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OLHARES DOCENTES 
 

Entre o leão e a bicicleta, uma breve leitura 

de “O enterro da bicicleta”, de Nelson 

Saúte1 
Priscila Finger do Prado 

Doutora em Letras e Professora da UNICENTRO 

 

 

Escritor Nelson Saúte. Foto: Divulgação.  

 

elson Saúte nasceu sete anos antes da independência de Moçambique, 

de modo que muito de sua literatura traz ecos de tal período da história 

moçambicana.  

No conto “O enterro da bicicleta”, é possível perceber um panorama do interior 

do país frente ao que se sucedeu à independência. O protagonista do conto, o 

deputado, era saudado na aldeia por sua posição ilustre de político. Mesmo 

depois da independência, aldeias como as do deputado desconheciam carros e 

 
1 Texto produzido no âmbito do Curso Introdução à Literatura de Moçambique, promovido pela 

Revista África e Africanidades, no segundo semestre de 2019, sob coordenação da professora 
mestra Nágila Oliveira dos Santos.  
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maiores tecnologias. Talvez por isso o deputado se negasse 

a se mudar para a cidade, permanecendo na aldeia e saindo 

dela de bicicleta para se dirigir até o parlamento:  

“Não era a primeira vez que empreendia 

aquela viagem de bicicleta até a vila, onde 

apanhava o machimbombo que o levava 

ao distrito e, de lá, para a capital da 

província, de onde saía um boeing para a 

capital do país, onde se situava o 

parlamento” (p.30).  

Por seu esforço e humildade, mas também por conta da 

lendária participação na luta armada pela independência, a 

figura do deputado era cultuada por todos na aldeia. Assim, 

quando se teve notícia de sua morte, a consternação foi 

geral. Era preciso alguma grandiosa homenagem, talvez 

uma cripta ou um mausoléu, mas na aldeia só havia adobe 

e capim para as construções. Além disso, não havia corpo a 

ser enterrado, somente a bicicleta que levara o deputado 

para a morte, por parte de um leão, pelo que se contava.  

A morte do deputado expõe os conflitos da descolonização, os costumes 

ancestrais, a falta de discursos, a distância da capital e da modernidade que 

deveria advir com a independência. A morte do deputado também rompe o único 

elo direto entre a distante aldeia e as decisões nacionais. 

O fato de haver ou não enterro, de haver ou não corpo, não tira o fato de que 

não haverá mais o deputado, de que não haverá mais a ponte entre a aldeia e o 

partido, e talvez esta morte marque também certa desilusão para com o que se 

deu depois da independência. Entre a bicicleta, marca da modernidade possível 

na aldeia, e o leão, marca da ancestralidade da terra e das forças da natureza, 

ganha o leão, mas é a bicicleta é quem ganha as homenagens, até porque o 

mensageiro que chega à aldeia, morre em seguida, e não pode dar o recado que 

talvez modificasse a perspectiva diante do ocorrido. 
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