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RESUMO 

Esta dissertação tem como objetivo analisar o livro O pomar das almas 
perdidas, de Nadifa Mohamed (2015). Para escrever o livro, a escritora volta a 
Hargeisa, capital de Mogadíscio, na Somália; quando ainda criança, ela e seus 
pais migram para a Inglaterra temporariamente. Por meio da obra literária, 
objetiva-se trazer para o Ocidente a história e os resquícios deixados pela 
guerra pelo olhar de três mulheres. A escritora narra a história mostrando os 
percursos e as dificuldades encontradas. Deqo, uma criança órfã de apenas 
nove anos, que vive no campo de refugiados Saba'ad; Filsan, uma militar que 
mostra ser durona e almeja o reconhecimento profissional seguindo a profissão 
do pai; Kawsar, uma senhora de meia idade, que vive o luto de sua filha e 
encontra em Deqo sua filha Hodan. Pode-se observar que as lutas femininas 
presentes no livro não dizem respeito a uma única mulher, todas estão, desde 
a infância até a velhice, presas ao mesmo infortúnio.  Para dialogar com as 
questões de gêneros e sociais, teremos como embasamento a pesquisadora 
feminista Oyèrónké Oyěwùmí, com A Invenção das Mulheres (2021); a filósofa 
Djamila Ribeiro, com Lugar de fala (2019) e outras. Como referencial teórico 
fundamenta-se na crítica literária de Roberto Schwarz, “A poesia envenenada 
de Dom Casmurro” (1997), em Fredric Jameson, O inconsciente político (1992), 
visando a uma melhor compreensão literária, histórica e humanitária presente 
na obra.  

Palavras-chave: África; Somália; O pomar das almas perdidas; Mulher; Lutas 

sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims to analyze the book The Orchard of Lost Souls, by Nadifa 
Mohamed (2015). To write the book, the writer returns to Hargeisa, capital of 
Mogadishu, Somalia; when still, child and his parents emigrated to England. 
Through literature, the objective is to bring to the West remnants of the work 
and history through the eyes of three women. The writer narrates the story of 
journeys and difficulties. Deqo, a nine year old orphan who lives in the Saba'ad 
refugee camp; Filsan, a military woman who proves to be tough and seeks 
professional recognition following her father's profession; Kawsar, a middle-
aged lady, who mourns her daughter and finds her daughter Hodan in Deqo. It 
can be observed that the female struggles present in the book do not concern a 
single woman, they are all, from childhood to old age, prey to the same 
misfortune. To dialogue with gender and social issues, we will have as a basis 
the feminist researcher Oyèrónké Oyěwùmí, with The Invention of Women 
(2021); the philosopher Djamila Ribeiro, with Place of speech (2019) and 
others. As theoretical reference is based on Roberto Schwarz's literary criticism, 
"The poisoned poetry of Don Casmurro" (1997), in Fredric Jameson, The 
political unconscious (1992), aiming at a better literary, historical and 
humanitarian understanding present in the work. 

Keywords: Africa; Somalia; The Orchard of Lost Souls; Woman; Social 

struggles. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Cada geração deve numa relativa 
opacidade descobrir sua missão, executá-
la ou traí-la”. 

(Frantz Fanon) 
 

Executá-la ou traí-la? Responder à epígrafe é nossa tarefa nas páginas 

que seguem, discorrendo a respeito de questões que permeiam nossa 

sociedade, o meio acadêmico, o nosso dia a dia. Durante o percurso na 

graduação, o pouco contato que tive com a literatura africana despertou-me o 

desejo de buscar e conhecer além de nossas fronteiras a literatura africana 

escrita por mulheres; descobrir minha missão e executá-la, saindo do contexto 

literário europeu.  

Para tal intento, quando me foram apresentadas algumas possibilidades 

de livros, e, ao analisar o contexto para saber qual traria questões a serem 

discutidas no trabalho, foi Nadifa Mohamed, com o contexto longínquo de 

nossa realidade, que me motivou a pesquisar acerca dessa diferença. 

O trabalho tem como objetivo mostrar um pouco das mulheres somalis, 

a partir do viés literário, dialogando com as questões que levam a uma 

construção de estereótipos na sociedade. A obra em análise, O pomar das 

almas perdidas, apresenta três focos importantes: as mulheres, a religião e a 

cultura. 

Deste modo, a pesquisa se justifica pelo intuito de compreender a 

realidade vivida pelas mulheres somalis, e aprofundar o conhecimento em 

Literatura Africana contemporânea escrita por mulheres. Apresentar uma 

escritora que certamente não chegou à sala de aula, como tantos/as outros/as 

escritores/as africanos/as que produzem literatura dos mais variados gêneros, 

e que desconhecemos, por falta de acesso tanto financeiro como 

governamental (institucional). 

As teorias de Fredric Jameson, com o livro O Inconsciente Político 

(1992), e de Roberto Schwarz, com Duas meninas (1997), nos ajudam a 

compreender e organizar as ideias a partir das leituras realizadas, sobretudo a 

leitura em níveis e algumas ressignificações. 
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O pomar das almas perdidas foi publicado no Brasil, em 2015, pela 

Editora Tordesilhas, com tradução de Otacílio Nunes. O livro possui 295 

páginas, mostrando um pouco da história e cultura da Somália na perspectiva 

literária memorialística 

O prestígio poético e o social nos dão a resposta do contexto da obra 

(SCHWARZ, 1997, p. 10), esse quesito cabe muito bem para esta análise, o 

contexto social é o coadjuvante. 

As questões apresentadas no texto quebram paradigmas, 

acrescentando e mudando os conceitos a partir do lugar de onde falo, de uma 

mulher heterossexual, branca e cristã. Segundo Djamila Ribeiro (2019), “pensar 

o lugar de fala é uma postura ética, pois „saber o lugar de onde falamos é 

fundamental para pensarmos as hierarquias, as desigualdades, pobreza, 

racismo e sexismo‟”. (RIBEIRO, 2019, p. 83). 

Estruturamos a dissertação da seguinte forma: No Capítulo 1, 

apresentamos a Fortuna Crítica de Nadifa Mohamed, uma escritora africana 

contemporânea, recém-publicada no Brasil, e que vem despertando o olhar da 

crítica para o seu trabalho; contextualizamos a Somália, país localizado no 

chifre da África, que tem como língua oficial o Somali e Árabe; e, por fim, 

apresentamos as memórias da autora trazidas pela escritora, representadas 

por Kawsar na narrativa. 

O capítulo 2 versa acerca dos níveis de análise da obra. No nível 1, 

apresentamos a biografia das mulheres, como é ser mulher africana em um 

país onde a guerra é protagonista; a história de três mulheres que vivem em 

meio às lutas: uma criança de nove anos, que vive em campo de refugiados, 

um oficial do governo, que, mesmo sendo militar, sofre abusos por ser mulher. 

No nível 2, analisamos a literatura e a cultura em território somaliano, 

sobretudo o momento histórico pelo qual passava a Somália na década de 80, 

no período de 1985-1987, quando eclodiu a guerra. No nível 3, apresentamos o 

desfecho literário trazido pela escritora, por vezes escondido nas entrelinhas. 

Segundo Schwarz, devemos estar alerta para não cairmos na armadilha de 

sermos seduzidos por quem está com a palavra. 
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CAPÍTULO 1 

1 FORTUNA CRÍTICA: LER E COMPREENDER O OUTRO 

 

Mas são as suas vozes que realmente a 

incomodam: por que os homens falam tão 

alto? Eles gritam ao invés de falar e riem 

como se o mundo precisasse saber que 

eles estão rindo. 

(Nadifa Mohamed) 

 

Nadifa Mohamed nasceu em 1981, em Hargeisa, capital de Mogadíscio, 

na Somália, região localizada no Chifre da África. Quando ainda era criança, 

para fugir da guerra, ela e seus pais migram para a Inglaterra. No entanto, 

como a guerra não cessou, não retornaram mais à Somália. Com a 

permanência em terras britânicas, a escritora estuda e se forma em História, na 

Universidade de Oxford. 

Mohamed é uma escritora jovem, com três livros publicados; o primeiro 

é Menino mamba-negra (2010), traduzido para o português em novembro de 

2021; rendeu o prêmio Betty Trask Prize, em 2010, além de ser finalista do 

Prêmio Guardian First Book, e indicado a outros prêmios, como John Llewellyn 

Rhys Prize, Dylan Thomas Prize e o PEN Open Book Award, e foi listado para 

o Orange Prize for Fiction.O segundo livro é The Orchardof Lost Souls (O 

pomar das almas perdidas, 2015), rendendo a premiação da revista britânica 

Granta de “Melhores jovens romancistas”.Em 27 de maio de 2021, ela publicou 

o terceiro livro,The Fortune Men (2021), que retrata a injustiça ocorrida com o 

marinheiro Mahmood Mattan, que acreditava na justiça de seu país, no entanto, 

a desumanização do Estado fez com que ele percebesse que a sua verdade 

não era suficiente para ganhar a liberdade.  

A obra que é objeto de nossa pesquisa foi tema de dois trabalhos 

acadêmicos. Paulo Roberto Baqueiro Brandão escreveu um artigo com o título 

Excertos de geografia somali na literatura: uma apreciação da obra “O pomar 

das almas perdidas”, no evento GEOSUL, em 2018, para mostrar a 

possibilidade de pesquisa interdisciplinar por meio do livro literário, bem como a 
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estrutura geopolítica e o contexto de Guerra Fria da Somália, em uma espécie 

de encontro entre ciência geográfica e a arte literária. 

Valeria Silva de Oliveira, em sua tese de doutorado, em 2019, escreveu 

um trabalho intitulado Narrativas da diversidade africana: fragmentos de 

memória e resistência em Black Mamba Boy e The Orchardof Lost Suols, de 

Nadifa Mohamed, de Ngugiwa Thiong’o; a partir dessas obras, ela realizou uma 

investigação nas mais variadas formas de traduções transcultural da 

diversidade africana. 

