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RESUMO:

Moçambique, um país africano de língua portuguesa, possui uma enorme riqueza cultural que
perpassa pela oralidade das suas narrativas, a fim de mostrar o cotidiano de seu povo. Assim, esta
pesquisa pretende analisar a narrativa oral moçambicana “A herança maldita”, coletado por Rogério
Andrade Barbosa (2007), a fim de evidenciar os traços culturais e identitários a partir da teoria literária
do conto. A metodologia utilizada no presente trabalho foi a pesquisa bibliográfica com posterior
análise de conteúdo. Foram utilizados teóricos da historiografia da literatura africana como
Bispo; Barbosa (2018), Oliveira (2005) e Santilli (1985); e os teóricos da análise da
narrativa literária Brait (2000), Dimas (1987), Gotlib (1991), Leite (2001) e Mesquita (1994).

ABSTRACT:
Mozambique, a Portuguesespeaking African country, has an enormous cultural wealth that runs
through the orality of its narratives, in order to show the daily life of its people. Thus, this research
intends to analyze the Mozambican oral narrative "The damned inheritance", collected by Rogério
Andrade Barbosa (2007), in order to highlight the cultural and identity traits from the literary theory of
the story. The methodology used in the present study was the bibliographical research with
subsequent content analysis. Theorists of the historiography of African literature were used as Bishop;
Barbosa (2018), Oliveira (2005) and Santilli (1985); and the theorists of the literary narrative analysis
Brait (2000), Dimas (1987), Gotlib (1991), Leite (2001) and Mesquita (1994).

RESUMEN:

Mozambique, un país de habla portuguesa de África, tiene una riqueza de la cultura que se respira en
la oralidad de sus narrativas, con el fin de mostrar la vida cotidiana de sus habitantes. En este sentido,
esta investigación pretende analizar la narrativa oral mozambiqueña "La herencia maldita", recogida
por Rogério Andrade Barbosa (2007), a fin de evidenciar los rasgos culturales e identitarios a partir de
la teoría literaria del cuento. La metodología utilizada en el presente trabajo fue la investigación
bibliográfica con posterior análisis de contenido. Se utilizaron teóricos de la historiografía de la
literatura africana como Obispo; Barbosa (2018), Oliveira (2005) y Santilli (1985); y los teóricos del
análisis de la narrativa literaria Brait (2000), Dimas (1987), Gotlib (1991), Leite (2001) y Mesquita
(1994).
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INTRODUÇÃO

Moçambique, um país em África, possui uma enorme riqueza cultural que perpassa pela oralidade
das suas narrativas. A fim de mostrar o cotidiano de seu povo, falase, além das línguas originárias, o
idioma lusitano assim como em Cabo Verde, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe e Angola. Convém
aqui ressaltar, de chofre, que do ponto de vista geográfico, a África é dividida em cinco regiões: do
Norte ou Setentrional, Ocidental, Central, Oriental e do Sul ou Meridional. Destacamos a África do Sul
ou Meridional, pois nosso foco de estudo está na produção literária oral de um país, Moçambique.
Além desse, essa região é composta de mais quatorze países: África do Sul, Angola, Botsuana,
Comores, Lesoto, Madagascar, Malauí, Maurício, Namíbia, Seicheles, Suazilândia, Tanzânia, Zâmia e

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/as_narrativas_orais_mocambicanas_o_conto_a_heranca_maldita_coleta.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.213,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Zimbábue. (OLIVEIRA, 2005).

Segundo Oliveira (2005, p. 54) “A língua é, sem dúvida, um forte elo de identidade e de afirmação dos
povos. Ela é um dos mais autênticos meios de expressão da nacionalidade, e na arte da poesia, um
de seus momentos culminantes”. Em Moçambique, além da língua oficial, falamse idiomas originários
do grupo banto, como o chona, o maconde e o tsonga. Salientar essa diversidade linguística é
importante enquanto marcador de identidade, uma vez que conservar a língua original em um
momento de colonização é fulcral para representação de um povo.

Moçambique não apenas preservou sua diversidade linguística como também cultivou o registro oral
de sua literatura, apesar da chegada do colonizador e, a reboque, sua imposição linguística. Quanto a
essa conservação da cultura oral, os autores Bispo e Barbosa (2018, p. 40) asseveram que “a nação
de Moçambique era originalmente ágrafa, isto é, não tinha desenvolvido a escrita, contudo
desenvolveu a literatura oral, praticada em diversas modalidades, como afirmam os pesquisadores”.

