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Resumo 

O presente texto teve como objetivo fazer uma análise da obra Niketche: uma história de 

poligamia (2004), da escritora moçambicana Paulina Chiziane, com o intuito de mostrar 

os dilemas culturais, históricos e sociais vivenciados pela mulher moçambicana da 

contemporaneidade. Alguns traços dos ideais feministas são perceptíveis no livro, embora 

a própria autora tenha tocado no assunto de que prefere não ser caracterizada como uma 

escritora feminista e sim feminina. O termo literatura feminina, usado por Chiziane, busca 

tratar de mulheres que escrevem sobre outras mulheres que contam suas histórias, de 

acordo com a vivência, com a inserção deste individuo no universo feminino desde a 

infância, passando pela juventude e indo até a posteridade. Foram usados como 

referencial teórico parte de artigos de Virginia Woolf (2016), onde é tratada a questão da 

mulher, Hampâté Bá (1977), Ana Mafalda Leite (2012), Le Goff (1992), entre outros. 

Neste trabalho, podemos analisar as críticas perspicazes que Paulina faz à sociedade que 

regulamenta e padroniza o machismo da cultura patriarcal, submissão da mulher, 

coisificação da mesma, entre outros. Além de introduzir reflexões sociais e 

antropológicas dos modelos impostos pelo colonizador português-cristão, conflitando 

assim, com os costumes e tradições do povo africano. Também são destacados aspectos 

culturais e históricos de Moçambique, como por exemplo, a oralidade por meio das 

contações de lendas e crenças que os africanos praticavam ao redor de uma fogueira, 

comumente partindo dos mais velhos aos mais novos, de modo que a perpetuação das 

tradições da região fosse consolidada. 
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Introdução 

O presente trabalho analisa a obra Niketche: Uma história de poligamia da 

escritora moçambicana Paulina Chiziane, cujos temas abordam os dilemas sociais e 

culturais vivenciados pela mulher moçambicana; os mitos da tradição africana passados 

de geração a geração através da oralidade; a questão da poligamia em Moçambique, algo 

que vem da sociedade patriarcal; bem como alguns traços dos ideais feministas, 

principalmente tratando-se da sororidade; introduz reflexões sociais e antropológicas dos 

modelos impostos pelo colonizador português-cristão, o que acaba gerando um conflito 

com os costumes e tradições do povo africano. 

Sobre a Autora 

Paulina Chiziane nasceu em 4 de junho de 1955, é considerada a primeira 

romancista moçambicana, apesar de não aceitar essa designação, pois prefere ser chamada 

de contadora de estórias. Em entrevista ao canal Justificando e ao programa A Páginas 

Tantas, Chiziane explica que ser rotulada de romancista faria com que ela ficasse presa a 

padrões de escrita europeus e que, acima de tudo, ela busca uma liberdade de escrita, para 

que possa usar da oralidade e das histórias contadas ao redor das fogueiras que tanto 

fazem parte de sua cultura (CHIZIANE, 2016). Na contracapa da edição portuguesa de 

Niketche, Paulina afirma que não se considera uma ficcionista, pois usa da realidade que 

conhece para escrever suas estórias: “Sou contadora de estórias e não romancista. Escrevo 

livros com muitas estórias, estórias grandes e pequenas. Inspiro-me nos contos à volta da 

fogueira, minha primeira escola de arte” (CHIZIANE, 2002). 

Chiziane nasceu nos subúrbios de Maputo, chamada anteriormente de Lourenço 

Marques. Nasceu em uma família protestante e que falava as línguas Chope e Ronga, 

aprendeu a língua portuguesa apenas depois de frequentar a escola. Começou a estudar 

Linguística na Universidade Eduardo Mondlane, porém não chegou a concluir o curso. 

Foi participante ativa na cena política Moçambicana como membro do FRELIMO 

(Frente de Libertação de Moçambique), em que militou durante sua juventude. Deixou, 

contudo, de se envolver na política para se dedicar à escrita e publicação de suas obras. 

