rami, a sua identidade. 

 Paro de chorar e volto ao espelho. Os olhos que se 
reflectem brilham como diamantes. É o rosto de uma mulher feliz. 
Os lábios que se reflectem traduzem uma mensagem de felicidade, 
não, não podem ser os meus, eu não sorrio, eu choro. (CHIZIANE, 
2002, p. 17) 
 
 Olho para minha mãe. Meu Deus, como ela chora. Será que 
o meu caso inspira tanta tristeza? (Idem, p. 101) 
 
 Sinto uma vertigem. Tenho a garganta apertada mas resisto 
à grave tentação de abrir a boca para não soltar os sapos que engoli 
a vida inteira. O sopro da minha zanga é fogo de dragão, posso 
incendiar tudo. Só me apetece chorar (Idem, p. 152-153) 
 
A vida é uma roda, um dia espinho, outro dia flor, um dia sol, outro 
dia  tempestade. Ah, vida minha, quantas vezes choramos e quantas 
vezes sorrimos no mesmo percurso? (Idem, p. 287-288)  
 

Não obstante o choro das personagens, mais uma vez são articulados os diálogos 

introspectivos efetuados por essas protagonistas, o que reflete a multiplicidade de vozes que 

as percorrem e compõem. Nesse fenômeno plurivocal, podemos observar que, dentro do 

espelho dialógico, entram em contato os planos do consciente e do inconsciente:  

(...) De quem será esta imagem que me hipnotiza e me encanta? 
― Quem és tu? – pergunto eu. 
― Não me reconheces? Olha bem para mim. 
― Estou a olhar, sim. Mas quem és tu? 
― Estás cega, gémea de mim. 
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― Gémea? Não sou gémea de ninguém. Dos cinco filhos da minha 
mãe, não há gémeo algum. Estou diante do meu espelho. Que fazes 
tu aí? 
― Estás cega, gémea minha. Por que choras tu?  
                                                                   (CHIZIANE, 2002, p. 17) 
 
 

Refletindo sobre essa experiência da “duplicidade”, diz a protagonista:  

 A minha consciência ganha peso de chumbo. Sinto um 
sentimento doce a brotar do meu silêncio. Da janela aberta vejo o 
céu cinzento e sinto vertigens. Tremo de piedade, de tristeza, de 
vergonha. Todas as mulheres são gémeas, solitárias, sem auroras 
nem primaveras. Buscamos o tesouro em minas já exploradas, 
esgotadas, e acabamos por ser fantasmas nas ruínas dos nossos 
sonhos. (Idem, p. 28) 
 
 

Podemos perceber, também, esse exercício auto-reflexivo no discurso da Alice de 

Carroll:  

“Que é isso, não adianta chorar desse jeito!” – disse ela consigo, 
severamente – “É bom parar com isso agorinha!” Geralmente dava 
bons conselhos a si mesma (embora raramente os seguisse), e às 
vezes se repreendia com tal aspereza que as lágrimas lhe vinham 
aos olhos: certa vez lembrou-se de dar um puxão nas próprias 
orelhas, por ter trapaceado num jogo de croquet que jogava 
consigo mesma, pois essa curiosa criança gostava muito de fingir 
que era duas pessoas. (CARROLL, 1980, p. 45) 
 
 

Após essas severas reprimendas, Alice vê-se diante do seguinte dilema: dividir-se 

definitivamente em duas e aprofundar o diálogo consigo mesma ou tentar manter a inteireza 

de sua alteridade. Rami procura se dividir em cinco para que as vozes e as culturas 

representadas por suas rivais venham a fazer parte da sua identidade, fortalecendo-a frente 

ao desafio de sair do abismo existencial em que vivera durante os longos anos de 

casamento. Assim como Alice, que buscava reencontrar o estado de equilíbrio pessoal, as 

várias tentativas de Rami, ao recriar alianças familiares, unindo-se às outras esposas de 

Tony, fizera dela um indivíduo propício a se entregar a novas experiências. Uma dessas, 
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parodiando também Alice no país das maravilhas, remete ao exercício da dança, ao estado 

de expressão de aparente devaneio do corpo e da alma. 