Na mesma linha de pensamento acerca da preservação da cultura oral, Santilli (1985, p. 28) afirma
que “a penetração da cultura portuguesa teria sido insignificante por um largo tempo e, [logo, o povo,
na maioria analfabeto] permaneceu em suas práticas tradicionais, no uso da transmissão oral.”,
mantendo hábitos e costumes familiares/sociais por meio da oralidade e colocando à margem a
influência portuguesa sobre a estruturação da língua, do falar e do escrever.

Assim, esta pesquisa pretende analisar narrativa oral moçambicana “A herança maldita”, coletada por
Barbosa (2007) para evidenciar os traços culturais e identitários, a partir da teoria literária do conto.
Sua relevância acadêmica está no reconhecimento da literatura oral como gênero a ser estudado,
mesmo por vezes sendo colocado à margem da academia, e sua relevância social parte da
concepção de identidade de um povo para a construção do reconhecimento de sua cultura. Sua
relevância acadêmica está no reconhecimento da literatura oral como gênero a ser estudado, mesmo
por vezes sendo colocado à margem da academia, e sua relevância social parte da concepção de
identidade de um povo para a construção do reconhecimento de sua cultura.

Esse trabalho pretende analisar se há nas narrativas orais moçambicanas a representação cultural,
através da explicação da prática da narrativa oral como ferramenta cultural para aquele povo, e da
interpretação da presença da representação cultural local no contoobjeto desse estudo levando em
consideração a teoria do conto e marcas da oralidade.

A metodologia utilizada no presente trabalho é classificada com base nos seus objetivos em pesquisa
explicativa, porque sua preocupação central é identificar os fatores que contribuem ou influenciam
para a ocorrência dos fenômenos, aprofundando o conhecimento e explicando a razão. O seu
desenvolvimento é dado por pesquisa bibliográfica, ou seja, consiste no estudo centrado em materiais
já elaborados. Quanto às fontes bibliográficas são utilizados livros de referências e artigos científicos
publicados em periódicos. (GIL, 1991).

Nesse trabalho, são utilizadas duas correntes teóricas literárias: a historiografia e a crítica. A
historiográfica se caracteriza pelo registro escrito da história, podemos dizer que é a arte de escrever
e registrar os eventos do passado. Assim, traçase um panorama histórico do recorte estudado para
poder dialogar e compreender a produção literária do momento, com apontamentos sociais e
culturais. Nessa vertente teórica utilizamos os teóricos: Bispo; Barbosa (2018), Machado (2006),
Mattos (2012), Oliveira (2005) e Santilli (1985).

Quanto à crítica literária, campo que analisa e valoriza positiva ou negativamente uma obra literária,
temse uma forma de expressar a opinião e o julgamento de um leitor ou leitora sobre algum texto,
situação, personagem, entre outras. Lançaremos sobre nosso objeto tanto a análise de conteúdo
vinculada à pesquisa bibliográfica quanto à crítica literária com vistas a compreender como em “A
herança maldita” o gênero conto e os elementos do texto narrativo se presentificam e preservam os
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costumes moçambicanos. Nessa perspectiva teórica, utilizamos: Brait (2000), Forster (1969), Gancho
(1991), Gotlib (1991), Leite (2001), Lins (1976) e Mesquita (1994).

A fim de analisar se há nas narrativas orais moçambicanas a representação cultural, esse trabalho
está dividido em duas seções: “Conto e oralidade: a prática da narrativa oral como ferramenta cultural
para os moçambicanos” e “‘A herança maldita’: elementos da narrativa e análise literária”.

1. CONTO E ORALIDADE: A PRÁTICA DA NARRATIVA ORAL COMO FERRAMENTA
CULTURAL PARA OS MOÇAMBICANOS

A preservação da cultura de um povo não depende necessariamente de registros oficiais, mas das
narrativas produzidas e defendidas por seus sujeitos. Assim é importante perceber como os contos
moçambicanos, narrativas curtas passadas majoritariamente de forma oralizada, têm contribuído
nessa preservação da cultura local.

Segundo Cortázar (1974), a palavra “conto” possui três significações: 1. Relato de um acontecimento;
2. Narração oral ou escrita de um acontecimento falso; 3. Fábula que se conta às crianças para
divertilas. O conto maravilhoso, nessa terceira acepção de Cortázar, é entendido como história
destinada às crianças, com personagens sem marca histórica e com acontecimentos que contrariam o
universo real.