Entre os motivos de sua escolha estava a desilusão com os rumos políticos que o partido 

FRELIMO estava sendo levado pós-independência, sobretudo em termos de 

ambivalências ideológicas internas, no que diz respeito às políticas sobre mono e 
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poligamia, e ainda pelo que via como hipocrisia em relação à liberdade econômica da 

mulher. 

Iniciou suas atividades literárias em 1984, com contos publicados em jornais 

moçambicanos, a Página Literária e a revista Tempo, histórias que falam da vida em 

tempos difíceis, esperança, amor, sobre a mulher, e sobre a África. Em 1990, lançou seu 

primeiro livro, Balada de Amor ao Vento, sendo considerada a partir de então a primeira 

mulher moçambicana a publicar um romance. 

O maior sucesso literário de Chiziane surge com Niketche: uma história de 

poligamia, objeto deste artigo, onde Paulina faz um apelo às mulheres para se unirem e 

se tornarem independentes. O livro foi vencedor do Prêmio José Craveirinha de Literatura 

em 2003, alguns anos após seu lançamento. Paulina também foi indicada ao prêmio Nobel 

em 2005, pela característica de militância mostrada em seus livros. Em 2014, Paulina foi 

agraciada pelo Estado português com o grau de Grande Oficial da Ordem Infante D. 

Henrique, como reconhecimento ao mérito que a obra da autora trouxe à cultura lusófona. 

Chiziane dedica o prêmio às mulheres moçambicanas: “Quero encorajar o meu povo, as 

mulheres da minha terra: por muito difícil que as condições sejam, caminhem descalças 

e vençam”. 

A “Sororidade” Demonstrada em Niketche  

A socióloga Ana Liési Thurler define o conceito de sororidade como um 

acolhimento, empoderamento e solidariedade entre mulheres. Ela explica também que o 

termo tem por origem a palavra latina soror que significa “irmã”, ou seja, a sororidade é 

uma irmandade feminina, caracterizada pela união e aliança entre mulheres, baseada na 

empatia e companheirismo. O conceito da sororidade está fortemente ligado ao 

feminismo, por esse motivo vem entre aspas no texto, pois Paulina Chiziane esclarece 

que faz uma literatura feminina, e não nos moldes do feminismo tradicional. 

Em Niketche: uma história de poligamia, Rami, a protagonista, é uma mulher de 

quarenta anos que é casada com Tony, um oficial da polícia. Rami sente muita falta da 

presença de seu marido, pois a maior parte do tempo ele passa fora de casa e é a partir daí 

que ela começa a suspeitar que ele a trai. Depois de algum tempo, ela de fato descobre 

que Tony possui vários casos extraconjugais. Em virtude desse fato, Rami toma a decisão 

inusitada de ir falar com as amantes do marido e então, ela vai descobrindo uma a uma 

até concluir que o marido mantém mais quatro mulheres além dela. A raiva, o sofrimento, 
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a revolta, a humilhação possuem Rami por um longo período. Após uma reflexão do 

ocorrido, ela começa uma longa jornada de mudança de perspectiva, entrando em um 

processo de autoconhecimento e análise de si própria e de sua cultura.  

A personagem aproxima-se dessas outras quatro mulheres aos poucos e vai 

criando certa empatia por elas, percebendo que a situação difícil em que ela se encontrava 

não era pior do que a situação dessas outras mulheres, pois ela ainda era a mulher oficial 

de Tony perante a lei e a sociedade, enquanto as outras, não passavam de “casos” fora do 

casamento. Rami se comove com a problemática comum às mulheres de seu país, que 

suportam o peso do abandono, do desprezo, das atribulações na criação dos filhos, 

humilhações e violências. Deste modo, partilhar seu marido significa restituir a dignidade 

das companheiras. Os terapêuticos encontros que Rami mantém com essas mulheres lhes 

trazem trocas de experiências, elas descobrem a força da amizade, a “sororidade”, sendo 

resgatada e a capacidade de acreditarem em si mesmas. 