A escritora Nadifa Mohamed escreve artigos de opinião em um jornal 

diário nacional britânico [digital], The Guardian; destacamos a seguir as 

entrevistas dadas por ela, e artigos com questões sociais e da Somália, 

mostrando que a outra é a sua primeira leitora. 

No artigo “Nadifa Mohamed: 'Como escolhi os olhos do boneco de neve, 

percebi que tinha uma audiência...', a autora comenta que “antes de sairmos da 

Somália eu costumava comer a argamassa das paredes, chupar pedras e 

lamber areia dos meus dedos – era como se eu estivesse tentando levar meu 

ambiente familiar para longe no meu estômago”. (MOHAMED, 2014). Essa 

situação se assemelha muito à questão dos refugiados, em que milhares de 

pessoas saem da Somália com destino aos campos de refugiados, e que ela 

faz referência em seu livro. 

Em uma entrevista no referido jornal, ao perguntar à Nadifa Mohamed o 

que ela faria de diferente ao escrever outro livro, ela responde: 

 

[...] seguir um garoto incrivelmente móvel enquanto viaja por 10 
países foi tão cansativo que escolhi subconscientemente uma 
mulher idosa e acamada como protagonista do meu segundo 
romance. (MOHAMED, 2010, n. p). 

 

Assim surge Kawsar, uma viúva que passa a maior parte da narrativa 

sobre uma cama. No mesmo site, a escritora comenta a dificuldade de escrever 

acerca da fome no primeiro livro, pois: 

 

[...] cenas que me trouxeram para casa a fome, solidão e 
vulnerabilidade da infância do meu pai. Eu contornaria essas 
cenas por semanas, evitando-as porque não suportava recriar 
as condições que ele sofria, particularmente na Eritreia 
controlada pelos fascistas. (MOHAMED, 2010, n. p). 
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No decorrer da pesquisa, surgiu algo inesperado: em 03 de junho de 

2021, a Eventbrite, Brixton Library realizou um evento on-line, no qual a 

escritora Nadifa Mohamed falou de seu segundo livro, The fortuna men. Na 

ocasião, pudemos participar do evento; como no Brasil ainda não temos 

acesso ao livro em questão, perguntamos como foi o processo para escrever 

seu segundo livro, o qual é nosso objeto de estudo. Mohamed disse que as 

memórias foram o ponto de partida, coletando as memórias da família, a dela e 

de pessoas reais que foram personagens protagonistas na guerra. Ela diz que 

quando começou a escrever não parou mais: 

 

Playing of being on the move, in case you know danger catches 
up with you, but then when he's got that enforced stillness in 
prison. I just found it very simple to go back into his memories 
because that's what I had done with Kawsar. I lived in her 
memories and I couldn't stop writing her memories. 
(MOHAMED, 2021, n.p.)1 

 
Dessa forma, há elementos de sua memória individual e sobretudo da 

coletividade, dando a Nadifa Mohamed a função de falar pelas que não têm 

essa possibilidade. 

Essa afirmativa também consta em uma entrevista concedida por ela, 

em 2016, quando esteve no Brasil e participou da Festa Literária Internacional 

de Paraty (FLIP), no Rio de Janeiro, em uma mesa-redonda intitulada Quando 

me tornei negra. 

 Na ocasião do evento, a escritora descreveu como foi a escrita do seu 

segundo livro, um livro feminino diferente de Black Mamba Boy: 

 

The Orchard of Lost Souls, which is a female story... (inaudible) 
kind of a complete reversal of everything I was doing in Black 
Mamba Boy... so the romance is female, it's really in one place. 
All the action takes place in Hargeisa, my hometown, and 
spans less than a year. So her memory that she thought was 
important, she was a person who lived a traditional life... a life 
restricted by her femininity in a time and place where Somalia 
was very patriarchal, she is still patriarchal, but it was even 
more patriarchal when she was growing up. So it was a very 

                                                           
1
Brincar de estar em movimento, caso você saiba que o perigo te alcança, mas quando ele tem 

aquela imobilidade forçada na prisão. Eu simplesmente achei muito simples voltar para dentro 
suas memórias porque foi isso que eu fiz com o Kawsar. Eu vivi em suas memórias e não 
conseguia parar de escrever suas memórias (Tradução nossa). 
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limited life in her eyes, but her memory of the city, of having 
been there when the British were there during the colonial 
period... the kind of slow decline in the bustling late sixties and 
seventies with the war with Ethiopia in 1977 until I was born in 
the 1980s, when it was really inaudible from a country and there 
was very little freedom, people had to live on the basis of the 
curfew [...] there were disappearances, the police and the 
government could take any property they wanted, there was no 
open press, no elections, the economy was terrible... so life 
basically followed all these different political and historical 
movements [...] it's not a top-down story, but a bottom-up story, 
where the people who have very little power are the ones who 
define the story, that's what interested me. (MOHAMED, 2016, 
FLIP)2. 

 

No dia 14 de setembro de 2021, Alison Flood, do jornal digital The 

Guardian, e o canal BBC NEWS publicaram a lista de seis escritores para 

receber o prêmio Booker Prize 2021: A Passage North, de Anuk 

Arudpragasam, The Promise, de Damon Galgut, No Oneis Talking About, de 

Patricia Lockwood, The Fortune Men, de Nadifa Mohamed, Bewilderment, de 

Richard Powers e Great Circle, de Maggie Shipstead. O jornal relatou que os 

livros foram julgados a partir dos conceitos “por seus próprios méritos e julgado 

contra os outros livros da lista, [...] olhamos não apenas para o que escritores 

estão dizendo, mas como eles estão dizendo isso”. (FLOOD, 2021, n. p). 

O livro The Fortune Men foi publicado em 2021, e o resultado da 

premiação saiu em 03 de novembro de 2021; no entanto, o ganhador foi 

Damon Galgut, com The Promise. Apesar disso, podemos considerar uma 

                                                           
2
 The Orchard of Lost Souls, que é uma história feminina... (inaudível) meio que um reverso 

completo de tudo que eu estava fazendo em Black Mamba Boy... então o romance é feminino, 
é realmente em um lugar apenas. Toda a ação acontece em Hargeisa, minha cidade natal, e 
cobre menos de um ano. Então, sua memória que ela achava se importância, ela foi uma 
pessoa que viveu uma vida tradicional... uma vida restringida por sua feminilidade em um 
tempo e lugar em que a Somália era muito patriarcal, ela ainda é patriarcal, mas era ainda mais 
patriarcal quando ela estava crescendo. Então era uma vida muito limitada aos olhos dela, mas 
sua memória da cidade, de ter estado lá quando os britânicos estavam lá durante o período 
colonial... o tipo lento de declínio nos movimentados finais dos anos sessenta e setenta com a 
guerra com a Etiópia em 1977 até eu nascer na década de 1980, quando realmente era 
inaudível de um país e havia muito pouca liberdade, as pessoas tinham que viver na base do 
toque de recolher [...] havia desaparecimentos, a polícia e o governo podiam tomar de você 
qualquer propriedade que quisessem, não havia imprensa aberta, nem eleições, a economia 
era terrível... então a vida seguiu basicamente todos esses diferentes movimentos políticos e 
históricos [...] não é uma história de cima para baixo, mas uma história de baixo para cima, 
onde as pessoas que têm muito pouco poder são aquelas que definem a história, isso que me 
interessou. (MOHAMED, Tradução nossa). 
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vitória, pois escreveu seu terceiro livro e no ano da publicação concorreu ao 

prêmio, que já é uma grande conquista.  

A escritora também faz publicações diárias em seu Twitter, e escreve a 

respeito de literatura da Somália, e os caminhos que percorreu para realizar a 

escrita de seus livros. Em 12 de abril de 2021, além de comentar o prêmio, 

também escreve que: 

 

 

Estou me tornando mais supersticiosa à medida que envelheço 
e vejo conexões nas pequenas coisas. Para essas fotos da 
Granta em 2013, pediram que trouxéssemos um acessório que 
significasse algo para nós como escritores, eu peguei meu 
exemplar de The Lonely Londoners, sem saber que meu 
próximo romance espelharia. (MOHAMED, 2021, n. p). 

 

Na ocasião em que recebeu o prêmio de melhor escritora-romancista 

com a publicação do seu segundo livro, Mohamed levou com ela um objeto 

“jornal”,que a ajudou e inspirou a escrever e publicar seu terceiro livro. 

Mohamed discute no livro e no jornal digital a circuncisão, em Oposição 

à FGM não deve levar ao preconceito (2014), enfatizando que “„garotas sem 

cortes são renegadas, expulsas e estupradas e abusadas'‟ - elas não são. „É 

tudo sobre psicopatas cruéis que amam causar dor‟ - não é. „Eles são loucos 

ou apenas baixa inteligência?‟ Por que não os dois?” (MOHAMED, 2014, n. p).  

É importante discutir a circuncisão para entendermos como ela se dá, e 

para ressaltar que deve ser banida, pois é uma prática que matou muitas 

mulheres e ainda mata, devido às situações precárias para tal fim. Nadifa 

Mohamed escreve no livro não romantizando, mostrando a perspectiva de cada 

uma das mulheres componentes da narrativa.  

Em outro artigo publicado pela escritora em The Guardian, em 14 de 

setembro de 2013, ela fala de uma de suas personagens e o processo da 

Female Genital Mutilation (FGM), ao falar de Filsan, que seu pai poupou da 

circuncisão, mas ela não sabe dizer se isso foi bom para ela ou não, do ponto 

de vista de Filsan. 

Em outro artigo publicado no jornal The Guardian, no dia 14 de setembro 

de 2013, acerca da circuncisão pelo olhar da militar, seu pai poupou-a de tal 

situação: “Seu calcanhar de Aquiles é seu „pai desconhecido‟, um homem 
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moderno que poupou sua circuncisão, mas lhe mostrou „ternura e desprezo, 

crueldade e honra, um vislumbre do mundo através das grades de seu amor‟”, 

Filsan não compreende a sociedade e o modo como as mulheres se 

comportam; ela leva muito a sério o que o pai lhe ensinou, mas ela se 

pergunta, em suas reflexões, o que o pai fez por ela está certo?!A escritora 

destaca de forma objetiva o que as outras mulheres militares faziam e Filsan 

não: “ninguém lhe disse que estava tudo bem roubar ou foder ou matar desde 

que isso fosse mantido em silêncio”. (MOHAMED, 2015, p. 202). Ela enfatiza 

em seus pensamentos isso, ao ver as outras mulheres com sua idade fazendo 

tais atos, que a ela não foram permitidos, e complementa: suas companheiras 

provavelmente todas são circuncidadas e são felizes, 

Como mencionado no texto, não devemos querer “salvar” as meninas e 

mulheres islâmicas que podem sofrer essa prática, devemos dar suporte para 

as questões que as afligem. 