Além disso, há a presença de uma moral ingênua, e ele é transmitido via oral e escrita, pelos séculos,
sem que se perca a ideia central. Esse gênero possui três características essenciais: a mobilidade, a
generalidade e a pluralidade que permitem a fluidez da narrativa. Em suma, todas as definições
possuem um eixo norteador: são modos de contar algo, logo todas são narrativas. O conto por sua
vez, reuni características da fábula e da parábola: a economia do estilo, a situação e a proposição
temática resumida.

Esse gênero textual, pelas suas particularidades, apresenta sérias questões sobre sua classificação.
Nesse aspecto, alguns admitem que há uma teoria, outros negam tal existência e acabam por filiálo à
teoria geral da narrativa. Essa segunda ideia apresenta lacuna quanto às características do conto, já
que está atrelado à narrativa. Segundo Gotlib (1991, p. 10), “tratar da teoria do conto é aceitar uma
luta em que a força da teoria pode aniquilar a própria vida do conto.”.

No que pesem os aspectos tipificadores do conto, Propp (1978) descreve as partes do conto e as
relaciona entre si e com o conjunto. Isso se dá porque o autor parte do modo formalista russo: estudo
das formas para determinar as constantes e variantes dos contos, comparando suas estruturas e
sistemas. Numa análise comparativa, ele percebeu que há certa repetição de tipos de personagens o
que se nomeia de funções e evidenciou nos contos russos maravilhosos cerca de 150 elementos e 31
funções constantes. Cabe ressaltar que a extensão do texto não vale para esse estudioso, apenas a
existência dos elementos e funções.

Na década de 1960, surgem outros teóricos que versam acerca dos princípios preconizados pelo
referido autor a exemplo de Brémond (1972), que traça ideias gerais para o desenvolvimento de toda
narrativa e determina a sequência elementar, dividida em três funções: uma que abre a possibilidade
do processo, uma que realiza tal possibilidade e uma que conclui o processo, com sucesso ou
fracasso. Sobre essa perspectiva, Gotlib (1991, p. 27) afirma:

O estudo da lógica dos contos russos, que propiciou o estudo da narrativa,
evoluiu ainda para o estudo da lógica de outras formas de outros tantos
objetos visuais: nele se empreende a leitura de uma praça de uma cidade,
mediante análise dos elementos que as compõem nas suas relações e como
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representação cultural de uma situação histórica. O repertório das ações
constantes detectadas nos contos maravilhosos por V. Propp desencadeou,
pois, tal como observa Adriano Rodrigues, um estudo cada vez mais amplo da
“lógica das formas culturais”, de modo a desenvolver uma “semiótica do
mundo.” (GOTLIB, 1991, p. 29).

Bader (1945 apud GOTLIB, 1991), por seu turno, afirma que o conto foi uma mudança de técnica e
não de estrutura, que antes a ação e o conflito trafegam pelo desenvolvimento até chegar ao
desfecho com crise e resolução final. Hoje, o modo de narrar pode desmontar esse esquema e
apresentarse de maneira diferente. Assim sendo, resta importante saber que o conto carrega em si a
narratividade de uma ação e a tensão de um conflito.

Poe (1842 apud GOTLIB, 1991) recai no princípio de uma relação: a extensão do conto e o efeito da
leitura. Para ele, a elaboração de um conto é resultado de domínio de materiais narrativos pelo autor,
assim, é um trabalho consciente e feito por etapas. Outro aspecto é o da economia dos meios
narrativos, ou seja, trabalhar com o mínimo de meios e conseguir o máximo de efeitos. Sobre a
brevidade do conto, veja o que disse Alceu Amoroso Lima, numa conferência que fez sobre o conto
na Academia Brasileira de Letras, em 1956:

O tamanho, portanto, representa um dos sinais característicos de sua
diferenciação. Podemos mesmo dizer que o elemento quantitativo é o mais
objetivo dos seus caracteres. O romance é uma narrativa longa. A novela é
uma narrativa média. O conto é uma narrativa curta. O critério pode ser
empírico, mas é muito verdadeiro. É o único realmente positivo. (LIMA apud
GOTLIB, 1991, p. 6364).

