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Os golpes da vida a mulher suporta no silêncio da terra (...) 

Quem já viajou no mundo da mulher? Quem ainda não foi que vá. 

(CHIZIANE, 2003) 

 

Viajar no mundo da mulher é o convite que faz a obra Balada de Amor ao Vento. 

Terra, por vezes, inóspita, mas também acolhedora, misteriosa e encantadora: suas 

entranhas, formas, estradas, becos, céus, ares, subterrâneos... Tudo na mulher parece de 

difícil revelação, e talvez seja por isso que até hoje tantos escritores tentaram fazê-lo e 

somente alguns conseguiram revelar parte desse universo inconquistável e fascinante a 

ponto de mover o mundo sem alavancas. Paulina Shiziane, autora de Balada de Amor 

ao Vento é um desses escritores. O trabalho autoral de Chiziane nada fica a dever a 

escritores consagrados, e não apenas de língua portuguesa, quando faz uma descrição da 

vida da mulher moçambicana utilizando metáforas que espelham a terra, a rotina, a 

cultura, o homem e, por fim, os sonhos embrutecidos no caldeirão cultural 

(MCLAREN, 2000) onde vive. Buscamos, neste trabalho, evidenciar maneiras como as 

metáforas de Balada de Amor ao Vento instauram marcas do feminino na representação 

da realidade que a autora apresenta e especular sobre a que valores sociais se vincula 

essa maneira de sentir a vida na obra.  

A maneira como se dão as relações humanas reflete a sociedade e os costumes 

que se desenvolveram em cada estrutura social, sua história e formação, as identidades 

que se desenvolveram e se desenvolvem a partir de suas conquistas e subalternidades. E, 

mesmo com as diferenças de ritos, costumes, valores, de cada lugar, encontramos 

semelhanças no agir, pensar e sentir femininos, bem como masculinos (estes últimos, 

contudo, não explorados aqui). 
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É comum pensarmos que somos apenas “fruto do meio”, que a maneira como 

agimos é resultado direto da cultura na qual nos inserimos, que somos apenas aquilo que 

nossa cultura “cultivou”. No entanto, ao ler Balada de Amor ao Vento, percebe-se o 

quanto o feminino, que se revela através dessa obra de Paulina Chiziane, pode tender ao 

universal, ainda que mantenha marcas do local, das valorações socialmente possíveis na 

situação de produção da obra. A arquitetônica da obra revela um intenso uso de 

metáforas que a nosso ver, como buscaremos demonstrar, vincula-se com a seleção de 

um dado interlocutor típico. Para analisar as manifestações metafóricas da alma 

feminina na obra em questão, faz-se necessário definir cultura, já que esta integra 

modos de vida e produtos artísticos e intelectuais e já que o interlocutor típico de cada 

autor está inserido numa cultura. Desde sempre, nossos modos de agir e de viver são 

produto das interações humanas nas organizações de vida características de cada lugar. 

Também é necessário abordar como as relações culturais, a título de 

multiculturalismo, têm “desapropriado” as diferenças, menosprezando-as em favor de 

identidades formais e globalizadas. Sobre essa questão, Peter Mclaren elucida-nos 

quanto às possíveis e inocentes interpretações: 

 

Mesmo que o posicionamento corporificado de qualquer identidade de 

cidadão tenha um efeito inegável naquilo que pode ser dito, a 

democracia tem, entretanto, criado identidades formais que dão a 

ilusão de identidade enquanto simultaneamente apagam a diferença. 

(MACLAREN, 2000, p.73) 

 

Se a “Cultura é constitutiva dos modos de vida, evitando um universalismo 

abstrato” (WILLIAMS, p.25), consideraremos Cultura, então, como cultivo e cultivar, 

fazer, produzir vida e pensamento, como o modo pelo qual significamos as coisas e os 

valores que lhes atribuímos. É o próprio processo de desenvolvimento, um conjunto de 

crenças, valores e práticas construídas, e em constante desenvolvimento, por grupos 

humanos organizados em determinado período. Nós somos cultura. Na voz de 

Boaventura Santos (2005, p.148), a cultura de um dado grupo social “não é nunca uma 

essência”. ´É “uma autocriação, uma negociação de sentidos que ocorre no sistema 

mundial e que, como tal, não é compreensível sem a análise da trajetória histórica (...)”.  