Ainda assim, perguntamos: por que mutilação genital? No artigo O lugar 

do “Afro”, Catarina Isabel Caldeira Martins faz um breve comentário acerca 

desse assunto: “a FMG surge de forma quase obsessiva como o problema 

fundamental das mulheres e meninas africanas”. (MARTINS, 2018, p. 15). 

Martins traz uma citação de Nnaemeka (2005, p. 60-1), em que fica muito claro 

o que de fato é e para que serve essa prática desumana: 

 

The pervasive sensationalization of clitoridectomy in Western 
media and scholarship leads to the equally pervasive belief in 
the incompletedness of most African women, a belief that 
basically questions our humanity.” (…) the issue is not barbaric 
Africa and oppressive Islam. The issue is patriarchy. (…) Abuse 
of the female body is global and should be studied and 
interpreted within the context of oppressive conditions under 
patriarchy. (NNAEMEKA, 2005, p. 60-61)3. 

 

Seguindo o que Oyèrónké Oyěwùmí escreve em seus artigos e livro, 

podemos afirmar que a Mutilação Genital Feminina (FGM) leva a mulher a uma 

espécie de muitas vidas submissas e principalmente à exclusão do prazer: 

                                                           
3
A generalizada sensacionalização da clitoridectomia na mídia e nos estudos ocidentais leva à 

crença igualmente difundida na incompletude da maioria das mulheres africanas, uma crença 
que basicamente questiona nossa humanidade. (...) A questão não é a África bárbara e o Islã 
opressor. A questão é patriarcado. (...) O abuso do corpo feminino é global e deve ser 
estudado e interpretado no contexto das condições opressivas do patriarcado (Tradução 
nossa). 
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[...] o dano físico, psicológico e social da FGM falha às 
mulheres, e quaisquer justificativas que a mantenham viva por 
milênios, não têm peso contra a ideia de que o corpo de uma 
criança é perfeito e saudável da maneira como é feito. 
(MOHAMED, 2014, n. p). 

 

Assim como a epígrafe no início do capítulo infere que o homem em 

silêncio já impõe seu domínio sobre o mais fraco, embora saibamos que a força 

feminina é significativa, o sistema patriarcal faz com que práticas como a FGM 

sejam um modo de ter a mulher submissa ao homem, pois considera por 

diferentes razões como mais fraca e incapaz de gerir sua vida. 

 

 

1.1 A escrita de mulheres contextualizando a narrativa de Nadifa 

Mohamed 

 

Djamila Ribeiro (2019, p. 34) afirma que “a mulher não é pensada a 

partir de si, mas em comparação ao homem”; a escritora enfatiza que em uma 

hierarquia da vida “o ser mulher” (grifo nosso) é inferior ao “ser homem" (grifo 

nosso), e mais, sendo negra ela se torna o “Outro do Outro” (grifos da autora), 

como reflexo de uma construção Ocidental, como discutiremos a seguir. 

Oyèrónké Oyěwùmí, em A Invenção das mulheres, na mesma linha de 

pensamento, afirma que “está bem documentado que, no Ocidente, 

mulheres/fêmeas são o Outro, sendo definidas em antítese a homens/machos, 

que representam a norma”. (OYĔWÙMÍ, 2021, p. 71), ou seja, a mulher branca 

já é o outro, e mais ainda sendo negra; no entanto, como escreve a nigeriana, 

essa é uma construção ocidental, vem a ser o outro do outro. 

Indo além do ser somente mulher, “mulheres, povos primitivos, judeus, 

africanos, pobres e todas aquelas pessoas que foram qualificadas com o rótulo 

de „diferente‟, em épocas históricas variadas”. (OYĔWÙMÍ, 2021, p. 29-30), são 

qualificadas e corporalizadas de acordo com todas as culturas; a nigeriana 

apresenta como era feita essa distinção: “era uma prática social excluir 

mulheres das classes de governantes”. (OYĔWÙMÍ, 2021, p. 33). E para a 

sociedade, a mulher era vista como um corpo, o homem como o pensador, o 
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dono da razão. Nadifa Mohamed mostra em seu livro que a militar Filsan, 

mesmo ocupando um cargo, era apenas um corpo.  

Um romance nada romântico, em que as mulheres têm papel 

fundamental, são elas as protagonistas, juntamente com a guerra, em uma 

cidade devastada pelas guerras internas, pela fome e falta de estrutura. Para 

isso não importa idade nem posição social, são mulheres, e quando criança, 

“ensinamos as meninas a sentir vergonha. „Fecha as pernas, olha o decote‟. 

Nós fazemos sentir vergonha da condição feminina, elas já nascem culpadas". 

(CHIMAMANDA, p. 40, n. p). A educação dada a eles, segundo Fekyamãle, é 

“meninos são educados a ter e a exercer poder sobre os outros que, na maioria 

das vezes, são as mulheres”. (FEKYAMÃLE, 2021, n. p), e desde cedo a 

criança já traz essa característica de ser dominante. 

A socióloga Oyěwùmí discorre em seu livro acerca da cultura Iorubá na 

África, observando que lá não existe a distinção de gênero; nitidamente em sua 

narrativa, ao falar dos Iorubás, podemos sentir a dominação do homem para 

com a mulher a partir do olhar ocidental. Uma mulher quando fica grávida entra 

em um período que, até o término da amamentação, ela não pode ter relação 

sexual, para o bom desenvolvimento da criança; no entanto, o homem pode ter 

mais de uma mulher, o que para nossa cultura é chamado de bigamia.  

Mas Oyěwùmí explica em seu livro que tudo que foi mencionado acima 

são invenções. Na cultura Iorubá e na Nigéria, a senioridade, as pessoas mais 

velhas sendo mulheres ou homens, detinham o poder, e não havia distinção de 

gênero. Com a chegada dos colonizadores, mudaram a cultura, tiraram a 

autoridade da mulher, e é por conta dessa mudança que Oyěwùmí afirma que 

é uma invenção, inventaram uma cultura, distinguindo o gênero. Na África, em 

que o homem ainda domina, as mulheres são tratadas com muita inferioridade, 

uma realidade que o livro aqui analisado nos mostra. 

Segundo Fekyamãle, “mulheres são humanas, pessoas sujeitas a não 

lidar bem com vários tipos de personalidades e a não criar automaticamente 

laços com outras mulheres: é normal, é natural”. (FEKYAMÃLE, 2021, n. p). A 

própria narrativa do livro mostra na relação entre as três mulheres: 

 

[...] laços de amizade levam tempo a serem construídos, 
podem ou não emergir de relações de trabalho e no processo 
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de ativismo, mas pode sempre existir respeito e admiração 
entre mulheres. (FEKYAMÃLE, 2021, n. p).  

 

Mas primeiro tem o estranhamento, como acontece em O pomar das 

almas perdidas, por exemplo, no desfile da comemoração da libertação da 

Somália. 

 

 

1.2 Aspectos teóricos: o caminho 

 

A teoria de Fredric Jameson, em sua obra Inconsciente político (1992), é 

também a base para a interpretação e análise do livro de Nadifa Mohamed, 

juntamente com Schwarz, pois, segundo Jameson, “nunca realmente 

abordamos um texto de imediato, em todo o seu frescor como coisa-em-si 

mesma” (1992, p. 9). Dessa forma, Jameson e Schwarz nos conduziram para 

que pudéssemos olhar a narrativa e ir além do conteúdo manifesto. 

Jameson enfatiza as brechas e lacunas deixadas nas obras e em alguns 

textos literários, nos quais muitas realidades estão “ocultas”:  

 

[...] dessa perspectiva, a conveniente distinção entre textos 
culturais que são sociais e políticos e os que não o são torna-
se algo pior que um erro: ou seja, um sintoma e um reforço da 
reificação e da privatização da vida contemporânea. 
(JAMESON, 1979, p.18). 

 

Para Jameson, a história narrada é um texto que nos é dado apenas 

pela forma textual, mas é o inconsciente político que traz as abordagens, numa 

espécie de Análise de Conjuntura, para mostrar desde a estrutura até o modo 

de produção, encontrando e identificando nessa forma textual a cultura, o 

político, o processo econômico e as relações de forças que cada um 

desempenha sobre o outro dentro dessa narrativa. 

A literatura, para Antonio Candido, é um tipo de conhecimento que “nada 

mais importante para chamar a atenção sobre uma verdade do que exagerá-

la”. (CANDIDO, 2006, p. 12). Assim é ao fazer a leitura de muitos livros. 

Jameson afirma: “quando trazemos para a superfície do texto a realidade 

reprimida e oculta dessa história fundamental, que a doutrina de um 



20 
 

 

inconsciente político encontra sua função e sua necessidade”. (JAMESON, 

1992, p. 18); a riqueza de detalhes faz com que possamos ver e sentir a 

história narrada. Da mesma forma que Jameson vê além do conteúdo 

manifesto e nos abre o olhar para o fato que devemos historicizar sempre; 

Schwarz, em sua análise de Dom Casmurro, propõe que sejam feitas três 

leituras sucessivas para que a narrativa seja desnudada e possamos ver o que 

há por trás. 

De acordo com os teóricos e as particularidades escritas por cada um, e 

sendo a nossa pesquisa em torno de três mulheres, na Revista feminismos, no 

artigo “O lugar afro” (2018), Catarina Isabel Caldeira Martins apresenta 

conceitos muito relevantes para a nossa compreensão, tanto de gênero como 

de África: 

  

[...] a literatura constitui um eixo de luta feminista, tornando 
muito claro que esta tem de fazer-se no combate pelo 
simbólico. Na reinvenção da africanidade através da literatura, 
as mulheres que escrevem usam toda uma nova simbologia 
que as coloca como protagonistas, nunca como vítimas, e 
denuncia as violências machistas concretas e simbólicas das 
narrativas nacionalistas do cânone masculino. (MARTINS, 
2018, p. 10). 