É, assim, elaborada uma comunidade fraterna entre essas mulheres, tornando-se 

companheiras e enfrentando sua condição de inferioridade. Por isso se torna alegórica a 

pergunta diante do espelho: “Espelho meu, existe neste mundo mulher mais triste do que 

eu? Há. Há milhões em todo o mundo” (CHIZIANE, 2004, p. 247). A decisão de Rami 

de continuar dividindo o seu marido vem da compreensão de que seria uma atitude 

profundamente desumana condenar os filhos e as demais esposas de Tony a condição de 

miséria do país. 

A Questão Cultural da Poligamia e Falta de Direitos das Mulheres 

De acordo com Maria Geralda de Miranda (2010), é correto afirmar que a 

poligamia é cultuada, venerada e garantida pelos homens, mas é também respeitada, 

idolatrada, perpetuada e transmitida de geração após geração pelas mulheres africanas.  

Isso justifica, em parte, o porquê da sociedade em que Rami vivia a obrigava a 

cumprir seu “papel” de mulher, que consistia em casar, ser subserviente ao marido, ter 

filhos, cuidar dos afazeres domésticos, enfim, o papel de Rami era doar-se dia após dia, 

sem receber nada em troca. Enquanto Tony desdobrava-se em cinco para dar conta das 

mulheres e dos filhos, no aspecto financeiro, é claro, pois a responsabilidade dele na 

criação dos filhos era inexistente, e isso era visto como virilidade masculina, fruto do 

ideário patriarcal que acompanhamos até hoje.  
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Na cultura moçambicana, a criação dos filhos fica a cargo das mulheres, mas o 

patriarcalismo é tão forte que mesmo essa educação dada por elas é feita em moldes 

machistas. A violenta colonização portuguesa, junto com seus ideais cristãos, de certo 

modo, vieram para firmar essa cultura. 

A poligamia não é aceita legalmente, mas culturalmente sim. Embora a lei não 

reconheça um homem que tenha várias mulheres, na cultura africana em si é uma prática 

frequente e é, inclusive, incentivada entre os homens: 

— Tony, andas a trair-me, não é?  

— Trair? 

— Sim. 

— Ah! 

Ganho toda a coragem e digo tudo o que sinto: falo da saudade, da 

minha ansiedade. Das suas ausências constantes que tornam a casa 

desgovernada por falta de punho de homem. Ele rosna como um canino 

e faz cara de zangado.  

(...) 

 — Traição é crime, Tony!  

— Traição? Não me faça rir, ah, ah, ah, ah! A pureza é masculina, e o 

pecado é feminino. Só as mulheres podem trair, os homens são livres, 

Rami. (CHIZIANE, 2004, p. 29). 

Aliado a isso, caso o homem resolva se separar de sua esposa, a mulher perde 

totalmente seus direitos e mesmo em um caso extremo, como por exemplo, a morte do 

marido, dependendo da cultura da região norte ou da região sul da África, os familiares 

do falecido apropriam-se de todos os bens, não deixando nada para a esposa. Além disso, 

também é mostrado no livro, que a mulher deve passar por um processo de “purificação 

sexual” onde ela é obrigada a ter relações com outro homem, isso faz parte das 

experiências de subordinação e de violência às quais as mulheres estão sujeitas em 

algumas tradições africanas. 