Nesse sentido, Moçambique e sua trajetória histórica se revelam na voz de 

Sarnau, a protagonista da obra, em sua voz e em sua compreensão (situada) de mundo, e 

que, justo por ser situada, alça-se para além do meramente local: 



 

 ... o passado desfila como um rosário de recordações que já nem são 

recordações, mas sim vivências que se repetem no momento em que fecho os 

olhos transpondo a barreira do tempo (CHIZIANE, p .11).  

 

O trabalho autoral é um ato de dizer. Sem um dizer (sempre conjuntural, e, 

portanto, valorativo), não se pode buscar o sentido, uma vez que dizer traz um dito 

situado na situação do dizer, sendo assim sempre ação discursiva de um sujeito, que, em 

parte de modo consciente, em parte inconscientemente, escolhe o que vai dizer, lembra 

e esquece seletivamente de umas coisas e não de outras - a depender da situação 

discursiva na qual se encontre. Todo dito aponta para um sentido, mas não o traz em 

si.Os sujeitos guardam de suas experiências dessas práticas uma memória específica que 

depende de suas relações sociais, bem como dos grupos sociais de que fazem parte -- 

porque nem todos são admitidos em todas as práticas sociais, ainda que alguns tenham 

acesso a um número maior, a depender de sua posição na sociedade em geral e nos 

grupos de que fazem parte.  

Quanto maior o prestígio social de seu grupo, e do sujeito dentro desse grupo, 

tanto maior o acesso do sujeito a práticas sociodiscursivas-- o que tem relação com as 

políticas excludentes, implícitas ou explícitas, dos sujeitos e grupos nas sociedades. A 

posição exotópica é o que permite ao sujeito rememorar, selecionar memórias, por 

assim dizer distanciando-se delas. O sujeito vê o outro a partir de sua própria 

posicionalidade irredutível, mas esse ver o outro é refratado pelas relações sociais entre 

sujeitos. Logo, o que o outro mostra do sujeito, e de si, é valorativo, e sua absorção 

disso também o é.   

Na obra em questão, são as metáforas o recurso que a autora utiliza para deixar 

ver, para “dizer”  a alma feminina de cada mulher daquele espaço cultural a partir do 

qual diz, apresentando aquilo que não se pode admitir em qualquer prática social, mas 

que está impresso na história daquela comunidade múltipla: a metáfora é assim essa 

memória sociocultural carregada de valor: a seleção, inclusive lexical, supõe desde ante 

de vir a existir, uma mescla de entoação avaliativa e responsividade ativa!  

Podemos afirmar que a memória, seja do passado, como retrospecção, ou do 

futuro, como prospecção (esta última fundada, naturalmente, nas experiências passadas 

e presentes), é sempre memória de gênero. Porque o mundo é apreendido em termos de 

gêneros. Pode ser escrita, oral ou, em nossos dias, informatizada (cf. AMORIM, 2009). 



Bakhtin se refere em mais de um momento à questão da memória, por vezes em sua 

relação com o labor estético. Em “O Autor e o Herói” (BAKHTIN, 1997), ele aborda a 

memória do passado (memória estética, que dá acabamento ao herói) e à do futuro (que 

é a memória do herói, não acabada, porque vinculada com o que virá a ser). A primeira 

é aquilo que Amorim (op. cit., p. 9) chama de memória exotópica:  

 

Para uma abordagem estética da existência interior do outro, é preciso, em 

primeiro lugar, não crer ou ter esperanças nele, mas aceitá-lo em seus 

valores; é preciso não estar com ele e nele, mas fora dele (BAKHTIN, 1997, 

p. 144). 

 

A memória do futuro (a do herói, é proposta pelo autor-criador) envolve uma 

projeção, e, mais do que isso, uma posição ética: "A memória do passado é submetida a 

um processo estético, a memória do futuro é sempre de ordem moral” (BAKHTIN, 

1997, p. 167). Quanto a este último ponto, Amorim (Op. cit., p. 10) faz um importante 

esclarecimento: Isso não quer dizer que a estética não seja ética, mas o ato ético do 

artista não coincide com o ato do herói e, em relação ao herói que o artista retrata, o 

trabalho da memória é um trabalho de acabamento.  