 

Fazer literatura também é dar visibilidade às mulheres; Martins escreve 

que fazer literatura torna-se independente e ao mesmo tempo forma a união 

das nações, mostrando como é o papel social de cada sociedade. Para 

Jameson: 

 

[...] mesmo que as linguagens discursivas sejam tomadas 
literalmente, sempre existe, e de maneira constitutiva, um 
problema quanto ao „significado‟ da narrativa enquanto tal; e o 
problema relativo à avaliação e à subsequente formulação do 
'significado'. (JAMESON, 1992, p. 55). 

 

Há as mais variadas análises literárias, pois cada leitor vai encontrar o 

seu significado para a sua análise, vai anexar ou permear com seu 

inconsciente político. 

Antonio Candido, em A Personagem de Ficção, enfatiza no tocante ao 

leitor crítico, que, “em face do texto, surgem no nosso espírito certo estado de 

prazer, tristeza, constatação, serenidade, reprovação, simples interesse”. 
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(CANDIDO, 2000, p. 31). Todas estas sensações mencionadas estão 

presentes no livro O Pomar das Almas Perdidas. Candido continua, ao falar da 

organização de um texto, seja ele de ficção ou não, “de valor estético ou não, 

compõe-se de uma série de planos, dos quais o único real, sensivelmente 

dado, é o dos sinais tipográficos impressos no papel”. (CANDIDO, 1974, p. 13). 

Prosseguindo com Candido, em Literatura e Sociedade (2006, p. 17), “o 

externo se torna interno e a crítica deixa de ser sociológica, para ser apenas 

crítica", e poder mostrar por meio da literatura processos e fatos históricos, em 

que muitas vezes transforma uma sociedade inteira. Dessa forma, a teoria é a 

chave que abre inúmeras lacunas, para que nós, leitores, possamos desvendar 

e ir além do texto. 

  

 

1.3 Gênero: a construção ocidental 

 

Antes de adentrar o capítulo seguinte, vamos conceituar, por meio de 

bases teóricas, o que é gênero. Qual a origem? Falar de gênero não é estipular 

o que Nadifa Mohamed fez no livro, mas poder mostrar como ela aborda essa 

questão em um panorama geral, haja vista que vamos falar de três mulheres. 

As teorias que embasam nossa pesquisa são constituídas por: Oyèrónké 

Oyěwùmí (2021) (2014), Angela Davis (1944), Yuval Noah Harari (2020), 

dentre outros. A socióloga Oyěwùmí, no artigo “Conceituando o gênero” (2004), 

afirma: 

 

Apesar do fato de que o feminismo se tornou global, é a família 
nuclear ocidental que fornece o fundamento para grande parte 
da teoria feminista. Assim, os três conceitos centrais que têm 
sido os pilares do feminismo, mulher, gênero e sororidade, são 
apenas inteligíveis com atenção cautelosa à família nuclear da 
qual emergiram. (OYĚWÙMÍ, 2004, p. 3). 

 

O livro da nigeriana Oyèrónké Oyěwùmí é resultado de sua tese, 

intitulado A Invenção das Mulheres (2021), que foi publicado originalmente em 

1997, nos Estados Unidos, e em 2021 foi publicado no Brasil, e traduzido para 

o português por Wanderson Flor do Nascimento, pela Editora Bazar do Tempo. 
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Discutir o que é gênero com a socióloga nos ajuda a entender as 

questões que nos são impostas socialmente, e compreender as questões do 

patriarcado em um contexto geral.  

Dando-nos este suporte para falarmos de mulheres, ela discorre acerca 

da cultura iorubá na África. Ela escreve que a questão de gênero é uma 

invenção, na cultura Iorubá não cabe o conceito “mulher”. 

Para essas questões de gênero, a escritora mostra que essa discussão 

vem desde Sócrates, em que o papel feminino é posto em segundo plano, por 

não possuir o órgão sexual “pênis”; desse modo, desde a antiguidade o homem 

esteve no comando, com algumas ressalvas, mas em grande maioria é o 

homem, branco, hétero que tem o poder para com os demais subalternos. 

Ainda acercada invenção, a escritora nigeriana discute em seu livro as 

várias formas de ver e trabalhar com a questão de “gênero”, ressaltando que 

na “Europa foi definida como consequências sociais”, ou seja, ele é definido 

como a construção da superestrutura social; “o sexo foi definido como os fatos 

biológicos dos corpos masculinos e femininos, e o gênero foi definido como as 

consequências sociais que fluíam desses fatos”. (OYĔWÙMÍ, 2021, p. 41).  

Uma palavra que tanto no cotidiano como a própria escritora nos mostra 

é a sonoridade, que tem sido muito discutida e ajudado nesse processo de 

gênero; e o que vem a ser sonoridade? Oyěwùmí explica, com a citação de 

David Lowe, que dos cinco sentidos que possuímos, a audição é o mais 

“penetrante”, com ela podemos ir além da visão; além disso, a sororidade está 

presente entre as mulheres feministas, a qual possibilita o reconhecimento 

ético, político para a luta por igualdade em relação à questão de gênero. 

Antes de avançar, importa relembrar o conceito de patriarcado, que, 

evocando a Carta Africana de Princípios Feministas para as Feministas 

Africanas, é definido como “o sistema de autoridade masculina que legitima a 

opressão das mulheres através de instituições políticas, legais, econômicas, 

culturais, religiosas e militares. (FEKAYAMÃLE, 2021). 

No texto “Matriarcado e o lugar social da mulher em África: Uma 

abordagem afrocentrada a partir de intelectuais africanos” (2018), Fernanda 

Chamarelli de Oliveira apresenta o matriarcado pelo viés de três teóricos: Cheik 

Anta Diop, Ifi Amadiume e Oyèrónké Oyěwùmí, em que a mulher era a tutora 

dos filhos e o homem não tinha responsabilidade alguma em assumir a 
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paternidade, haja vista que não tinha como provar se o filho era seu. Dessa 

forma, “no início do desenvolvimento humano, os homens viviam em barbárie e 

em promiscuidade sexual e por isso a descendência reconhecida só poderia 

ser a materna, posto que a paterna fosse questionável”. (OLIVEIRA, 2018, p. 

320).  

Com o passar do tempo, o homem percebe que está perdendo seu 

lugar, para isso observa sua “importância na reprodução”, e ele passa a 

assumir seu papel de paternidade, consequentemente surgindo o patriarcado. 

A partir disso, aparecem as hierarquias dominantes, “o estado selvagem, a 

barbárie – que denomina como estágios pré-históricos de cultura – e a 

civilização”. (OLIVEIRA, 2018, p. 321), assim sucessivamente. 

Como consequência dessa mudança que o homem fez, à mulher é 

designado o direito materno e nada mais. Afirmativa essa que a socióloga 

Oyèrónké Oyěwùmí escreve em Jornada pela academia, em que ela toma o 

conhecimento que em todas “as mulheres de todas as sociedades e de todos 

os tempos: afirmam que as mulheres são impotentes, e que em todas as 

sociedades, ao longo do tempo, as mulheres foram oprimidas”. (OYĔWÙMÍ, 

2013, p. 2). Afirmar que a mulher é impotente soa melhor do que afirmar que 

tiraram suas forças e seu poder.  

O livro apresenta três teorias do processo matriarcado: a primeira é 

chamada “promiscuidade”, em que o desprezo pela mulher era total, por 

considerar que ela não era de confiança. Na segunda, a mulher passa a ter 

domínio sobre a família e o estado, o que gera desconforto masculino; com a 

mulher no domínio, ele perderia seu lugar de dominante. A terceira teoria é 

chamada “patriarcado”, o homem começa a reconhecer sua importância na 

reprodução da espécie e assume a paternidade, mas não por caridade, e sim 

para não perder sua posição de mandante; começa então a organização e a 

dominação do homem, o chamado Patriarcado.  

No livro Mulheres, Raça e Classe (1944), de Angela Davis, ela nos 

mostra, embora fale do contexto Norte Americano uma das vertentes para a 

qual a mulher teve seu papel chamado de matriarcal, ainda no processo de 

escravização; mesmo as crianças sendo de seus donos, eles se recusaram a 

reconhecer a paternidade, com isso a criança era só da mãe, surgindo “um 

arranjo familiar matriarcal criado pela própria população escravizada”. (DAVIS, 
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1944, p. 31). Já para as mulheres, “a postura dos senhores em relação às 

escravas era regida pela conveniência: quando era lucrativo explorá-las como 

se fossem homens, eram vistas como desprovidas de gênero”. (DAVIS, 1944, 

p. 25), e para o abuso e exploração eram apenas rebaixadas à fêmea.  

A escritora apresenta um estudo acerca da transição do patriarcado ao 

gênero, afirmando que é questão do ocidente, e que é "construído 

socialmente”, e mais, “o gênero é socialmente construído: é histórico e ligado à 

cultura”. (OYĔWÙMÍ, 2021, p. 70). Ele se divide em diferentes formas, o que 

leva ser uma questão social e não biológica. Assim como o patriarcado, 

também é uma construção social. 

Diferente do que mostra no livro Uma breve história da humanidade 

Sapiens (2020), Yuval Noah Harari traz um estudo da evolução do homem 

desde sua origem Sapiens: 

 

Em vez disso, eles viviam em comunidades onde não havia 
propriedade privada, relações monogâmicas ou mesmo 
paternidade. Em um bando como esse, uma mulher podia ter 
relações sexuais e formar laços íntimos com vários homens (e 
mulheres) ao mesmo tempo, e todos os adultos do bando 
cooperavam para cuidar das crianças. Os homens mostravam 
igual preocupação por todas as crianças, uma vez que nenhum 
sabia ao certo quais eram definitivamente filhos seus. 
(HARARI, 2020, p. 48). 