Alice observa a dança e penetra no espaço lúdico, através do jogo de xadrez,  

vencendo a rainha de copas no tabuleiro. “― Que espécie de dança é essa? (CARROL, 

1980, p. 111) “Deve ser uma dança muito linda – murmurou Alice, timidamente.” (Idem, p. 

112). Já Rami, ensaia suas jogadas enigmáticas e, diante do que infere da tradição e da 

independência de suas rivais, vê-se, também, independente de Tony e de suas esmolas 

matrimoniais.  

Para finalizar esse estudo comparativo entre Niketche e Alice no país das 

maravilhas, observamos dois desfechos interessantes para as narrativas. Em Alice, o jogo 

de xadrez surge no final da narrativa, quando a personagem principal, em vários lances e 

jogadas, vence a rainha no tabuleiro. 

Rami ultrapassa sua submissão em relação ao marido de maneira gradativa. 

Primeiro, começa a descobrir-se por intermédio das aulas da “consultora de amor”, 

marcadas pelo diálogo com determinadas tradições; em seguida, fortalece econômica e 

sentimentalmente as suas rivais e a si própria, assumindo o papel central de primeira 

esposa; é “tchingada” por Levy, irmão de Tony. Nessa ocasião, curiosamente, a 

personagem recebe um nome parecido com o substantivo “levirato”, que é “a prática do 

casamento de uma viúva com o irmão do seu marido falecido” (FERREIRA, 2000, p. 424); 

e, lembrando o tratamento que uma senhora de idade dera ao seu esposo em um hospital, 

aprofunda suas reflexões e vai apagando Tony de sua existência como mulher, conforme 

podemos constatar no fragmento abaixo: 
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Fico Indignada. Eu sou aquela que rasgou a madrugada 
passo a passo. Sou aquela que desafiou o vento, destapou as nuvens 
e afastou o tormento. Agora que ele volta à vida atira-me à poeira. 
Este Tony retira-me o brilho do sol raio a raio e coloca sobre mim 
uma meda de trevas feixe a feixe. No ar há um fogo imenso, só eu 
sinto. A memória mistura-se às lágrimas que correm como rajadas 
de vento. Num clarão recordo-me de uma velha senhora 
empurrando na maca o marido moribundo. Descalça, de 
calcanhares gretados, porque durante a vida inteira a terra lhe 
espancou a planta dos pés com pancadas de martelo. Era uma velha 
andrajosa. Sem sorrisos nem contornos. Árvore de fruta azeda. Uma 
velha que parecia conhecer todos os segredos da travessia no 
deserto. Que bebeu todos os paladares amargos do universo e 
sobreviveu a todos os venenos. De uma alma roubada, parecia um 
fantasma errando nos horizontes do mundo. Essa velha senhora 
abandonou o marido também velho aqui, neste mesmo gabinete, 
diante deste mesmo médico. Recordei as suas palavras. Repeti-as. 

― Doutor, suportei este homem a vida inteira. Se ele não 
quer que eu fale, então que morra! 

Abandonei o gabinete do médico em passos de vento. Só 
queria chegar à rua. Só queria apanhar ar puro. Só queria viver o 
meu pedaço de liberdade, muito longe das agruras desta vida. Do 
meu passado ou de outra dimensão, escuto uma voz chamado por 
mim: Rami, volta aqui, Rami, não me deixes, Rami escuta-me, 
Rami, obedece-me, Ramiiiii!... (CHIZIANE, 2002, p. 284-285) 

 

Apesar de esse episódio se desenrolar nos últimos capítulos do romance e o 

desfecho da narrativa caminhar para um fim trágico, encabeçado pelo arrependimento de 

Tony, o ciclo vital parece ter sido perpetuado em Rami, através da gravidez, apontando 

para um indício de esperança. A morte simbólica do marido polígamo pode ser considerada 

o xeque-mate de Rami no tabuleiro de xadrez engendrado pela narrativa de Paulina 

Chiziane. Quando Rami diz a Tony que espera um filho do levirato, observamos, com mais 

clareza, a confluência entre as duas narrativas costuradas pela intertextualidade, a de 

Paulina e a de Carroll, pois, se Alice vencera a rainha, Rami se livrara de seu “régulo”, 

Tony, que, durante tanto tempo, fora o centro de uma poligamia recriada em termos 

desleais. 
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Entretanto, o texto do romance de Paulina não esgota suas estratégias intertextuais. 