Oralidade e Linguagem Poética Presentes na Obra 

A linguagem poética do romance, cheia de traços de lirismo e doses de 

autoconhecimento, de certo modo, dialoga e reproduz a cultura popular oral, passada de 

geração a geração. Historicamente, houve uma contribuição da política colonial de 

assimilação para a descaracterização dos valores ancestrais das culturas locais, por isso, 

valorizar a oralidade é uma forma de recuperação simbólica desse estado civilizacional 

anterior à introdução da cultura escrita, uma reposição desses valores em detrimento da 
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cultura hegemônica. O escritor Amadou Hampâté Bá, no texto “Tradição Viva” explica 

perfeitamente essa questão da oralidade africana: 

[...] a tradição oral consegue colocar-se ao alcance dos homens, falar-

lhes de acordo com o entendimento humano, revelar-se de acordo com 

as aptidões humanas. Ela é ao mesmo tempo religião, conhecimento, 

ciência natural, iniciação à arte, história, divertimento e recreação, uma 

vez que todo pormenor sempre nos permite remontar à Unidade 

primordial. (BÁ, 1977, p. 183). 

Paulina Chiziane traz esses traços da oralidade em sua obra herdados da tradição 

de contadores de histórias que vem de sua avó, com o intuito de contribuir no 

reconhecimento e respeito para a recriação e reformulação de uma cultura nacional.  

Essa tradição vem através dos griots, que são idosos responsáveis pela herança 

das memórias de um povo ou comunidade, por meio da contação de histórias aos mais 

jovens. A característica principal de um griot é justamente a fase da vida em que ele se 

encontra, pois os anciões através de sua sabedoria e experiência de vida, possuem 

memórias para narrar. Para Le Goff (GOFF,1992, p. 425), os griots são uma espécie de 

guardiões da memória coletiva, responsáveis por transmitir a história numa sociedade 

sem escrita.  

É através dessa oralidade, das conversas que Rami tem consigo mesma, muitas 

vezes na frente do espelho, que é desenvolvida no livro uma aprendizagem no sentido de 

compreensão do “eu” no mundo: “Eu sou aquela que tem um espelho como companhia 

no quarto frio. Que sonha o que não há. Que tenta segurar o tempo e o vento. Só tenho o 

passado para sorrir e o presente para chorar” (CHIZIANE, 2004, p. 65). 

 Rami questiona através desse mecanismo a sua condição de mulher na sociedade 

africana: “É viver na margem do mundo e caminhar sozinha por ser ímpar. Como Eva.” 

(CHIZIANE, 2004, p. 161). Em seguida, dá outra faceta à condição feminina nas 

tradições africanas, interpretando a sua jornada na perspectiva da aprendizagem como 

mulher transformada: “Hoje tenho orgulho de ser mulher. Só hoje é que aprendi que 

dentro de mim residis tu, que és o coração do mundo. Por que te ignorei todo este tempo? 

Mas por que é que só hoje aprendi essa lição?” (CHIZIANE, 2004, p. 190). 

Dentro dessa cultura de oralidade, existe também uma grande relação entre canto 

e choro do povo moçambicano, mais especificamente tratando-se das mulheres. Rami, no 

ato de parar na frente do espelho, mostra uma elaboração simbólica da dor feminina, a 
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dor dos cantos e sonoridade dos choros espelham a condição de ser mulher moçambicana, 

sujeita aos restritos limites e imposições de uma sociedade patriarcal. Numa sociedade 

em que o silêncio é resguardado às mulheres, podemos ver na obra de Chiziane uma 

escrita que preenche o vazio e silêncio histórico de oralidade e cantorias do povo: 

Entro em pânico. Enquanto eu soluço a imagem dança. Paro de soluçar 

e fico em silêncio para escutar a canção mágica desta dança. É o meu 

silêncio que escuto. E o meu silêncio dança, fazendo dançar o meu 

ciúme, a minha solidão, a minha mágoa. A minha cabeça também entra 

na dança, sinto vertigens. Estarei eu a enlouquecer? 

— 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? 

Dançar. Dançar a derrota do meu adversário. Dançar na festa do meu 

aniversário. Dançar sobre a coragem do inimigo. Dançar no funeral do 

ente querido. Dançar à volta da fogueira na véspera do grande combate. 