O fato narrado dentro do conto pode se aproximar da verdade ou da falsidade, o que importa é a
presença da ficção, ou seja, a maneira artística de apresentar algo, com os diferentes graus de
proximidade ou afastamento do real. A cultura da oralidade é fator marcante e decisivo na formação
de muitas comunidades, tais quais as africanas. Isso se apresenta também no conto de Barbosa
como veremos logo mais.

Levando em consideração a oralidade na cultura africana, Machado (2006, p. 79) afirma que “A
Tradição Oral é a grande escola da maioria dos povos africanos. As culturas africanas não são
isoladas da vida. Aprendese observando a natureza, aprendese ouvindo e contando histórias. Nas
culturas africanas, tudo é ‘história’”. Assim, a história é compreendida pela oralidade, através da voz
do narrador/contador em diversas circunstâncias sociais, mantendo vivo o caráter mnemônico da
comunidade, com seu acervo cultural, histórico e moral. Vale salientar que nesse contexto, “a
memória, [...] não separa o presente do passado, vai além atualizando os fatos da vida e da história.”
(Idem, p. 80).

Nessa perspectiva de preservação cultural através da oralidade, a memória assume a função de
representações coletivas enraizadas no seu contexto à história do seu povo. Logo, essa mesma
memória transcende a mera repetição e dá novo sentido ao fato oralizado, como afirma esse ditado
popular da cultura africana: “Quem tem cultura tem a palavra. Quem tem a palavra pode ensinar o que
sabe.” (MACHADO, 2006, p. 82). Porque nas sociedades de cultura oral “a palavra tem um valor
sagrado, sua origem é divina. A fala é um dom, não podendo ser utilizada de forma imprudente,
leviana. Ela tem o poder de criar, mas também o de conservar e destruir. Uma única palavra pode
causar uma guerra ou proporcionar a paz.” (MATTOS, 2012, p. 19).

Na tradição da oralidade, o mito é uma história de orientação organizada de maneira simplória e de
significações grandiosas, sendo ensinado no cotidiano ritualístico da comunidade como caráter de
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pertencimento e identidade às comunidades de culturas orais, que mantêm um processo
interdinâmico, pessoal, integral tão importante quanto as comunidades de cultura escrita. Cabe
ressaltar que, de acordo com Eliade (1971, p. 11), “o mito conta uma história sagrada; ele relata um
acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do ‘princípio’”. Assim, não é forçoso
afirmar que “o mito narra como, graças às façanhas dos Entes Sobrenaturais, uma realidade passou a
existir, seja uma realidade total, o Cosmo, ou apenas um fragmento”. Machado assim sintetiza a
questão:

Com os mitos ou histórias míticas, a cosmovisão das culturas africanas insere
informações que propiciam reflexões e lembranças das memórias e do
complexo simbólico que envolve a ideia de origem do mundo, do
autoconhecimento, da organização social e de relações interpessoais.
(MACHADO, 2006, p. 80).

Por fim, Lopes (2004, p. 392 apud MACHADO, 2006, p. 85), nos diz que a “literatura oral é o conjunto
de manifestações literárias de uma sociedade ou civilização preservadas por meio da palavra falada
e/ou cantada.” Sua diversidade abrange desde histórias míticas que narram a criação do mundo e
seus seres e elementos, histórias mágicas, como também cantigas, provérbios e manifestações
populares, sendo extremamente rica e variada, porque “afinal, as histórias, principalmente na África,
foram feitas para serem contadas e recontadas.” (BARBOSA, 2001, p. 5).

Desde sempre, os habitantes da África converteram a história em lenda e as
anedotas em contos. A tradição oral do continente fez com que os contos e as
lendas passassem de geração a geração, através dos séculos, sem seres
escritos. Os gritos os contavam, pais e mães, avôs e avós acabavam
decorandoos de tanto ouvilos e continuavam a transmitilos aos mais jovens.
Só no final do século XIX e início do XX é que se começou a recolher a
mitologia e os contos da África sob a forma de livros. (SOLERPONT, 2009, p.
9).