Cabe abordar igualmente a memória coletiva, que não se vincula diretamente 

com este ou aquele sujeito, mas permanece viva na cultura, como cerne e cenário do que 

há em comum entre os membros da comunidade de sujeitos. Segundo Bakhtin: 

 

As tradições culturais e literárias (inclusive as mais antigas) se conservam e 

vivem não na memória individual e subjetiva de um homem isolado ou em 

algum “psiquismo” coletivo, mas nas formas objetivas da própria cultura 

(inclusive nas formas linguísticas e verbais), e nesse sentido elas são 

intersubjetivas e interindividuais (consequentemente, também sociais); daí 

elas chegam às obras literárias, às vezes quase passando por cima da 

memória individual subjetiva dos autores (BAKHTIN, 2002, p. 354; grifos 

nossos). 

 

Nesse nível, a memória tem que ver com as práticas sociais, com os gêneros, 

cujos vestígios se conservam, independentemente dos sujeitos, uma vez que quase 

passam "por cima da memória individual subjetiva" dos autores ou locutores em geral. 

Naturalmente, os sujeitos recorrem a essa memória, mas o fazem de modo bem mais 

não consciente, ou mesmo inconsciente. Trata-se da memória substrato, a memória que 

faz o sujeito não ter de reinventar, a cada dizer seu, novas formas de dizer. Quanto 

maior o acesso a práticas, tanto maior o repertório de discursividades que o sujeito 



guarda na memória e, portanto, o repertório de gêneros a que recorre em suas relações 

interlocutivas (SOBRAL, 2009, passim). 

Pode-se assim concluir que todo gesto autoral é, do ponto de vista dialógico, 

necessariamente valorativo, tendo cunho a um só tempo pessoal e social, bem como 

local no sentido estrito e supralocal, no sentido de remeter a valores presentes em mais 

de um local, em mais de uma tradição, em mais de um tempo. Toda gesto autoral nasce 

da interação, organizada mediante o protocolo estético, entre o autor e seu interlocutor 

típico, aquele que representa o grupo social de que faz parte o autor. Interagir não se 

restringe a reagir a outros sujeitos, uma vez que o ser humano se define 

constitutivamente como inter-agente. A partir da inter-ação, o autor deriva, o que é vital, 

sua identidade movente, e a imagem que faz de seu interlocutor e, em consequência, 

disso depende todos os sentidos que instaura, posto que estes nascem da “negociação” 

estabelecida entre o autor-criador e o leitor (SOBRAL, 2013, passim),  

Nessa condição, e é isso que pretende demonstrar aqui, a escolha de metáforas 

em Balada de Amor ao Vento, de Paulina Shiziane, é conjunturalmente seletiva, porque 

é uma escolha feita nos termos do conjunto de relações sociais da autora-criadora (que 

não corresponde à autora empírica, mas traz a sua projeção em discurso), e das 

circunstâncias específicas, mutáveis, nas quais ela seleciona e, assim fazendo, propõe 

uma dada valoração.  

Ao examinar as metáforas de Balada de Amor ao Vento, de Paulina Chiziane, do 

ponto de vista das formas de interlocução da autora-criadora com o universo de seus 

leitores, cremos ser possível verificar a que ambiente social e histórico elas remetem, já 

que a maneira como se dão as relações humanas reflete a sociedade e os costumes que 

se desenvolveram em cada estrutura social, sua história e formação. Assim, as 

identidades que se desenvolveram a partir de suas conquistas e subalternidades, mesmo 

com as diferenças de ritos, costumes, valores de cada lugar, apontariam para 

semelhanças no agir, pensar e sentir femininos de vários lugares?  

 Mediante a análise dialógica de metáforas selecionadas por sua expressividade 

nessa obra, algumas questões essenciais foram exploradas: (a) seriam essas metáforas 

mais um elo entre as culturas? (b) seriam elas uma obviedade da natureza humana 

supostamente universal? (c) ou teremos de buscar respostas para essas metáforas na 

dialética entre local e global? 



Para abarcar essas questões, também consideramos o dizer de Canclini (2010, 

p.9): 

 

As culturas já não se agrupam em grupos fixos e estáveis e, portanto, 

desaparece a possibilidade de ser culto conhecendo o repertório das "grandes 

obras", ou ser popular porque se domina o sentido dos objetos e mensagens 

produzidos por uma  comunidade mais ou menos fechada (uma etnia, um 

bairro, uma classe). Agora essas coleções renovam sua composição e sua 

hierarquia com as modas, entrecruzam-se o tempo todo, e, ainda por cima, 

cada usuário pode fazer sua própria coleção. 