Dançar é orar. Eu também quero dançar. A vida é uma grande dança. 

(CHIZIANE, 2004, p. 17). 

É nesse olhar-se e conversar-se com si mesma no espelho que se estabelece uma 

conexão entre a realidade atual e a memória histórica de seu povo. Um espaço mágico ou 

fantástico onde se realiza o presente e o passado mítico, o espelho se torna um lugar entre 

a oralidade africana e a realidade à sua volta. 

Os Rituais e Mitos 

Para Borres Guilouski (2012) os rituais são cerimônias constituídas de gestos 

simbólicos repetitivos, carregados de intencionalidade. Podem ser religiosos e não-

religiosos, e estão presentes em todas as culturas. Alguns rituais são citados na obra, como 

o das mulheres que, para agradar aos homens, fazem mutilações em seu próprio corpo 

para fins de aumentar o prazer sexual do parceiro, abdicando da sua própria satisfação 

sexual, pois a prática é vista como um rito de limpeza e purificação. Aos que defendem 

tais atos, utilizam-se de justificativas sociais, e em parte religiosas. 

Há na verdade, uma associação com a moralidade e o papel da mulher na família, 

bem como as justificativas e as defesas dessas práticas, se não seguidas rigorosamente, a 

mulher passa a ser condenada a uma vida de discriminação e rejeição pela própria família 

e comunidade. Essas e outras diversas situações mostram como a mulher é deixada em 
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segundo plano, sem ter o direito de contestar, ficando totalmente a mercê da cultura, quase 

indissolúvel, do machismo. 

Outro ponto interessante no livro é a presença dos mitos e das lendas. Ainda 

segundo Guilouski (2012), o rito é a práxis do mito. Por meio da linguagem ritualística 

os seres humanos rememoram e atualizam mistérios, acontecimentos importantes de um 

passado distante, geralmente explicado por meio da linguagem mítica. Como é o caso da 

lenda da princesa Vuyazi, contada pela tia de Rami, durante uma reunião solicitada para 

garantir a união das cinco mulheres de Tony a ele. A lenda, narrada pela tia, acalma os 

ânimos das mulheres e, nela, preserva-se a mesma cultura machista do patriarcado, já que 

prega a sujeição e são dirigidos castigos, em caso de desobediência. Pode-se dizer que 

vão sendo também descritos os vários argumentos que afirmam a dependência da mulher 

ao homem: 

Era uma vez uma princesa. Nasceu da nobreza mas tinha o coração de 

pobreza. Às mulheres sempre se impôs a obrigação de obedecer aos 

homens. É a natureza. Esta princesa desobedecia ao pai e ao marido e 

só fazia o que queria. (...). O marido, cansado da insubmissão, apelou à 

justiça do rei, pai dela. O rei, magoado, ordenou ao dragão para lhe dar 

um castigo. Num dia de trovão, o dragão levou-a para o céu e a 

estampou na lua, para dar um exemplo de castigo ao mundo inteiro. 

Quando a lua cresce e incha, há uma mulher que se vê no meio da lua, 

de trouxa à cabeça e bebê nas costas. É Vuyazi, a princesa insubmissa 

estampada na lua. (...) É por isso que as mulheres do mundo inteiro, 

uma vez por mês, apodrecem o corpo em chagas e ficam impuras, 

choram lágrimas de sangue, castigadas pela insubmissão de Vuyazi. 

(CHIZIANE, 2004, p. 157). 