Na transcrição da oralidade para o escrito, o conto pode sofrer mutações estilísticas, qualquer
mudança que ocorra por pequena que seja, interfere no conjunto da narrativa. “Quanto ao registro
escrito, a sua importância não está apenas na preservação desse saber ancestral, mas também na
elaboração literária das histórias. São narrativas fundamentais que deram origem a muitas outras
obras.” (OLIVEIRA, 2005, p. 52). Contudo, esse processo de transcrição é necessário e primordial
para a preservação da tradição. A oralidade e a escrita são os dois processos de transmissão do
saber que se complementam, e que nunca se contradizem ou se sobrepõem, pois o princípio de uma
é o início da outra em constante movimento, logo “possuem especificidades, no entanto compõem
aquilo que o homem tem de mais sagrado: a sua humanidade finita e, ao mesmo tempo, eterna.”
(Idem).

1. “A HERANÇA MALDITA”: ELEMENTOS DA NARRATIVA E ANÁLISE LITERÁRIA

O conto “A herança maldita”, coletado da oralidade do povo moçambicano e registrado por Rogério
Andrade Barbosa, encontrase disponível no livro “O segredo das tranças e outras histórias africanas”
(BARBOSA, 2007), nas páginas 32 a 39. Barbosa é professor, tradutor e escritor. Criado numa casa
repleta de livros e com pais contadores de histórias. Graduado em Letras pela Universidade Federal
Fluminense e pósgraduado em Literatura Infantojuvenil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Lecionou por dois anos, de maneira voluntária pelas Nações Unidas em GuinéBissau. Viajou por
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mais de 40 países, trazendo fontes de inspiração e cenários para seus livros, valorizando,
principalmente, as diferenças culturais e étnicas. Atualmente, trabalha na área de pesquisa, profere
conferências, ministra cursos sobre Cultura e Literatura Oral Africana e participa de programas de
incentivo à leitura. Recebeu o Prêmio da Academia Brasileira de Letras de Literatura Infantil em 2005.
(BARBOSA 2001; 2007; 2009).

Esse texto terá seus cinco elementos da narrativa analisados, pois existe uma dependência entre
eles, como dito anteriormente. Gancho (1991, p. 9) afirma que “sem os fatos não há história, e quem
vive os fatos são os personagens, num determinado tempo e lugar. Mas para ser prosa de ficção é
necessária a presença do narrador, pois é ele fundamentalmente que caracteriza a narrativa.”.
Compreender essa tessitura textual associada à cultura moçambicana é uma chave potente de leitura
dessa narrativa.

Quando se tenciona analisar qualquer texto ficcional é mister levar em consideração os elementos
essenciais da narrativa e como eles transitam a ponto de conduzir o leitor por caminhos físicos e
espaços psicológicos. Neste momento, convém começar pelo esqueleto do texto: o enredo. Para
Mesquita (1994, p.7), ele é “a apresentação/representação de situações, de personagens nelas
envolvidos e as sucessivas transformações que vão ocorrendo entre elas, criandose novas situações,
até chegar à final – o desfecho do enredo.”.

No conto “A herança maldita”, a narrativa gira em torno de Muzila, um emigrante moçambicano que
na época do apartheid foi para Djone, um tempo depois voltou para sua terra, sem recursos
financeiros e com atitudes grosseiras e rudes. Sua esposa Kati e filhos passavam necessidades até
fome. Ela pediu que ele fosse até a ilha dos seus pais para buscar ajuda, atravessando o rio quase
seco numa pequena canoa. Chegando lá, os sogros espantaramse com ele (Na cultura
moçambicana, é necessário avisar quando se visitará, e ele foi sem esposa e filhos), conversaram e
ficaram cientes da problemática. Muzila comeu muito e levou comida para casa, contudo não para sua
família, ele escondeu numa árvore oca no meio da floresta.

Mister se faz trazer o que diz Oliveira acerca do apartheid:

Em 1948, foi oficializada a política de segregação racial, o apartheid. Foram
criadas zonas separadas para brancos – donos do poder político e econômico
do país – e para os negros, mestiços e asiáticos, apesar de essas
comunidades marginalizadas constituírem 86% da população. Havia locais
determinados para os diferentes grupos étnicos morarem, limitação do direito
de ir e vir, restrições ao voto, proibição de casamentos interraciais, interdição
a não brancos de frequentarem lugares públicos reservados aos brancos. Isso
envolvia transportes, praias, hospitais e escolas. Mesmo após a sua
independência, em 1961, o apartheid permaneceu em vigor. Lutas internas e
pressão política internacional obrigaram a África do Sul a abolir legalmente a
política de segregação racial em 1990. Somente nas eleições multirraciais e
multipartidárias de 1994, Nelson Mandela – líder antiapartheid – foi eleito e se
tornou o primeiro presidente negro daquele país. (OLIVEIRA, 2015, p. 28)