 
Com a revolução e a pós-industrialização no mundo, o homem foi 

tomando outras medidas e outras posturas, distinguindo o poder de gênero, 

para ter a capacidade dominadora, até chegar à determinação chamada 

Patriarcado, como explicou Oyěwùmí acima. 

Em sua pesquisa de doutorado, a escritora estuda a cultura iorubá numa 

comunidade na Nigéria, e para eles não há a distinção de gênero, e sim 

distinção biológica, eles não falam esposa, marido, mãe, pai, eles chamam por 

idade, o filho mais novo ou mais velho, que pode ser macho ou fêmea, ancião e 

criança. Um fato importante é que eles organizam e definem a idade por 

senioridade, como explica a escritora: "senioridade é a classificação social das 

pessoas com base em suas idades cronológicas”. (OYĔWÙMÍ, 2021, p. 80). 

 Segundo a autora, o gênero é invenção do ocidente, e no que tange ao 

patriarcado, ele surge “como uma forma de evolução da sociedade”, 
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(OLIVEIRA, 2018, p. 321), mas pelo viés dos povos indo-europeus, Europa 

mediterrânea e Oriente Médio; o patriarcado é a dominação do gênero 

masculino para com o feminino, e assume a dominação familiar. Cabe salientar 

que a classificação do gênero não é um reflexo do corpo biológico, e sim um 

fenômeno histórico e cultural. Helena Santos Assunção enfatiza que: 

 

Não obstante essa simplificação, em muitos casos o gênero é 
utilizado (por antropólogas feministas ocidentais) como um 
conceito para pensar relações de relações, ou mais 
especificamente, relações de diferenciação e de separação que 
só podem ser compreendidas à luz das noções nativas do que 
seria uma pessoa. (ASSUNÇÃO, 2020, p. 12-13). 

 

Alguns autores usariam o termo gênero para definir culturas diversas, 

como exemplo trazido no texto, os melanésianos4.  

 

 

1.4 Ficcionalizando a memória para a construção literária 

 

A memória é a grande aliada de Mohamed para o desenvolvimento do 

romance; ela faz o retorno ao lugar onde nasceu para colher informações com 

as mulheres somalis, juntamente com as memórias de sua mãe e sua família, e 

por meio da literatura foi possível trazer e representar as memórias esquecidas 

e apagadas pelo tempo e pelo sistema.  

Muitos são os escritores que em seus textos literários usam a memória; 

com base nos estudos feitos por Eni Alves Rodrigues, o escritor pode: 

 

[...] recriar, imageticamente, a memória de muitos indivíduos 
obrigados a se calar ou que tiveram suas histórias e sua cultura 
sufocadas por histórias hegemônicas que não contemplam o 
passado vivenciado pelos colonizados. (RODRIGUES, 2020, p. 
54). 

 

Nadifa Mohamed traz essa memória, a qual ainda é muito próxima do 

nosso tempo. A tese de Raquel Terezinha Rodrigues (2009), ao falar de 

                                                           
4
 Formado pelas Ilhas Nova Guiné, Ilhas Salomão, Nova Caledônia e Fiji. 
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memórias e tempo, vai ao encontro da narrativa de Mohamed, em que a 

memória é: 

 

A existência de um passado e do seu resgate, não só junta o 
que aconteceu em um outro tempo a um eu que ele era, mas 
também, explica como esse mesmo eu tornou-se a partir das 
mudanças sofridas. (RODRIGUES, 2019, p. 25). 

 

Podemos afirmar que o silenciamento da memória africana é ocasionado 

por processos de subalternização que retiram, de alguns sujeitos, o direito de 

falarem por si mesmos, de narrarem a sua história.  

A partir de leituras realizadas, observamos que as pessoas são 

silenciadas em cada comunidade, posteriormente na história. Conflitos e 

traumas do passado e do presente são impulsionados como estratégias 

literárias de enfrentamento ao silêncio imposto à memória dos africanos.  

Mohamed faz a junção desses acontecimentos, e com essas 

características a romancista consegue ligar o espaço e o tempo, formando o 

coletivo, a obra final. 
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CAPÍTULO 2 

2. Nível 1 Biografia das mulheres: os trazeres tradicionais 

 

Em seu pomar, as árvores nasceram de 

mortes... 

(Nadifa Mohamed) 

 

No primeiro nível de leitura, que intitulamos biografia das mulheres, 

observamos a estrutura narrativa em concordância com Schwarz, em Duas 

meninas (1992), em que a leitura é realizada de forma romanesca. Jameson 

apresenta em O Inconsciente Político (1992) as fases de leitura, uma leitura 

interpretativa da obra, trazendo aspectos que nos fazem compreender a 

narrativa propriamente dita. 

Retomando a primeira epígrafe, as mulheres presentes no livro aqui 

analisado não viram de cabeça nem para baixo, nem para cima, mas iniciam 

uma vida em que o mundo está corrompido, é preciso dar as mãos, e juntos 

chegar ao melhor destino.  

Elas são mulheres em cada contexto, na cultura, na religião e na 

economia; entendê-las é a nossa função enquanto pesquisador. Observar, 

analisar e mostrar esse novo, em uma cultura que apenas repassa como 

verdade o que chega aos olhos; com isso evitamos o que Chimamanda tanto 

nos alerta a respeito do perigo da história única. 

Para melhor definir as principais personagens femininas do livro, citamos 

a própria escritora, que, em uma entrevista, elenca: 

 

Kawsar, amarrada na cama após um ataque brutal na 
delegacia local; Deqo, um ouriço de rua de um campo de 
refugiados que é cuidado por prostitutas; e Filsan, um jovem 
soldado de Mogadíscio, uma "boina arrumada empoleirada ao 
lado de seu cabelo preso", que tem uma "estranha combinação 
de feminilidade e ameaça". (MOHAMED, 2013, n. p). 

 
A escritora apresenta as suas personagens com palavras claras, para 

que possamos entender a realidade vivida de cada uma. 

Deqo, uma menina de nove anos, órfã, vive desde pequena no campo 

de refugiados Saba‟ad; com a promessa de ganhar um par de sapatos, ela 
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participa de um desfile em Mogadíscio: “eles dançaram na frente de milhares 

de pessoas, até o governador de toda a região estará assistindo, então têm de 

praticar, praticar”. (MOHAMED, 2015, p. 16), para comemorar a Independência 

da Somália, que ocorreu em outubro de 1960. 

Os sapatos foram a grande motivação para aquelas crianças sem 

expectativas alguma em ganhar alguma coisa, “eles ainda não viram os 

sapatos, mas foi só sobre eles que Milgo Desdentada falou durante as aulas. 

Eles os ganharam com suor e lágrimas”. (MOHAMED, 2015, p. 16), a menina 

refugiada e órfã sente-se importante tanto que, “pretende usá-los como um 

soldado usa suas medalhas” (MOHAMED, 2015, p. 16). 

No entanto, ela erra a coreografia e recebe uma punição, acontecendo  

o primeiro encontro entre as três mulheres, na Parte 1 do livro. Como 

consequência do erro, Deqo é tirada da apresentação. Das arquibancadas, 

Kawsar, uma viúva que vive o luto de sua filha adolescente, observa a 

movimentação e decide intervir: “Kawsar vê quando a menina é puxada pelo 

braço por quatro ou cinco mulheres que se amontoam à sua volta; sabe, pelas 

expressões delas, o que vão fazer, e levanta-se antes que a levem”. 

(MOHAMED, 2015, p. 25). Quando Kawsar chega para interceder por Deqo, a 

menina foge, Kawsar com essa atitude, é presa por Filsan, por causar tumulto. 

Na porta da delegacia, Deqo aguarda por Kawsar para agradecer em salvá-la. 

Essa jovem soldada é ambiciosa, logo em breve aprenderá uma lição dura a 

respeito de si mesma e do mundo dos homens. 

Filsan é uma obstinada militar que procura se destacar como Oficial do 

Governo e conseguir reconhecimento profissional: “Ela faz parte do terceiro 

maior exército da África”. (MOHAMED, 2015, p. 15). Foi ela mesma que se 

ofertou para ir como voluntária para o norte, assim ela mostrava 

comprometimento, sendo essa a parte mais difícil, “derrotar os bandidos da 

Frente de Libertação Nacional”. (MOHAMED, 2015, p.), e ela também era a 

responsável pelo desfile. Mas percebe em vários momentos que não importa a 

posição que ocupa na sociedade, ela não passa de uma mulher, “com peitos e 

um buraco”. (MOHAMED, 2015, p. 38).  

Kawsar, uma viúva rica que vive o luto de sua filha, é uma mulher 

sofrida, como qualquer outra mulher da sociedade, submetida a fazer como o 

regime militar manda. Ela sofria pela morte da filha e do marido, não tinha 
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motivos para alegria. Após a tentativa de defender Deqo e ser aprisionada, o 

sofrimento aumenta ainda mais, chegando a ponto de preferir dar um fim de 

sua vida, “seria melhor levar uma bala na nuca”, (MOHAMED, 2015, p. 47), 

assim acabaria todo sofrimento.  

A memória de Kawsar é a mais longa, pois tem mais idade, têm mais 

experiência de vida do que as outras; segundo a escritora e por ela estar 

acamada, faz com que as memórias sejam mais profundas do que se ela 

estivesse andando ou em movimento; a condição de impotência favorece a 

narrativa. 

Na Parte 2 do livro, a escritora divide as três mulheres, dando 

continuidade à narrativa no dia do desfile. Nesse momento, Deqo descobre o 

mundo, encontra pessoas que cuidarão dela. Adentrando a história, é em um 

prostíbulo que Deqo vai ter um lar, ser bem-tratada: “Ela acha que parece bem, 

melhor do que jamais esteve. Seu rosto ficou mais cheio, e a dor de cabeça 

que ela costumava ter por causa da fome passou”. (MOHAMED, 2015, p. 101). 