Outra possível releitura paródica é a bíblica, que propicia interpretações eivadas de 

surpresas. 

 

3.3.3.  Uma nova Eva 

Eva, paraíso, serpentes e indagações. Talvez sejam esses os ingredientes principais 

da crítica incisiva da narrativa de Paulina Chiziane. As inversões bíblicas, engendradas por 

Rami, traduzem a inquietação de uma mulher que, ao longo de toda sua vida, foi aturdida 

pela prática da fé cristã e de seus dogmas cerceadores e punitivos. A Bíblia Sagrada é, 

indubitavelmente, o livro mais parafraseado e, por vezes, acintosamente parodiado, de toda 

a literatura universal.  

Rami, a narradora de Niketche, recorre, em muitos capítulos, às histórias bíblicas; 

essas servem como pequenos marcos do romance, nos quais são questionados os costumes 

europeizados e patriarcais, instituídos em detrimento do bem-estar e da socialização da 

mulher. Uma outra Eva, espelhada, aqui, nos costumes bantos é descrita pela narradora, a 

fim de aproximar essa figura bíblica de uma imagem mítica da mulher, presente em etnias 

das culturas tradicionais moçambicanas: 

 Se a poligamia é natureza e destino, por favor, meu Deus, 
manda um novo Moisés escrever a nova bíblia com um Adão e 
tantas Evas como as estrelas do céu. Manda pôr umas Evas que 
pilam, esfregam, cozinham, massajam e lavam os pés de Adão, 
assim em turnos. Não vale a pena escrever nada sobre o amor e o 
pecado. Neste mundo da poligamia, as mulheres são proibidas de 
ter ciúmes. Se o ciúme é amor, então elas estão proibidas de amar. 
O pecado original, quando o cometem, não é para ter prazer, é só 
para a reprodução. Pode falar dos castigos, das dores, do 
sofrimento, que essa linguagem as mulheres conhecem bem. Não 
fale da maçã, que cá não existe. Fale antes da banana, que faz mais 
sentido nesta história. Ou então do caju, se a banana não dá. 
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Serpentes há muitas, só que as nossas não falam, neste éden 
tropical. E tu, meu Deus, nós te pedimos: Liberta a deusa – se é que 
existe – para mostrar o rosto só por um segundo. Ela deve estar 
cansada de preparar tanto vinho, tanta hóstia aí na cozinha celestial, 
desde o princípio do mundo. Se não existe nenhuma deusa – meu 
Deus, perdoa-me –, com tantas mulheres que o mundo tem por que 
não fica com umas tantas dúzias? (CHIZIANE, 2002, p. 95-96) 
 
 

A irônica reivindicação de uma “deusa”, capaz de ouvir as angústias e os clamores 

femininos, configuraria a possibilidade de transcendência da mulher, fazendo com que o 

discurso machista de um Deus patriarcal  fosse invertido e questionado. 

Além dos questionamentos aos paradigmas bíblicos, há, contudo, uma clara 

intenção de mostrar os atravessamentos culturais, existentes em Moçambique, entre o 

discurso religioso judaico-cristão e o discurso das tradições endógenas moçambicanas. Em 

todo o oitavo capítulo do romance, a narradora descreve as práticas, por ela 

experimentadas, para recuperar o amor de Tony. Durante esse processo, “simpatias” cristãs 

e rituais bantos entrecruzam-se, evidenciando a hibridação religiosa e cultural existente em 

Moçambique: batismos no rio Jordão, banhos de sangue de animais e alimentos, novo 

banho no rio Jordão, desta vez com leite de vaca. Rami banha-se, incansavelmente, em 

busca da purificação, mas nada surte efeito. Esses rituais que envolvem banhos lembram 

algumas narrativas bíblicas, como, por exemplo, aquela em que Naamã11 banhara-se sete 

vezes para ficar curado de uma lepra (BÍBLIA, 1993, p. 265-266).  