Os dias se passaram, e ele precisava trabalhar, mas sempre dava uma desculpa para não ir, e ia
preparar e comer a comida trazida da casa dos sogros. Um dos filhos, a pedido da mãe, o seguiu e
descobriu a farsa e contou à matriarca. Ela pegou os alimentos e preparou para seus filhos, chamou
seus pais e recorreu ao conselho de anciãos, que quando Muzila retornou para aldeia, disseram:

Depois de escutarmos as acusações de seus familiares, decidimos que você
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tem de se separar de sua mulher. E que os pais dela, já que os costumes de
nosso povo foram violados por sua conduta e mentiras, não terão de pagar
indenização por terem sua filha de volta.

E assim foi feito. Pois, como diz um antigo provérbio, “os bens do avarento
não duram.” (BARBOSA, 2007, p. 39).

Em “os bens do avarento não duram” temos um provérbio moçambicano que diz muito sobre a
narrativa aqui analisada. Quanto a isso, e aos cinco textos que compõem o livro de Barbosa, Chaves
(apud BARBOSA, 2007, p. 7) comenta, na apresentação da obra, que “As cinco narrativas são
introduzidas [...] por provérbios, frases curtas que nos falam de uma verdade de que não tem dono, ou
melhor, que pertence a uma comunidade”. Logo após discorrer acerca desse estilo de produção, que
valora também ditos populares, a mesma autora afirma que tais provérbios “nos fazem pensar que
cada uma dessas estórias traz verdades sobre a vida que o autor do livro aprendeu com esses povos
e quer dividir com cada um de nós.”.

A partir desse resumo, confirmase a teoria que o “o enredo é estruturado pelo princípio lógico da
casualidade e pela lógica temporal.” (MESQUITA, 1994, p. 12), como também o seu significado
depende de como o leitor o lê, dandolhe novo sentido, como afirma a estética da receptividade
literária.

No conto “A herança maldita”, o enredo aproxima de tal maneira da realidade, que se torna impossível
dizer o que é irreal, pois o texto trata de acontecimentos e momentos da cultura moçambicana, além
de que não é possível desvincular a realidade da ficção, pois ambas fazem um trabalho minucioso de
linguagem.

O ato de Muzila ir ao encontro dos sogros em busca de alimentos é o núcleo do conto, “gerador das
ações das personagens, em torno do qual podemse criar outros conflitos, confronto de forças
antagônicas, ação gerando ação, em sentido contrário. Tais forças em luta, no seu
interrelacionamento, vão impulsionando as mudanças das situações criadas.” (MESQUITA, 1994, p.
28). Esse núcleo é chamado de conflitivo ou dramático e a partir dele, Muzila vai aos sogros em busca
de alimento e não reparte com sua família, como é o esperado, criando novas situações dentro da
narrativa.

No início desta análise utilizouse uma citação de Gancho (Idem) para quem a narrativa é o que
“fundamentalmente” caracteriza a prosa ficcional. O narrador, então é a voz que apresenta os
acontecimentos na ficção, e às vezes é ou não personagem, constituindo um entre os vários
elementos da teoria literária com os quais se articula, orgânica e sistematicamente, na composição
das obras singulares, dando nuances da oralidade do povo moçambicano através da presença de
ditados populares como “A juventude é como uma ventania: logo vai embora” (BARBOSA, 2007, p.
34) “os bens do avarento não duram.” (Idem, p. 39), que trazem consigo uma mensagem pedagógica
e moralizante.

Para fins de estudos, optouse pela tipologia do narrador de Norman Friedman (apud LEITE, 2001),
que possui cinco classificações: narrador onisciente intruso, que possui liberdade no ato de narrar e
parte da periferia ou do centro dos acontecimentos, ou ainda limitase a estar dentro ou fora da
narração ou mesmo adotando sucessivas posições. O segundo narrador é o onisciente neutro, fala
em 3ª pessoa e narra os fatos sempre com a preocupação de relatar opiniões, pensamentos e
impressões de uma ou mais personagens, influenciando assim o leitor a se posicionar a favor ou
contra eles.