Filsan, que foi apresentada como uma militar durona, agora é mostrada 

como uma mulher humana, que tem sentimentos e fragilidades que foram 

silenciados por seu pai e por sua carreira. Destacamos algumas necessidades 

fisiológicas da mulher, seja ela ocupando altas posições, [Filsan] “esperava que 

sua menstruação só viesse depois da operação, mas, como se para provocá-

la, ela vem antes, empalidecendo seu rosto e fazendo-a dobrar-se em cólicas”. 

(MOHAMED, 2015, p. 192).  Solitária em seu alojamento pensa: 

 

Abre os olhos com a mão na barriga, imaginando que a mão é 
de outra pessoa. Não adianta nada depilar as axilas, as pernas 
ou as partes íntimas porque não há ninguém para vê-las; só 

seus próprios dedos correm pelas coxas. (MOHAMED, 2015, 
p. 184). 

 

Esse sentimento de solidão resultará em uma paixão “platônica” pelo 

capitão Roble Yasin: 

 

O capitão Yasin chega, alto e elegante em sua boina preta. 
Como estão apenas os dois na sala, ela não pode deixar de 
observá-lo o dia todo: suas passadas regulares pela sala e pelo 
corredor, as chamadas privadas que ele faz na única linha 
telefônica que há no departamento, as pontas de cigarro 
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mentolado que aos poucos enchem seu cinzeiro de vidro preto, 
a lata de balas de hortelã que ele chacoalha, perdido em 
pensamentos, quando está preocupado com algum problema. 
(MOHAMED, 2015, p. 189). 

 

Kawsar sofre por estar acamada, observando as pessoas irem embora 

fugindo da guerra, ela mesma imóvel, e por ter experiência de vida observa que 

a cidade está ficando devastada, que o pomar que criou e cuidou com tanto 

zelo deve estar precisando até mesmo de água: “sua vida agora é isso, nada 

de pomar, nada de família, nada de movimento”. (MOHAMED, 2015, p. 128). 

Antes de a guerra eclodir, “seu pomar se tornou um marco no mapa local, e o 

caminho coberto de árvores ao lado dele é um lugar para encontros românticos 

tarde da noite”. (MOHAMED, 2015, p. 151).  

A corrupção ou sua consequência também é trazida por Kawsar, 

quando, em suas memórias, lembra-se da filha, ela tirou sua vida após ser 

aprisionada por estar participando de um protesto; ao retornar para casa, a 

menina não falava, a todo o momento lavava as mãos, algo tinha acontecido a 

ela, depois a menina ficou desaparecida por noventa dias. Kawsar esperava 

todos os dias e as noites por seu retorno; quando voltou, “não contou a 

Kawsar, nem a ninguém mais, onde tinha estado e o que tinha visto, mas duas 

semanas depois levou uma lata de gasolina e uma caixa de fósforos para o 

banheiro e se incendiou”. (MOHAMED, 2015, p. 164).  

Deqo, apesar de ser órfã, tem sua formação de vida como uma adulta, 

isto é, a condição de vida que ela tem a transforma em uma pessoa que 

sobrevive com as dificuldades de Hargeisa, desde que saiu do campo de 

refugiados Saba‟ad, para fazer uma apresentação do Vinte e Um de Outubro, 

mesmo ela achando que é “o melhor dia de sua vida [...] chega do campo com 

sua poeira e suas moscas!”. (MOHAMED, 2015, p. 23). 

Filsan, na breve apresentação da militar, a escritora fala de suas 

lembranças e suas fragilidades, “ela é dominada por uma urgência de chorar”. 

(MOHAMED, 2015, p. 187), pois, seja ela quem for “ela é mulher”, ao 

desempenhar seu papel no quartel e na sociedade mostra ser forte e durona e 

vai descobrindo sua sensibilidade no decorrer da história. 

Seguindo a narrativa, após a prisão de Kawsar, as três mulheres 

seguem cada uma o seu infortúnio, para um novo reencontro na Parte 3. 
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Na terceira parte, Mohamed traz o desfecho da história, deixa o leitor 

muito aflito, o contexto já se sabe que não é dos melhores. Nesse tópico, é 

apresentada toda a desvalorização da vida humana e a guerra se torna a 

protagonista principal. 

No primeiro nível, o romanesco foi apresentado à narrativa, a leitura à 

superfície não dá conta de resolver as armadilhas postas pela escritora; assim, 

no segundo nível, apresentamos o contexto histórico que permeia a obra e se 

faz necessária uma breve contextualização da Somália e a luta que as 

mulheres enfrentam para sobreviver, para que possamos nos aproximar de 

forma literária desse lugar distante e sofrido. 

 

 

2.1 Nível 2 A literatura e a cultura em território somaliano 

 

Para este nível, apresentamos o contexto de produção. Segundo 

Jameson (1992), é necessário levar em conta o período histórico-social em que 

o texto literário foi escrito. Com isso, podem-se observar as questões de 

classe, econômicas, políticas e sociais. Dessa forma, a pesquisadora feminista 

nigeriana Oyèrónké Oyěwùmí nos ajuda neste caminho delicado e preciso, 

pontuando um fato comum que é visto como predominação em muitos lugares: 

 

[...] a Europa é representada como fonte de conhecimento, e os 
europeus, como conhecedores. Na verdade, o privilégio de 
gênero masculino como uma parte essencial do ethos europeu 
está consagrado na cultura da modernidade. (OYĚWÙMÍ, 
2004, p. 1). 

 
Oyèrónké enfatiza essa questão para que seja levada em consideração 

para compreender a realidade africana, e o que é mais impactante, a “condição 

humana” (grifos da autora) africana.  

A escritora Mohamed traz para a narrativa sua história com base em 

fatos reais e sociais, e a partir disso segue a escrita, enriquecendo a narrativa 

com detalhes: 

 

[...] é o que vem sendo percebido ou intuído por vários 
estudiosos contemporâneos, que, ao se interessarem pelos 



32 
 

 

fatores sociais e psíquicos, procuram vê-los como agentes da 
estrutura, não como enquadramento nem como matéria 
registrada pelo trabalho criador. (CANDIDO, 2006, p. 14). 

 

A narrativa apresenta essas características, os fatores sociais são muito 

fortes e regem a sua escrita. O estudo que buscamos fazer para essa 

dissertação considera que: 

 
[...] levamos em conta o elemento social, não exteriormente, 
como referência que permite identificar, na matéria do livro, a 
expressão de uma certa época ou de uma sociedade 
determinada; nem como enquadramento, que permite situá-lo 
historicamente; mas como fator da própria construção artística, 
estudado no nível explicativo e não ilustrativo. (CANDIDO, 
2006, p. 16). 

 

Somália, país do Chifre da África, na África Oriental, capital Mogadíscio, 

é um dos países mais pobres do continente africano. A falta de água e de 

comida são os fatores mais críticos, juntamente com as guerras civis que 

ajudam o empobrecimento da região.  

No livro História geral da África (2013), afirma-se que “a influência 

árabe-islâmica sobre a costa da África do nordeste data de tempos imemoriais. 

[...] a costa somali é anterior à época islâmica, quiçá à época cristã”. 

(SILVÉRIO, 2013, p. 145). Os conflitos são desde muito cedo, pode-se 

enfatizar que, a 1300, como mostra o livro citado, “como religião oficial do 

Império Etíope, o cristianismo podia sempre contar com o apoio do Estado – se 

necessário, por meio de conflitos armados”. (SILVÉRIO, 2013, p. 145). 

Segundo Leila Leite Hernandez, em A África na sala de aula (2008), “a 

Somália foi uma das poucas exceções do continente africano, o que significa 

dizer que contou com um claro sentimento de „nacionalidade‟”. (HERNANDEZ, 

2008, p. 214), essa nacionalidade teve uma forte acentuação cultural de forma 

unificada a qual o Islã predominou. 

No ano de 1960, o país ganhou sua independência, com o presidente 

Abdirashid Ali Shermaker, até 1969, após quase uma década de liberdade; 

com um golpe militar da ditadura, Mohamed Siad Barre assumiu até o ano de 

1991. 
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Célio Virgínio Emerenciano, em Soberania nos estados fracassados: no 

caso da Somália (2015, p. 19), o cenário não podia ser diferente, “guerra civil e 

caos anárquico”. 

Segundo o livro Luta de Classes em África (2018), de Kwame Nkrumah, 

é possível enfatizar que: 

 

Embora não haja dogmas estabelecidos rigorosamente quanto 
à revolução socialista, já que a história não se repete, a 
experiência provou que, nas condições da luta de classes, a 
revolução socialista não se pode realizar sem recorrer à 
violência, (NKRUMAH, 2018, p. 98).  

 

E assim seguem as lutas em África. Por fim, em 1991, grupos civis e 

rebeldes derrubaram a ditadura militar, e o país se dividiu em várias regiões; 

cada uma tem o seu clã, aconteceu também na região chamada Somália 

Britânica, com a independência passou para o nome de República da 

Somalilândia. 

Na sequência desse golpe, muitas lutas vinham acontecendo entre os 

clãs, e em 1987 eclodiu a guerra civil na Somália, devastando o país, como 

mostra no livro já citado: “não há nenhum acontecimento histórico que não 

tenha sido conquistado à custa de violentos esforços e vidas humanas”. 

(NKRUMAH, 2018, p. 98). Nadifa Mohamed apresenta o contexto histórico 

muito bem elaborado, o qual deixa o leitor sem fôlego, ao se deparar com uma 

narrativa realista do continente africano. Conforme Emerenciano: 

 

Além das três principais divisões, existe ainda a identificação 
religiosa de uma considerável parte da população com o Islã, 
aliada a um crescente nacionalismo. Essa corrente defende 
uma Somália histórica fundamentada na religião islâmica com 
fronteiras distintas do que existe no momento. 
(EMERENCIANO, 2015, p. 22). 