 

As imagens de força e de poder femininos não são as principais características 

que as diferentes culturas expõem quando tratam do arquétipo feminino. Reconhecer 

força na mulher é dar-lhe força e, por muito tempo, esse não foi um legado oferecido às 

mulheres. Mas elas o conquistaram mostrando que o saber pode assumir a forma do 

sabor. Nesse sentido, apesar de haver essa visão “embaçada” quanto às capacidades 

femininas, sua voz ecoa na expressão literária reivindicando seus direitos, sua força e 

sua valorização: “conselhos loucos me furam os tímpanos e interrompem os meus 

sonhos.” (CHIZIANE, 2003, p. 43) 

Assim é que, quando lemos sobre hábitos de poligamia em diferentes culturas, 

pode nos parecer que essa estrutura é bem aceita pelas mulheres que a vivenciam. Mas 

Balada expõe a inconformidade quanto à obrigação de ver isso como natural à mulher. 

Sarnau reproduz a tristeza que a mulher sente ao submeter-se a uma tradição que lhe é 

adversa. Ela deveria conformar-se com a poligamia, deveria aceitar dividir seu marido. 

Mas que mulher, não importa de qual meio e de qual época, já não reconheceu na 

poligamia uma injustiça?   

Sarnau, o lar é um pilão e a mulher o cereal. Como o milho serás amassada, 

triturada, torturada, para fazer a felicidade da família. Como o milho suporta tudo, 

pois esse é o preço de tua honra. (CHIZIANE, 2003, p.46) 

Ao colar os pedaços de cada estrutura social, ao revelar a saliência de 

determinado contorno geográfico, as palavras da autora encantam por fazer essa 

tessitura encantada e, ao mesmo tempo, “desencantada’ por revelar aquelas identidades 

formais que dão a ilusão de identidade enquanto simultaneamente apagam a diferença 

(MAcLAREN , 2000, p.73). 



O “cuidado” autoral ao usar metáforas que remetam ao universo cultural de seu 

interlocutor típico demonstra o valor de evidenciar as diferenças, de não deixá-las 

apagadas, mostrando, no entanto, a vida e o colorido que dão os atravessamentos 

culturais. O moderno se mescla à tradição em cada linha, em cada figura que manifesta 

a sensação de viver uma dada realidade aparentemente banal, mas que se alça para além 

do meramente local sem perder-se num universal indefinido. Por exemplo: 

 

Caí de olhos apavorada, duas gotas de água rasgaram verticalmente o meu 

rosto enquanto os lábios tentavam dissimular um sorriso forçado, Sarnau, 

nem todos os sorrisos são alegrias, nem todas as lágrimas são de 

tristeza.(CHIZIANE,  p.55). 

 

Impossível não entender a dor de Sarnau nessas linhas, a dor da mulher sensível 

que precisa omitir o sentimento em um sorriso forçado. A tradição diz para aceitar a 

poligamia; sua “essência”, ou ao menos seu universo de sentimento, diz não! Trata-se 

de uma zona fronteiriça, tanto da situação da personagem como do romance como obra 

interlocutivamente híbrida e, portanto, rica. No dizer de Santos: 

 

(...) A riqueza está, acima de tudo, na disponibilidade multicultural da 

zona fronteiriça. (...) 

 A zona fronteiriça, tal como a descoberta, é uma metáfora que ajuda o 

pensamento a transmutar-se em relações sociais e políticas. E não 

esqueçamos que a metáfora é o forte da cultura de fronteira e o forte 

de nossa língua. (SANTOS, 2005, p.155) 

 

A linguagem figurada pode não ser precisa em tratados científicos, ou quando se 

pretende reproduzir fielmente alguma realidade. No entanto, que outra forma haveria 

para descrever o universo indecifrável da alma humana?  Paulina Chiziane a utiliza 

alcançando essa verdade. São muitas metáforas, hipérboles, personificações e antíteses 

reveladoras das diferentes culturas que se mesclam na vida daquelas personagens: 

Sarnau deve arrumar-se para “ser pescada”; Mwando tenta resistir aos desejos carnais 

para entregar-se às obrigações cristãs. Sarnau rompe com as tradições tanto de sua 

coletividade quanto da tradição católica (a que se submete Mwando) inserida naquele 

contexto, quando se aproxima de Mwando e faz que ele subverta também seu propósito 

de ser padre. 