O narradortestemunha, cuja narração se dá em 1ª pessoa, tido como uma voz interna da narrativa
por viver acontecimentos descritos como personagem secundário, torna a ação mais verossímil,
contudo sua visão é limitada, pois sua fala sempre parte da periferia dos acontecimentos. A quarta
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classificação é narradorprotagonista, narra de um ponto fixo e central, logo é o personagem central
da narração, e possui acesso exclusivo às suas percepções, pensamentos e sentimentos. E o quinto
tipo, a onisciência seletiva múltipla, configurase como a ausência, propriamente, dita de um narrador,
pois a narração vem das mentes das personagens, das impressões percebidas e do predomínio
quase absoluto da cena.

No conto de Barbosa (2007) o narrador é classificado como onisciente intruso, narra em 3ª pessoa e
com a necessidade de descrever opiniões, pensamentos e impressões de uma ou mais personagens.
O trecho “Nesse dia, Muzila, a contragosto, trabalhou a manhã inteira” (2007, p. 38), traça por
inferência o comportamento dessa personagem como preguiçoso; e em “E assim foi feito. Pois, como
diz um antigo provérbio, os bens do avarento não duram.” (2007, p. 39), emite uma opinião contrária e
um julgamento ao protagonista, fazendo o leitor creditar e validar sua perspectiva.

Sendo a narrativa uma trama vivida, esse alguém que vive é chamado de personagem, que para Brait
(2000, p. 28), “Tanto o conceito quanto a sua função no discurso estão diretamente vinculados não
apenas à mobilidade criativa do fazer artístico, mas especialmente à reflexão a respeito dos modos de
existência e do destino desse fazer.” Assim, esse estudo se entrelaça com as questões do narrador,
pois ambos conduzem o leitor no processo de digressão da narrativa. No conto em apreciação, as
personagens são: Muzila, Kati, sogros, filhos e conselho de anciãos.

Muzila, a partir da percepção apresentada por Brait (2000), classificase como personagem
protagonista, pois é aquela que ganha o primeiro plano na narrativa, é a principal. Um homem e pai
de família que sai do seu lar em busca de melhores condições para sua família, mas ao retornar,
desagrada os seus familiares, através da corrupção e da mentira, uma pessoa oportunista e
ludibriadora, além de gostar de tomar aguardente de maneira descompensada e exagerada. Já Kati
inicia como personagem coadjuvante, por estar ao lado do protagonista, e depois passa ser
antagonista, sendo opositora de Muzila. Uma mulher sábia que honra sua família, sofrida pelas
causas do esposo, mas que dá a volta por cima e com apoio dos pais e do conselho de anciãos, vai
viver de maneira divorciada e feliz.

E os demais (sogros, filhos e conselho de anciãos) desempenham o papel de personagens
decorativos, isto é, não exercem papel notório na narração, contudo desempenham uma função.
Destacamse os sogros que agiram de boa fé com Muzila ao recebêlo à noite e sozinho em sua tribo,
e também o apoio dado à filha em relação ao divórcio orientado pelo conselho de anciãos. O filho do
casal, um garoto esperto que em prol da sua constituição familiar, entrega e denuncia seu pai. A
relação que as personagens exercem dentro da narrativa é chamada de sintaxe das personagens.

Segundo Forster (1969), as personagens podem ser classificadas em planas e redondas. As
personagens planas são construídas ao redor de uma única ideia ou qualidade, e são imutáveis no
transcorrer da narrativa, logo as características são estáticas; no conto as personagens planas são os
sogros, os filhos e o conselho de anciãos. E as personagens redondas são marcadas pela
complexidade e multifacetamento de ideias, comportamentos e atitudes. No conto Muzila e Kati são
essas personagens.

Toda a narrativa acontece dentro de um espaço físico, que pode (ou deve) atingir o mesmo patamar
dos componentes da narrativa, devido a seu valor essencial na construção do texto, por ser o lugar
físico onde as personagens circulam, onde as ações se realizam. Lins (1976) inicia os estudos
concretos e precisos sobre o espaço na narração e trabalha a dicotomia espaço e ambientação,
vejamos:

Por ambientação, entenderíamos o conjunto de processos conhecidos ou
possíveis, destinados a provocar, na narrativa, a noção de um determinado
ambiente. Para a aferição do espaço, levamos a nossa experiência do mundo,
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par ajuizar sobre a ambientação, onde transparecem os recursos expressivos
do autor, impõese um certo conhecimento da arte narrativa. (LINS, 1976, p.
76).