Há também nessa cultura, muitos mitos com relação à comida, por exemplo, que 

variam dependendo da região sul ou norte, de que deve ser servido ao marido a moela e 

partes nobres da galinha, como coxa e peito, e as mulheres devem comer as patas e ossos 

da galinha; as mulheres são proibidas de comer ovo, pois acredita-se que os filhos podem 

nascer carecas. Bem como mitos que aproximam as mulheres dos afazeres domésticos e 

distanciam os homens, com alegações de doenças ou que coisas horríveis podem 

acontecer caso a tradição não seja seguida: 

Dos tabus do ovo, que não pode ser comido por mulheres, para não 

terem filhos carecas e não se comportarem como galinhas poedeiras na 

hora do parto. Dos mitos que aproximam as meninas do trabalho 

doméstico e afastam os homens do pilão, do fogo e da cozinha para não 

apanharem doenças sexuais, como esterilidade e impotência. Dos 

hábitos alimentares que obrigam as mulheres a servir aos maridos os 
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melhores nacos de carne, ficando para elas os ossos, as patas, as asas e 

o pescoço. Que culpam as mulheres de todos os infortúnios da natureza. 

Quando não chove, a culpa é delas. Quando há cheias, a culpa é delas. 

Quando há pragas e doenças, a culpa é delas que sentaram no pilão, que 

abortaram às escondidas, que comeram o ovo e as moelas, que entraram 

nos campos nos momentos de impureza. (CHIZIANE, 2004, p. 36). 

Esses tabus ou crenças são utilizados como mais uma forma de opressão feminina, 

os quais além de sempre colocarem a mulher numa posição inferior ao do homem, 

colocam a culpa na nela por qualquer desastre natural ou infortúnios, alegando sua 

“impureza”. 

A Literatura Feminina em Moçambique e as Dificuldades Enfrentadas Pelas 

Mulheres Como Produtoras de Conteúdo Literário 

Dentro dessas questões culturais, ainda persiste a difícil trajetória de mulheres 

com relação a produção textual em Moçambique. Fato que pode ser bem ilustrado quando 

voltamos a tocar no ponto de que Chiziane foi a primeira mulher a publicar um romance 

no país. Mesmo após a independência, quando as nações começaram a se constituir como 

comunidades políticas, o acesso das mulheres à condição de produtoras de conteúdo 

literário não foi facilitado. Desde os primórdios, em todo o mundo, a literatura não era 

algo considerado conveniente às mulheres. Isso se deu em decorrer do papel de dona de 

casa, mãe e esposa que lhes era atribuído. As dificuldades que as mulheres tiveram em 

produzir conteúdo literário vieram a partir disso, pois sendo obrigadas a se casarem, e, 

consequentemente, se tornarem mães, elas não teriam tempo para pensar em escrever.  

A escritora inglesa Virginia Woolf (2016), em um de seus artigos do livro 

Profissões para mulheres e outros artigos feministas, discorre sobre esse tema, e vários 

outros, onde faz uma crítica ao “Anjo do Lar”. Woolf cria esse "personagem" usando de 

uma metáfora e também crítica ao poema homônimo do poeta Coventry Patmore que 

celebrava o amor conjugal e idealizava o papel doméstico das mulheres. Para Virginia, 

era preciso "matar" o Anjo do Lar para se libertar dessas amarras que a sociedade impõe 

que as mulheres sigam: 

E, quando eu estava escrevendo aquela resenha, descobri que, se fosse 

resenhar livros, ia ter de combater um certo fantasma. E o fantasma era 

uma mulher, e quando a conheci melhor, dei a ela o nome da heroína 

de um famoso poema, “O Anjo do Lar”. Era ela que costumava aparecer 

entre mim e o papel enquanto eu fazia as resenhas. Era ela que me 

incomodava, tomava meu tempo e me atormentava tanto que no fim 
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matei essa mulher. Vocês, que são de uma geração mais jovem e mais 