Retomando um dos motes centrais da narrativa, a configuração “moderna” da 

poligamia, deparamo-nos com um discurso enunciador que, ao mostrar-se conhecedor das 

                                                           
11 Segundo o livro de II Reis 5: 1-14, Naamã era comandante do exército do rei da Síria e sofria de lepra, após 
uma conversa com a serva de sua esposa, Naamã fora ao rei de Israel, mas o profeta Eliseu intercedeu pelo 
comandante e ordenou que se banhasse sete vezes no rio Jordão. Após o sétimo mergulho, Naamã ficou 
totalmente restabelecido da enfermidade.  
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mais significativas personagens bíblicas, alude às suas histórias para justificar esse tipo de 

relacionamento afetivo e social. Na voz de Tia Maria, outra importante personagem de 

Niketche, lemos a evocação de narrativas bíblicas, como já citamos anteriormente: 

– Cada tempo a sua história – diz ela. – A prosperidade mede-se 
pelo número de propriedades. A virilidade pelo número de 
mulheres e filhos. Um grande patriarca deve ter várias cabeças sob 
o seu comando. Quando se tem poder é preciso ter onde exercê-lo, 
não é assim? Abraão, Isaac, Jacob, foram polígamos, não foram? 
Os nossos reis antigos também o foram e ainda são. Que mal é que 
há? Na Bíblia, só Adão não foi polígamo. (CHIZIANE, 2002, p. 74) 
 
 

Ao tentar justificar os fundamentos da poligamia por intermédio da comparação 

com preceitos do texto bíblico, sobretudo aqueles arrolados no Antigo Testamento, Tia 

Maria, uma “mais velha”, senhora do discurso da tradição, parece querer validar as práticas 

sociais dos ancestrais, por meio de uma orientação religiosa conhecida pela protagonista, na 

qual esta acreditava. Rami, além de invocar a divindade celestial através de recorrentes 

vocativos, tal como apontamos no capítulo anterior, passeia por diversos episódios bíblicos, 

construindo analogias entre passado mítico e presente vivido, refazendo o percurso da 

criação, revisitando Adão e Eva no Jardim do Éden. Em outros momentos, a narradora de 

Niketche repensa a expulsão do homem e da mulher original do paraíso, o que inaugurou a 

concepção de um mundo dessacralizado. Em outras oportunidades, Rami reflete, 

criticamente, sobre o surgimento do Messias, formulando associações com a sua própria 

“crucificação” simbólica, além de interrogar o significado do apocalipse. Não podemos 

perder de vista que esses são os temas centrais da bíblia cristã. 

Sobre esses temas, na sua obra, o padre Raul Ruiz Asúa Altuna recebe as palavras 

do arcebispo de Luanda em sua homenagem, as quais definem os costumes religiosos da 
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tradições bantos como sendo semelhantes ao sistema católico, no que se refere à forma de 

relacionamento com a transcendência. Tal visão é a de um religioso europeu que, 

preconceituosamente, lê o mundo do outro com referenciais de sua própria religião e 

cultura: 

― finalmente, todos os angolanos bem intencionados, batidos por 
ideologias variadas, mesmo ateias, constatarão que negar Deus é 
rejeitar as suas origens e a mais genuína cultura tradicional. 
Lendo o livro do P. Raul Asúa, não podemos deixar de exclamar 
que a alma banto é naturalmente cristã.12 (ALTUNA, 1985, p. 7-8)  
 

Se, para o arcebispo de Luanda, Eduardo André Muaca, as crenças dos povos bantos 

e os costumes de origem judaico-cristã têm como fator comum a fé que leva à 

transcendência, para Rami, conduzida pela arte da ficção de Paulina Chiziane, as tradições 

moçambicanas apresentadas no romance são, diretamente, confrontadas com a religião 

oficializada pela antiga metrópole de Moçambique, Portugal. 