 

Especificamente, “a resistência africana ressurgiu após a Segunda 

Guerra Mundial, sob a forma de lutas de libertação nacional”, parafraseando 

Kwame Nkrumah; alguns lugares conseguiram a liberdade sem o uso de 

armas, mas outros tiveram muitos anos de luta armada, para só depois almejar 

a liberdade.  
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Mohamed mostra na história narrada o uso de armas em um acordo 

entre civis e o líder da milícia, o qual era responsável por cuidar do campo de 

refugiados: “[Yasin] sejam pacientes. Vamos separar mais rações pra vocês, 

mas há pouco que possamos fazer até recebermos todo equipamento de que 

precisamos”. (MOHAMED, 2015, p. 219). Filsan não entende: se a Somália tem 

o maior exército da África, por que os refugiados precisam de armas? Ela se 

pergunta se agora faz parte de um grupo que contrabandeia armas ou de 

alguma conspiração. [Filsan] “Você está vendendo armas [...] – Você está 

louca! Vender armas? E como me pagariam?”, o capitão Yasin explica a Filsan, 

“Porque é isso que o governo quer”. (MOHAMED, 2015, p. 220). 

Após a descoberta do que a militar fez, a escritora mostra como foi o 

desfecho e a extinção das cidades juntamente com a população somaliana: 

“Eles, toda a liderança de Mogadíscio e também de Hargeisa, decidiram que é 

preciso haver uma mudança. [...] Um fim para tudo isso. A população inteira 

tem que ser reassentada para impedir que os terroristas assumam o controle”. 

(MOHAMED, 2015, p. 220). Filsan então é informada por seu capitão que faz 

parte da “panelinha” (GRIFOS DA AUTORA) do governo. 

O neocolonialismo, conforme apresenta Nkrumah, é um fator agravante 

para a África, pois ela continua sendo dominada segundo o interesse 

internacional, uma vez que a maioria da população é analfabeta; desse modo, 

são implantadas ideologias nas quais os africanos acreditam e lutam por ela. 

Um dado importante que contribui para essa compreensão Oyèrónké 

Oyěwùmí traz em seu estudo A Invenção da Mulher (2021): 

 

[...] os sacerdotes de Ifã (sacerdotes-divinadores) divulgaram 
amplamente que qualquer homem negro que tocasse em um 
livro ficaria tão debilitado até se tornar impotente, e uma mulher 

poderia se tornar estéril. (OYĔRÓWÙMÌ, 2021, p. 200). 

 

Podemos afirmar que por eles serem um povo sem muita instrução, os 

europeus, portugueses e demais escravocratas, além da força, usavam de 

artimanhas para manipular os negros. 

Concomitantemente a esse dado, em “Conceituando o gênero” (2004), 

Oyèrónké Oyěwùmí escreve que “a Europa é representada como fonte de 

conhecimento, e os europeus, como conhecedores”. (OYĔRÓWÙMÌ, 2004, p. 
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1). Ela também explica a condição africana: “Este contexto global para a 

produção de conhecimento deve ser levado em conta em nossa busca para 

compreender as realidades africanas e de fato a condição humana”. 

(OYĔRÓWÙMÌ, 2004, p. 1), realidade que deixa os africanos em desvantagem. 

A socióloga, ao falar do ocidente e as influências sobre os africanos, 

afirma: “as pessoas africanas dedicadas à pesquisa, institucionalmente 

privilegiadas, são formadas na tradição ocidental: quase não há formação no 

nível acadêmico em tradições e culturas africanas”. (OYĔRÓWÙMÌ, 2021, p. 

59). Não só os pesquisadores, mas muitos escritores, como a própria Nadifa 

Mohamed, fazem literatura africana sem estarem em África, no entanto, levam 

na alma a África. 

O neocolonialismo é predominante no continente africano, e com isso 

podemos afirmar que a “África é o centro da revolução do Mundo Negro; 

enquanto não for unificada sob a direção de um governo socialista, os homens 

negros do mundo inteiro não terão uma nacionalidade”. (NKRUMAH, 2018, p. 

106).  

A religião predominante é o islamismo, seguem-se as leis do Alcorão 

severamente. Segundo o artigo Conflitos na Somália, a guerra civil que 

devastou Hargeisa, capital de Mogadíscio, foi o grande fluxo de refugiados 

fugindo da Guerra civil e a intensa seca na região do Chifre da África.  

Destacamos que os idiomas predominantes são o somali e o árabe 

como línguas oficiais, no entanto, há pessoas que falam inglês e italiano; 

somente em 1973, o idioma somali ganhou a forma escrita. 

Ao falarmos da Somália e as mulheres da narrativa, parafraseamos 

Djamila Ribeiro, na obra Lugar de Fala (2019), pois, falar de África é difícil, falar 

de mulheres que estão em lugar de guerra constante como a Somália nos 

deixa desconfortáveis quanto à pobreza, fome e falta de água. 

A situação só piora e a Somália não consegue estabilizar o país. Um 

exemplo fictício baseado na realidade é o filme O Falcão Negro (Black Hawk 

Down, 2001), no qual um dos líderes de guerrilhas somalis captura o piloto 

americano Miguel Dura, e o somaliano explica ao americano como é a vivência 

deles:  
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Na Somália, matar é negociar, você acha mesmo que se pegar 
a general Haititi, simplesmente vamos baixar nossas armas, e 
adotar a democracia americana? Que a matança vai acabar? 
Nós sabemos que… sem vitória não pode haver paz, sempre 
haverá matança, entende? É assim que são as coisas no 
mundo todo. (CENA FÍLMICA, 2001, 39' 12"). 

 

Não é de hoje que eles estão em guerra, desde a Segunda Guerra 

Mundial o Chifre da África está devastado, isso sem mencionar os anos de 

história somali. De acordo com o livro História geral da África (2010), publicado 

pela UNESCO: 

 

Se por um lado, uma minoria pode enriquecer-se graças ao 
tráfico variado e ao mercado negro, a quase totalidade da 
população é submetida à duras condições de vida advindas 
nos anos do pós-guerra. (UNESCO, 2010, p. 55). 

 

A economia europeia não pode oferecer socorro. Relatos da história 

como essa infelizmente encontramos muitos. Mohamed, enquanto narra a 

participação de Filsan no rádio para falar de sua missão como militar, ouve a 

notícia e fica aliviada, por não ser só ela e seus camaradas que estão em 

guerra: 

 

O mundo inteiro está inflamado com conflitos; o que fez 
Salahley parece insignificante comparado ao que é lugar 
comum no Iraque e na África do Sul. Há boatos de que 
Saddam Hussein está envenenando dissidentes, enquanto os 
africanos levam seus opositores para pedreiras e os matam em 
cadeiras elétricas improvisadas. (MOHAMED, 2015, p. 212). 

 

Tem-se a impressão de que a guerra termina com guerra. Na revista O 

lugar “afro”, Martins assim descreve a África:  

 
Não devemos esquecer que um destes retratos mais 
celebrados – a Mãe-África – tem como representações icónicas 
uma mãe sofrida e desgastada pelos partos sucessivos e pelo 
trabalho duro que realiza enquanto carrega filhos nas costas. 
Esta suposta celebração de uma paradoxal „valentia de vítima‟ 
perpetua perversamente um lugar de fortíssima opressão. 
(MARTINS, 2018, p. 10). 

 

Tanto Oyěwùmí como outros intelectuais africanos escrevem que 

"análises e interpretações de África devem começar a partir de África", 
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(ASSUNÇÃO, 2020, p. 8), enfatizando que outros também podem escrever, 

pois assim aparecerão outras perspectivas e olhares, como este trabalho que 

estamos desenvolvendo, que é uma construção a partir de nosso olhar como 

Ocidental. 

Dessa forma, o livro aqui analisado mostra uma Somália como um lugar 

de encantamento e com mistérios em cada esquina: 

 

[...] é possível caminhar como se nem sonho, sem nunca ter 
certeza do que pode aparecer depois da próxima curva: um 
homem sem camisa com um peixe-espada dependurado às 
costas negras e magras, uma multidão de crianças recitando o 
Corão gravado nas lousas de madeira, uma moça ordenhando 
uma vaca branca com chifres em formato de lira. (MOHAMED, 
2015, p. 19). 

 

A citação acima mostra uma Somália repleta de encantamento, no 

entanto, a cidade Hargeisa já não apresenta a mesma perspectiva, “aqui tudo 

se agarra à terra, encolhido e subserviente, os baratos bangalôs de tijolo de 

barro com frequência deixados sem pintura, como se a cidade fosse habitada 

por cupins gigantes que emendam suas casas com terra e cuspe”. 

(MOHAMED, 2015, p. 19). 

No que se refere à guerra, Jameson faz uma citação que não podemos 

deixar de mencionar, pois nos faz refletir o que de fato é a Guerra:  

 

Todos são livres; contudo, a morte é certa. Ela está lá, em 
todos os lugares, na totalidade de meus pensamentos, de 
todas as palavras de Hitler, de todos os atos de Gomez; mas 
ninguém está lá para computá-la. Ela só existe para Deus. Mas 
Deus não existe. E, contudo, a guerra existe. (JAMESON, 
1992, p. 50). 

 

A Somália faz divisa com o Golfo do Áden, Oceano Índico, e para ter 

acesso ao Mar Vermelho passa-se por ela, por isso os conflitos são inevitáveis.  

Com os talibãs no poder desde o dia 15 de agosto de 2021, no Afeganistão, 

"têm surgido alguns sinais considerados de apoio aos talibãs na imprensa 

ligados ao grupo que tem protagonizado ataques na Somália”. (KALEDZI, 

2021). A África tem ficado em alerta, os lugares em que o Islã é presente têm 

sofrido represálias decorrentes da ocupação Talibã. 
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A maioria dos escritores africanos apresenta a literatura mostrando seu 

contexto e sua crença. Segundo Jameson, “as 'ilusões' da religião deveriam ser 

lidas como complemento de uma funcionalidade social positiva e decodificadas 

como figura e projeção de uma energia essencialmente humana”. (JAMESON, 

1992, p. 63). 

Desde que começou a história da humanidade, são relatadas batalhas, 

conquistas, algumas pelos cristãos, como as cruzadas e a Santa Inquisição, 

outras islâmicas, e há ainda as mais contemporâneas, como a guerra contra o 

terrorismo, questões muito presentes na literatura.  

