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 produção literária de Mia 
Couto, assim como a de 
qualquer outro escritor ou 

escritora dos PALOP, demanda um 
conhecimento das estruturas políticas, 
econômicas, culturais e sociais das ex-
colônias portuguesas, em África. O 
enraizamento histórico destes países 
na lógica violenta da exploração 
colonial foi um dos motes para o 
surgimento de uma literatura que – se 
num primeiro momento foi combativa 
em relação à ambição metropolitana – 
se estrutura, hoje, no propósito de levar 
adiante novos enfrentamentos: em 
sentido mais amplo, a necessidade de 
apresentar, a um mundo orientado por 
uma lógica eurocêntrica, a variedade 
cultural do continente africano; no caso 
de Mia Couto, associado a esta 
primeira noção, o propósito de ajudar a 

construir, por meio da literatura, uma nação moçambicana.  

É neste sentido que é possível associar os conceitos de história, 
nacionalismo e identidade, na obra de Mia Couto. Como discutido por Furquim 
(2002), enquanto ex-combatente da FRELIMO, sua história pessoal está 
entrelaçada a própria história de Moçambique, uma vez que a luta pela libertação 
em relação à colônia não se dissociou do propósito subsequente de se pensar a 
construção de uma nação. No caso de Moçambique, a busca por uma identidade 
nacional esbarraria, ainda, nas diversidades étnicas que caracterizam o país. 

 
1 Texto produzido no âmbito do curso História, Nacionalismo e Identidades na Literatura de 
Mia Couto, promovido pela Revista África e Africanidades, no primeiro semestre de 2010, sob 
coordenação da professora mestra Nágila Oliveira dos Santos.  
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Por fim, vale ressaltar que, apesar de não se sentir nesta missão – como 
mencionado em entrevista à jornalista Fernanda Mena –, Mia Couto tem 
consciência de que está inscrevendo a literatura de Moçambique no mundo e, 
consequentemente, ajudando a escrever a própria história deste país africano. 
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