Apesar de as narrativas e personalidades bíblicas serem explicitamente citadas ao 

longo do romance, tantas vezes parodiadas por meio da comparação com as diversas 

experiências das personagens que circulam pela trama de Paulina, existem, ainda, alguns 

dados menos óbvios que podem suscitar uma ponte intertextual com o Livro Sagrado. 

 Observemos, por exemplo, que os primeiros contatos com o espelho, para Rami, 

são comparáveis à configuração bíblica do gênesis, tendo em vista que a perspectiva da 

criação divina ora é vinculada à duplicidade, ora à fragmentação: na bíblia, Eva é fruto da 

costela de Adão, resultado de uma extirpação, e torna-se uma espécie de duplo do primeiro 

indivíduo. Em Niketche, do espelho surge a irmã gêmea de Rami, seu reflexo, sua imagem. 

                                                           
12 Colocamos a citação em itálico, pois essa é a forma que corresponde ao texto original. 
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Não podemos esquecer que o objeto especular nos oferece, muitas vezes, um recorte, um 

fragmento de nossa própria imagem. Dessa forma, a criação de vidas “duplas” – a vida real 

e a vida especular – é o que podemos chamar de experiência genesíaca na configuração do 

romance, no qual a instância autoral dá vida, nomeia as personagens – e seus duplos –, 

moldando singularmente suas características. 

Atentando para o possível diálogo entre Niketche e o segundo tema central da bíblia, 

a queda de Adão e Eva do Paraíso, em virtude da concepção do “pecado original”, 

observamos o envolvimento da personagem Rami com práticas ritualísticas de iniciação 

sexual. Descrente do sistema religioso oficial, no que diz respeito aos preceitos do 

matrimônio, a primeira mulher de Tony aproxima-se de curandeiros,  recorrendo aos 

auxílios destes e, também, de adivinhos, régulos e cartomantes. Durante a peregrinação da 

protagonista, deparamo-nos com a seguinte declaração: 

A vida é a eterna metamorfose. Vejam só o meu caso. O 
meu lar cristão que se tornou polígamo. Era uma esposa fiel que 
tornei-me adúltera – adúltera não, recorri apenas a um tipo de 
assistência conjugal, informal, tal como a poligamia desta casa é 
informal. (CHIZIANE, 2002, p. 96-97) 
 

Rami parece desvencilhar-se gradativamente da noção de pecado, visto que as suas 

expectativas sobre o paraíso parecem ter caído por terra.   

Avançando em nossa leitura, evocamos e repensamos a imagem da “crucificação”, 

que poderá ser lida na metafórica configuração da Via Crucis do corpo de Rami, corpo este 

atravessado por mutilações, incisões, banhos e chás. Num determinado momento da 

narrativa, a narradora faz analogia ao relato bíblico acerca do martírio de Jesus Cristo, 

comparando-o ao seu próprio sofrimento: 
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Anoitece e cada um se encosta no seu canto. O Tony 
meditando sobre uma grade de cerveja. Eu e meus filhos dormindo 
sobre folhas de papel de jornal enquanto as outras esposas dormem 
confortáveis nos colchões macios comprados com o suor do meu 
marido. Elas dormem seguras enquanto eu e os meus filhos não 
sabemos sequer como vamos tomar chá quando o sol nascer, sem 
chávenas, nem fogão, nem mesa. No alto da cruz, Jesus de Nazaré 
perdoou o mundo com uma coroa de espinhos. Estou no alto do 
monte com a minha coroa de espinhos, perdoo a todos esses 
infelizes por todo o mal que me causaram. (Idem, p. 230) 

 

Articulando uma inversão de papéis, Rami descobre que, no sofrimento, pode estar 

a sua elevação e, quiçá, a santidade. Será esse o caminho para um mundo mais justo para as 

mulheres? Após anos de submissão, não parece ser exatamente essa a escolha de Rami, 

como veremos mais adiante. 