A partir da teoria de Lins (1976), sobre o espaço no conto moçambicano os espaços são o país Djone,
a tribo onde mora Kati e filhos, o matagal entre as tribos, a tribo dos pais de Kati e a plantação na tribo
de Kati.

E a ambientação é dada pela caracterização implícita de cada espaço, como: Djone, “como
apelidavam o país vizinho em busca de fortuna.” (BARBOSA, 2007, p. 34), entendido como um país
que a prosperidade é certeira para a sobrevivência e um lugar aonde muitos emigrantes iam a busca
de melhores condições financeiras. A tribo onde moram Kati e filhos, “no interior de Moçambique.”
(Idem, p. 34) que estava vivenciando “o tempo da seca e a comida estava escassa.” (Idem, p. 35),
num lugarzinho bem remoto da urbanidade e simples, porém aconchegante.

O matagal entre as tribos de Kati e de seus pais, sendo um espaço divisor pelas marcantes
diferenças, “As plantações sofriam o efeito da prolongada estiagem. Até os animais da savana
pareciam ter fugido para outras paragens. Só os abutres circulavam no ar, atraídos pelo cheiro
putrefato das carniças.” (BARBOSA, 2007, p. 35). A tribo dos pais de Kati, “Na aldeia de meu pai não
faltam alimentos. Lá eles tiveram uma boa colheita.” (Idem, p. 35), local próspero, farto e organizado,
sendo uma concepção contrária à ideia estereotipada da fome e da miséria das comunidades
africanas.

A narrativa é gerada dentro de marco temporal para fim de compreensão da obra, conforme Defina
(1975, p. 60), “a arte literária é eminentemente temporal, a despeito de suas tentativas
espacializantes. Deste modo, os elementos que compõem a ficção romanesca encontramse dentro
do tempo.”. Por isso, a categoria do tempo está atrelada ao enredo de maneira intrínseca, e pode
ocorrer em vários níveis: primeiro nível, época em que se passa a história, a narração se passa num
tempo diferente do que foi escrito ou publicado. Segundo, duração da história, muitas narrações
acontecem em curtos espaços de tempos, outros, em maiores. O tempo cronológico, no terceiro nível,
é quando a narração transcorre no tempo natural da história. E o quarto nível, tempo psicológico,
marcado pelo desejo ou vontades do narrador, alterando a ordem cronológica, e um elemento
marcante é o flashback, que consiste em voltar no tempo. (GANCHO, 1991).

No conto “A herança maldita”, o tempo é cronológico, pois segue o princípio lógico da linearidade da
ordem natural dos fatos narrados, iniciando pela emigração de Muzila, retorno do mesmo e das suas
ações contrárias à família, finalizando, consequentemente, a separação do casal, sem marcação
quantitativa temporal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conto entendido como gênero de curta extensão possui como característica central o
condensamento do conflito, tempo, espaço e redução do número de personagens. No contoobjeto, o
próprio título faz um trabalho estilístico com as palavras e ressignifica a conjuntura da objeção da
herança. Vejamos: Muzila sai em busca de melhores condições financeiras, trabalha e não consegue
nada, retorna para sua tribo, trai sua família e não “herda” positivamente nada, apenas o isolamento
social oriundo da separação do casamento, fato esse vaticinado pelo conselho de anciãos, e recebe
“A herança maldita”.

Muzila, homem ludibriador e afrontoso, rompe com a cultura organizacional moçambicana ao visitar
seus sogros sem sua esposa e filhos à noite, caracterizando uma afronta à tradição dessa
comunidade. A figura de Kati, no conto, possui papel ativo, pois quebra com os paradigmas sociais da

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/as_narrativas_orais_mocambicanas_o_conto_a_heranca_maldita_coleta.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.1013,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



mulher enquanto sujeito secundário e submisso à pessoa masculina. Ela parte e dá vida à sua família
devido à sua personalidade forte, carregada de identidade e pertencimento à sua tribo.

A literatura oral é um fio que pode ser tramado a todo momento, assim pode ser reinventada e
acrescida de situações, logo essa literatura move as margens da sociedade, ao contrário da literatura
canônica que move o centro. E esse fenômeno que as literaturas africanas de língua portuguesa
fazem, nesse estudo, a de origem moçambicana, garante a vivência da cultura dos seus povos que
arraiga da oralidade e transcende a escrita.
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