É preciso igualmente render graças  a essas  figuras de linguagem, poderosas, 

especiais no fazer diário. Grandes tradutoras da alma, alfabeto divino. A metáfora da 



maçã., p. ex., é uma das revelações de mistura de vivências, da escolha de um 

interlocutor multicultural, multirreligioso, múltiplo.  Num grande momento da obra, 

para descrever o encontro de Sarnau com Muwando, e a perda da virgindade desta, a 

autora utiliza não só a imagem católica, mas também as representações da natureza do 

ambiente em que vive: ...a maçã era ainda verde, por isso arrepiante. Trincamos um 

pouco e não me pareceu muito agradável...(CHIZIANE, 2003, p.25).  

É através de metáforas potentes como essas que Paulina aproxima o leitor ao 

universo em que se criou a mulher dali e onde moram e morrem seus sonhos, seus 

desejos sufocados, sua submissão a um universo construído de retalhos culturais, onde 

se enrolam suas tradições e se mesclam as diferentes mulheres do mundo. Essa sugestão 

do universal (não “essencial”), ou arquetípico, no local, essa mescla de referências 

culturais, revelam a “escolha” do interlocutor típico de Balada de Amor ao Vento: um 

sujeito mergulhado em mais de uma tradição cultural, cônscio de alguma maneira da 

tensão constitutiva desse seu ambiente. 

São essas mulheres do mundo – e não a mulher “essencial” ou apenas africana, 

de Moçambique – que o leitor encontra em cada metáfora, recurso explorado na busca 

de espelhar a maneira como a mulher, não importa de que lugar, absorve o mundo que a 

rodeia, estrutura experiências, manipula tradições. Entre o excesso de informações de 

nossos dias e as óbvias trocas culturais que a trajetória humana vem forjando, o 

“arquétipo” feminino escala aqui novas estruturas, rompe barreiras e espera o momento 

propício para movimentar a massa, que é toda hora, é o agora de cada estrada.  

Vemos na obra que a autora diz tudo em termos pragmático-referenciais, dado 

que a obra estética, não sendo dita diretamente a um interlocutor fisicamente presente, 

deve representar explicitamente as circunstâncias concretas das interações entre 

personagens, bem como apresentar suas falas, uma vez que é isso que permite 

identificar o dito e o presumido da obra estética (algo que, no caso da interação face-a-

face, ocorre de modo relativamente imediato). 

 Se é só por meio do mundo postulado que se vem a conhecer em termos 

humanos o mundo dado, não há apreensão do mundo sem mediação. Logo o autor-

criador  dos discursos cria a si mesmo como autor “de papel” nos discursos (assim como 

o sujeito humano se cria e se recria a si mesmo no mundo), mas de forma alguma é 

autor do mundo, o que nem por isso faz dele mera peça numa suposta engrenagem 



social e histórica. Assim,  a singularidade do sujeito humano como agente responsável 

em meio à coletividade dos sujeitos humanos é irredutível tanto à autonomia autárquica 

cartesiana como ao apagamento trazido por um ambiente social e histórico todo 

poderoso. Vemos isso nas relações criadas entre a autora-criadora e a autora-pessoa, 

que, se por vezes parecem confundir-se, nem por isso se fundem num amálgama 

indefinido. Local e global, pessoal e coletivo, individual e universal em todo o romance.  

E percebemos, nas metáforas que expressam as sensações relativamente ao sentir 

o mundo e as tradições, o inconformismo calado nas tradições a que se submetem as 

personagens da história. A convivência entre duas tradições: a moçambicana, negra, e a 

ocidental, branca, é permeada pelos sentimentos em favor de algo anterior à 

“bricolagem cultural” a que suportam. Longe de essência morta, trata-se do humano de 

cada ser.  Balada de Amor ao Vento revela o quanto o feminino, manifesto através de 

Sarnau, essa anima potente que fala de um amor ao vento e num tempo, mais que 

cronológico, amoroso, sofrido e prazeroso, tende ao universal, ainda que mantenha 

marcas do local: “O vento espalha melodia em todo o universo”!!  
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