O tema apocalíptico também oferece bases de reflexão, no decorrer do desenrolar 

diegético de Niketche: uma história de poligamia. Nesse sentido, parece interessante 

observarmos um dos principais propósitos do texto de Paulina Chiziane: a convocação para 

a batalha contra a submissão patriarcal, contra as multilações femininas. Eleva-se da 

narrativa um grande clamor pelas mulheres “mortas”, sem expressão. Durante a leitura do 

romance, somos apresentados ao mito de Vuayzi – por nós estudado no segundo capítulo 

desta dissertação –, que reafirma o desafio para que as mulheres lutem pelos seus ideais. 

Para melhor exemplificação, recordamos, aqui, algumas partes principais desse episódio:  

Retiramos Vuyazi da sua estática posição e dançamos com 
ela na lua imensa. Gravitamos no céu e descobrimos: cada estrela é 
uma mulher semeada do alto. A terra é de barro e tem a forma de 
uma mulher. A lua é nossa, colonizamo-la, foi-nos conquistada por 
Vuyazi, pioneira, heroína, princesa e rainha, primeira mulher do 
mundo que lutou pela felicidade e pela justiça. O mundo é nosso, 
em cada coração de mulher cabe todo o universo. 

Retiramos a sua alma do inferno do céu para o paraíso da 
terra à volta da fogueira, e com ela serpenteamos nas ruas da 
cidade. (...) Ensinaremos aos homens a beleza das coisas proibidas: 
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o prazer do choro, o paladar das asas e patas de galinha, a beleza da 
paternidade, a magia do ritmo do pilão a moer o grão. (...) Com as 
nossas impurezas menstruais, adubaremos o solo, onde germinará o 
arco-íris de perfume e flor. (CHIZIANE, 2002, p. 292-293) 

 

A partir desse excerto, constatamos que a experiência apocalíptica, em Niketche, 

não corresponde, necessariamente, ao fim, do qual nada se recupera, mas evoca um 

recomeço eivado de possibilidades e transformações. Canta-se a destruição de um mundo 

criado para subjugar as mulheres. Não é à toa que as últimas linhas do romance evidenciam 

a extrema força feminina, capaz de transformar a vida de Tony numa batalha aniquiladora, 

semelhante ao apocalítico Armagedon que remete ao Juízo Final bíblico. O final da 

narrativa é desolador para o comandante de polícia, abandonado, até mesmo, pela primeira 

esposa:  

Os seus braços caem como um fardo. As três trovoadas que 
um dia tentou encomendar contra o noivo da Lu hoje atacam-lhe o 
cérebro, o coração e o sexo e fazem dele um super-homem 
calcificado no éden da praça. Ele só vê o escuro e a chuva. Fica uns 
minutos intermináveis a contemplar o vazio. Era uma ilha de fogo 
no meio da água. Solto-o. Não cai, mas voa no abismo, em direção 
ao coração do deserto, ao inferno sem fim. (Idem, p. 332) 

 
 
 O raio fulminante destrói a imagem de Tony e o mundo que ele representa, 

enquanto Rami, revestindo-se das potencialidades de uma Phoenix, renasce, rumo à 

construção de um novo universo feminino. 
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4. CONCLUSÃO 
 
 

Adentrar o universo ficcional de Paulina Chiziane é compreender criticamente o 

discurso feminino representado por várias de suas personagens, inclusive a narradora, que 

questiona o jugo patriarcal, não só moçambicano, mas de grande parte das sociedades do 

mundo todo. A metáfora do espelho atua de maneira peculiar na obra analisada, 

evidenciando características linguísticas que singularizam o romance contemporâneo 

moçambicano. 

Podemos inferir, inicialmente, que a incidência do objeto especular em Niketche: 

uma história de poligamia articula-se como uma prótese, ora diminuidora da identidade 

feminina, ora propagadora de uma imagem maximizada – seja esta de sofrimento, seja de 

prazer –, ora distorcendo as imagens refletidas, ao inverter os papéis de homens e mulheres, 

com o intuito de mostrar a igualdade tão almejada ou reprimida por cada um dos sexos. 