feliz, talvez não tenham ouvido falar dela – talvez não saibam o que 

quero dizer com o Anjo do Lar. Vou tentar resumir. Ela era 

extremamente simpática. Imensamente encantadora. Totalmente 

altruísta. Excelente nas difíceis artes do convívio familiar. Sacrificava-

se todos os dias. Se o almoço era frango, ela ficava com o pé; se havia 

ar encanado, era ali que ia se sentar – em suma, seu feitio era nunca ter 

opinião ou vontade própria, e preferia sempre concordar com as 

opiniões e vontades dos outros. E acima de tudo – nem preciso dizer – 

ela era pura. Sua pureza era tida como sua maior beleza – enrubescer 

era seu grande encanto. Naqueles dias – os últimos da rainha Vitória – 

toda casa tinha seu Anjo. E, quando fui escrever, topei com ela já nas 

primeiras palavras. Suas asas fizeram sombra na página; ouvi o 

farfalhar de suas saias no quarto. Quer dizer, na hora em que peguei a 

caneta para resenhar aquele romance de um homem famoso, ela logo 

apareceu atrás de mim e sussurrou: “Querida, você é uma moça. Está 

escrevendo sobre um livro que foi escrito por um homem. Seja afável; 

seja meiga; lisonjeie; engane; use todas as artes e manhas de nosso sexo. 

Nunca deixe ninguém perceber que você tem opinião própria. E 

principalmente seja pura”. E ela fez que ia guiar minha caneta. E agora 

eu conto a única ação minha em que vejo algum mérito próprio, embora 

na verdade o mérito seja de alguns excelentes antepassados que me 

deixaram um bom dinheiro – digamos, umas quinhentas libras anuais? 

–, e assim eu não precisava só do charme para viver. Fui para cima dela 

e agarrei-a pela garganta. Fiz de tudo para esganá-la. Minha desculpa, 

se tivesse de comparecer a um tribunal, seria legítima defesa. Se eu não 

a matasse, ela é que me mataria. Arrancaria o coração de minha escrita. 

(WOOLF, 2016, p. 11-13). 

Se na Europa, na época de Virginia Woolf, no século XX, essas dificuldades ainda 

eram tão latentes, não se admira que para as mulheres moçambicanas, mesmo as da 

contemporaneidade, ainda seja difícil enfrentar fantasmas como o Anjo do Lar, ou mesmo 

o patriarcado. Ainda há muito que evoluir tratando-se de literatura feminina em África, 

ou mais precisamente, em Moçambique. Como a própria Paulina Chiziane chega a 

comentar em entrevista ao Justificando, ela acredita que muito de bom ainda está por vir, 

se tratando de produção literária em Moçambique, muitas barreiras ainda precisam ser 

derrubadas para que sua literatura e a de tantas mulheres, que viriam a produzir, sejam 

reconhecidas, e acima de tudo, dado a liberdade de mostrar sua a voz e escrita 

(CHIZIANE, 2016). 

Considerações Finais 

Pelo que expusemos, pode-se afirmar que Niketche é uma representação da mulher 

universal, de todas as culturas, de diversos moldes de organização familiar, das formas 

de dominação do homem sobre a mulher. Paulina Chiziane aponta de forma sutil as 
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nuances culturais moçambicanas, como também denuncia todas as formas de abuso, 

superioridade e exploração masculina sobre o sexo feminino, mas suas reflexões vão 

muito além disso. Durante a narrativa, as suas personagens buscam uma saída para a 

situação em que se encontram. Cada uma das mulheres de Tony vai ingressando no 

mercado de trabalho, construindo, assim, a independência financeira e, ao mesmo tempo, 

desconstruindo a figura do homem poderoso e indomável. Elas também, uma a uma, vão 

se recuperando psicologicamente, casam, apoderam-se de espaços, criam novas relações, 

rompem com a experiência de obediência e estabelecem partilhas. Niketche é uma dança 

do norte de Moçambique, do povo macua, dança da fertilidade, da sexualidade, é parte 

componente dos ritos de iniciação. A nova mulher é apresentada à tribo, pronta para o 

amor, para a fertilidade e para assumir a sua vida. O chamado da grandiosidade da 

partilha, da roda, da dança, que supera as amarras machistas e inquisitoriais do 

colonizador. 
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