Considerando o eixo temático que privilegiamos neste trabalho, ou seja, as 

figurações do espelho na narrativa, elegemos a metáfora como a principal figura de 

construção textual a ser estudada, uma vez que o jogo especular gera uma pluralidade de 

significações que nos permitiram percorrer dois caminhos de análise: um que se refere à 

busca de identidade, baseado no processo de reflexão especular; o outro, relativo às 

técnicas narrativas que sustentam os espelhamentos do narrar. Tal como um espelho de 

natureza dupla, representado pelo diálogo entre a imagem “real” e a imagem refletida no 

écran, foram construídos os dois grandes capítulos desta dissertação. 

As reflexões sobre o exercício de metaforização do espelho e sobre os espelhamentos 

do narrar formam imagens que não são idênticas, assim como “o outro” recriado pelo frio 
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objeto também não é simples cópia de uma matéria original. Os conceitos, as observações e 

as impressões que cada cultura tem sobre o objeto especular foram discutidos pelo espelho 

crítico deste trabalho que os abordou em três aspectos principais: o da tradição oral, o das 

figuras de linguagem e o da paródia textual. A partir desses três itens, buscamos fazer uma 

leitura crítica de Niketche: uma história de poligamia, interpretando algumas importantes 

imagens projetadas pela textualidade de Paulina Chiziane, através da simbiose das letras e 

dos espelhos.  

No capítulo “O espelho: reflexões”, apresentamos alguns conceitos sobre os 

espelhos e suas amplas interpretações dentro das culturas ocidentais. Tais interpretações 

nos levaram a perceber que as impressões que o indivíduo tem dos espelhos estão 

intimamente ligadas à interação cultural estabelecidas entre as diversas sociedades e o 

objeto, à magia fascinante que o mesmo provoca nos seus observadores.  

Dessa forma, foi-nos possível observar que um objeto metálico, ou um lago, ou uma 

simples folha de papel laminado, não é, por si só, totalmente responsável pelo 

encantamento que seus reflexos proporcionam em seus admiradores. O que se destaca nessa 

relação é o jogo de sentidos que o observador dinamiza no diálogo diante do objeto refletor. 

Essa importante troca de significações, estabelecida entre quem observa as imagens e as 

imagens propriamente oferecidas, proporciona uma descoberta única na formação do “eu”, 

sob a perspectiva psicanalítica. 

Tal experiência singular está presente em Niketche, de Paulina Chiziane, desde o 

momento da apresentação da obra, nos provérbios que antecedem todos os capítulos da 

narrativa, até os diferentes relatos, grandes e pequenos, que enlaçam as vozes das 

personagens do romance. Assim, o discurso sobre a mulher e sua projeção na sociedade 
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moçambicana, quiçá mundial, funciona como um espelho da descoberta tanto do autor 

ficcional, como das suas personagens e do leitor. Entender o espelho da ficção como objeto 

que pode interferir no caminho da descoberta de identidades, portanto, é compreendê-lo 

como elemento imprescindível à construção dos indivíduos e, consequentemente, também 

das sociedades. 

No capítulo “Os espelhamentos do narrar”, percorremos o caminho de análise, 

dividindo-o em três itens: o do discurso, associado às estratégias narracionais que buscaram 

recriar os parâmetros da tradição oral; o semântico, representado pelas figuras de 

linguagem; e, por fim, o da intertextualidade, referente às leituras paródicas presentes na 

obra. 

Em relação à forma discursiva, observamos que as estratégias narracionais de 

Paulina Chiziane recriam procedimentos característicos do ofício ancestral dos contadores 

de histórias de seu país, responsáveis pela transmissão oral da cultura moçambicana. A 

utilização performática da linguagem tenta imitar a oralidade, por entre as letras da 

narrativa romanesca, fazendo com que o texto interaja com um leitor que se comporta como 

um ouvinte ativo das grandes e pequenas histórias da tradição. No entanto, apesar de a 

tradição oral estar presente em Niketche: uma história de poligamia, há também 

construções modernas como a paródia e os jogos espelhados do narrar. 

Por se tratar de uma mulher escritora, uma das pioneiras do romance moçambicano, 

Paulina Chiziane destacou-se pela coragem com que aborda temáticas sociais tão 

complexas, tais como o universo multicultural moçambicano, as práticas animistas 

tradicionais e os questionamentos sobre o sistema patriarcal. Esses temas nem sempre são 

abordados de maneira explícita, contudo, a autora lança mão de pequenos relatos, dispostos 
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ao longo da narrativa, a fim de instigar o leitor a refletir criticamente, orientado pelo 

espelho da ficção, acerca da realidade social de seu país. 

No que tange à análise das metáforas, além de outras figuras, como a metonímia, a 

alegoria e o símbolo, percebemos que essas construções apresentam, na ficção de Paulina, 

algumas peculiaridades que merecem destaque, como a utilização de “vocábulos positivos” 

vinculados à metaforização do homem e de “vocábulos negativos” relacionados à descrição 

das mulheres, o que denuncia a distância que existia entre os gêneros masculino e feminino, 

tanto na sociedade moçambicana tradicional, como na atual.  

As figuras das mulheres, no romance, ganham diferentes contornos, no espelho da 

ficção, e são alegorizadas para que o leitor reflita sobre as identidades femininas em 

Moçambique. Os espelhos que refletem as imagens das mulheres representam, na obra em 

questão, uma tentativa de evidenciar os dramas, os anseios e a força feminina de diferentes 

regiões moçambicanas tanto no passado, como na época atual.  

 Não podemos esquecer que essas mulheres, ficcionalizadas pela narrativa de 

Paulina, carregam em suas identidades étnicas determinadas singularidades que esbarram, a 

todo momento, com a realidade de uma nação mestiça e multicultural.  

Ao investigarmos os meandros dos processos intertextuais presentes em Niketche, 

observamos que no repertório de leitura de Paulina Chiziane, além das evidentes alusões às 

narrativas tradicionais moçambicanas, estão presentes também clássicos da literatura 

universal, como os contos “Branca de Neve e os sete anões”, dos Irmãos Grimm, e Alice no 

país das maravilhas, de Lewis Carroll. No primeiro caso, a paródia do conto infanto-

juvenil funciona como artifício de questionamento ao cânone patriarcal, veiculado, também 

em estórias para crianças, no Ocidente. 
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Já no diálogo instaurado com a obra de Carroll, pudemos inferir que as metáforas de 

Alice atravessar os espelhos estão relacionadas às travessias de Rami, a narradora-

protagonista do romance, pelos descaminhos e contradições entre a modernidade e a 

tradição. Essa travessia alegoriza o processo de auto-descoberta de Rami, enquanto mulher 

atuante na sociedade, mesmo oprimida pelo sistema machista ainda existente em seu país. 

As comparações entre Rami e Alice evidenciam o crescente desejo de descoberta pessoal 

dessas personagens em busca de sua afirmação identitária. 

Ainda no que se refere à proposta de investigação do processo intertextual 

recorrente em Niketche, somos convidados por pelo próprio romance a construir uma ponte 

entre o texto de Paulina e a Bíblia Sagrada, observando a desconstrução paródica que a 

narrativa da escritora moçambicana faz do discurso bíblico. As prerrogativas cristãs da 

criação, da queda, da redenção e do apocalipse são invertidas e reescritas pelo espelho da 

ficção, por intermédio da dicção das personagens-mulheres. 

Por fim, concluímos que analisar a obra de Paulina Chiziane pelo viés das metáforas 

especulares significou não apenas um exercício de descoberta do “outro” oprimido em 

Moçambique, mas também de auto-descoberta feminina não somente restrita ao universo 

moçambicano. Ora refletindo sobre a escrita performática da autora, ora compreendendo, 

de maneira surpreendente, os sentidos de cada figura por ela utilizada, ora buscando leituras 

dentro da leitura do romance contemporâneo, chegamos ao término desta dissertação com a 

certeza de que o processo dinâmico de ficcionalização e reescrita da realidade, 

empreendido pela romancista moçambicana, a aproxima, predominantemente, das 

contadoras tradicionais de seu país, as quais, em volta de fogueiras, tecem estórias e 
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lançam, sobre os leitores-ouvintes, palavras, gestos e olhares cheios do encantamento 

próprio dessa forma de narrar. 
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