De acordo com Oyèrónké Oyěwùmí, “cartesiano é uma afirmação de 

uma tradição na qual o corpo era visto como uma armadilha da qual qualquer 

pessoa racional deveria escapar”. As mulheres são criadas para cuidar de seu 

corpo, para não instigar o olhar masculino, mas não teria que os dois lados 

serem criados para o recíproco respeito, e não apenas o grupo mais 

desfavorecido, como a escritora narra, os pobres, as mulheres africanas, ou 

seja, os “diferentes” (grifo da autora). 

Antonio Candido afirma que “nada impede que cada crítico ressalta o 

elemento da sua preferência, desde que o utilize como componente da 

estruturação da obra”. (CANDIDO, 2006, p. 16). Candido aponta que: 

 

Seria o caso de dizer, com ar de paradoxo, que estamos 
avaliando melhor o vínculo entre a obra e o ambiente, após 
termos chegado à conclusão de que a análise estética precede 
considerações de outra ordem. (CANDIDO, 2006, p. 12).  

 

No que se refere à literatura africana, podemos afirmar que ela está 

além de uma estética e de uma ordem, segue também uma realidade. 

O pomar das almas perdidas (2015) retrata uma realidade com base na 

fome e na guerra, “o que só ocorre quando este traço social constatado é visto 

funcionando para formar a estrutura do livro”. (CANDIDO, 2006, p. 17). Esse 

traço social trazido pela escritora faz com que possamos ver a descrição de um 

lugar, as condições sociais impostas às pessoas. Visivelmente “sabemos, 

ainda, que o externo (no caso, o social) importa, não como causa, nem como 

significado, mas como elemento que desempenha certo papel na constituição 

da estrutura, tornando-se, portanto, interno”. (CANDIDO, 2006, p. 14). Tal 
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pressuposto é tão verdadeiro que acaba a narrativa e os fatores externos e 

internos prosseguem sua linearidade. 

Candido argumenta que ao fazer uma crítica literária deve-se “analisar a 

intimidade das obras”; dessa forma, “tomando o fator social, procuraríamos 

determinar se ele fornece apenas matéria (ambiente, costumes, traços grupais, 

ideias)". (CANDIDO, 2006, p. 13). Segundo o crítico, pode-se observar que no 

livro literário todos têm a sua importância para a construção da história. Fredric 

Jameson afirma que o leitor moderno, ao fazer suas pesquisas, fica 

escandalizado com o que encontra na história. 

 

 

2.2 Nível 3 Refúgio das almas 

 

O terceiro nível de leitura é a leitura a contrapelo ou em contracorrente. 

Neste nível, segundo Schwarz, o leitor perspicaz consegue resolver as 

armadilhas. 

A Organização das Nações Unidas, ONU News, publicou em 24 de julho 

de 2020 que cerca de três milhões de crianças na Somália vivem essa 

realidade desumana.  

A mais recente ajuda humanitária da ONU, desde o ano de 2021, vem 

arrecadando investimentos para combater a fome, além de doenças. 

Clare Nevill publicou, em 26 de janeiro de 2022, no mesmo site, que a 

Somália está enfrentando a pior seca dos últimos 40 anos, consequentemente 

cerca de um milhão de pessoas podem deixar a Somália em busca de refúgio e 

sobrevivência. Com isso, os campos de refugiados só aumentam. 

Toda a segunda parte do livro é em torno da missão para a qual a 

soldado foi designada; é por meio desse encargo que Nadifa Mohamed mostra 

a corrupção governamental e as artimanhas para tentar vencer a guerra. 

Deqo, com a promessa de um par de sapatos, aceita participar de um 

desfile, e, quando sai do campo de refugiados onde até então era seu lar, 

 
[...] ela decide que este é o melhor dia de sua vida, o dia em 
que tudo no mundo foi disposto para que ela veja e desfrute. 
Chega de campo com sua poeira e suas moscas! Deqo sente 
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um frio no estômago; logo ela estará lá para tomar seu lugar no 
centro da terra. (MOHAMED, 2015, p. 23). 

 
Com esse excerto, podemos inferir que toda criança em situações 

precárias deseja um “lugar na terra”. Deqo, como qualquer outra criança, tem 

esperança consigo, um desejo. Mas, para ela, o mais importante além de sua 

condição de vida é saber por que sua mãe a abandonou, e assim resolver suas 

angústias. A princípio ela queria apenas ter um nome, as enfermeiras 

batizaram de Deqo, após um ano do seu nascimento,como Deqo-Wareego, 

mas era conhecida como Deqo Perambuladora; quando ela era mais jovem, 

gostava de Deqo Cruz Vermelha, no entanto, como as enfermeiras não 

gostavam, ela ficou somente com Deqo. 

Essa menina de um nome só, depois de ser expulsa do desfile, o qual 

prometia um par de sapatos, quando a policial ia lhe dar uma surra por tê-la 

envergonhado, é salva por uma mulher desconhecida. Ela passa a viver nas 

ruas de Hargeisa, agora a rua era seu lar. As condições pelas quais está 

passando fazem com que arrecade roupas por onde passa, já que as 

condições de sobrevivência são limitadas; ela “veste peças que fantasmas 

deixam para trás e se torna, ela própria, um fantasma ainda maior, invisível aos 

passantes, que tropeçam e pisam nela”. (MOHAMED, 2015, p. 57).  

Quando Deqo observa as crianças da escola uniformizadas, fazendo 

protestos na rua, ela não entende porque os alunos e os soldados brigam: ela 

se pergunta: “todos eles têm comida, têm casa e pais, pelo que brigam? 

Deveriam ir para o campo de refugiados e ver como é a vida lá”. (MOHAMED, 

2015, p. 60). Mas ela diz isso por não entender de política, não conhece o 

mundo além dos portões de Saba‟ad. Tudo o que ela aprendeu com as 

pessoas e as enfermeiras era que tinha que cuidar das suas vergonhas, sentar-

se com as pernas fechadas. 

A própria tradição islâmica “cuida” muito dos modos femininos, como 

afirma a nigeriana Chimamanda (2015, p. 28): “Perdemos muito tempo 

ensinando as meninas a se preocupar com o que os meninos pensam delas”, 

os meninos e a sociedade. 

Durante um protesto, os estudantes que são contrários ao governo são 

presos. Deqo, que está apenas observando, é levada junto com as outras 

crianças. Todas permanecem presas, e Deqo nos surpreende, pois, apesar de 
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seus nove anos, tem experiência de sofrimento e necessidades desde as mais 

básicas; enquanto as meninas ficam choramingando na cela, ela pensa: “sente-

se superior a essas meninas ingênuas e protegidas que protestam sem saber 

nada do que é o mundo real”. (MOHAMED, 2015, p. 62). Ela conhece bem o 

que é ficar em um lugar precário como os campos de refugiados. Como 

escreve Nadifa Mohamed: 

 

Maior dos cinco campos de refugiados da região nordeste, ele 
cresceu e se estabeleceu como uma espécie de cidade-satélite 
e se estende até onde a vista alcança. Vinte mil somalis da 
região de Ogaden da Etiópia sobrevivem ali, tendo primeiro 
fugido da luta entre 1977 e 1978 e, depois, das fomes 
subsequentes em Ogaden. (MOHAMED, 2015, p. 217). 

 

Na cela da prisão, Deqo tem um encontro do real com o vivido. Lá ela 

conhece Narsa e China, as quais darão abrigo a ela. Por meio dos comandos 

que as polícias dão no presídio é que Deqo analisa, e é nesse momento que 

ela faz a primeira relação do que é ser mulher. No campo de refugiados, 

quando advertem para se comportar e fechar as pernas, não ser uma puta, só 

agora ela percebe o termo “puta” em seu sentido pejorativo. 

No campo de refugiados, no decorrer dos anos, o número de refugiados 

só aumenta, são famílias que seguem em busca de uma esperança, 

ressaltando que muitas, principalmente crianças, morrem no caminho, devido à 

desnutrição causada pela sede e pela fome. 

A narrativa que a escritora apresenta na voz de Deqo mostra um pouco 

de como é Saba‟ad, lugar onde as pessoas buscam uma esperança de vida, 

muitas delas fugindo de guerras civis, “que havia engolfado a Etiópia oriental 

dos anos 1970 aos 1980; alguns eram somalis, alguns eram oromos”, desde a 

abertura de Saba‟ad, é da Somália que vem o maior número de refugiados. 

Enquanto Deqo se dirige ao estádio esportivo, ela vai relembrando do 

que ficou para trás, o vento soprando em seu cabelo, cheia de esperança, “o 

campo de refugiados é majoritariamente composto de mulheres e crianças, 

todas discutindo e brigando umas com as outras”. (MOHAMED, 2015, p. 

23).Mesmo na incerteza de seu destino, ainda assim ela se sente livre. Para 

Deqo, Hargeisa é um paraíso; surge entre esses parágrafos dois olhares 
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distintos, mas que nos mostram uma realidade desumana, independente de 

quem olha.  

O primeiro contato que a militar tem com o campo de refugiados é um 

choque de realidade, quando é convidada por seu superior para ir à Saba‟ad; 

ela, que saiu da capital Mogadíscio, fica em choque ao se deparar com os 

resultados que a guerra deixa: 

 

Olhar para o campo deixa clara a imensa humilhação da 
Somália na guerra; estas pessoas têm terra, casas e chácaras 
a apenas alguns quilômetros de distância, mas subsistem ali 
comendo mingau. (MOHAMED, 2015, p. 217). 

 

Ela sai da capital, do conforto e conhece a realidade de seu país, mas 

os refugiados,devido à precariedade de sobrevivência de onde saem, acabam 

permanecendo lá como residência permanente. 

Filsan, a militar que sai de Mogadíscio, onde reside no conforto e na 

proteção com seu pai, onde tem mar, “os prédios se elevam e cegam o olho 

com sua brancura”. (MOHAMED, 2015, p. 19), é enviada para combater os 

rebeldes em Hargeisa, ao norte da Somália, e lá é o inverso da capital: 

 

[...] tudo se agarra a terra, encolhida e subserviente, os baratos 
bangalôs de tijolo de barro com frequência deixados sem 
pintura, como se a cidade fosse habitada por cupins gigantes 
que emendam suas casas com terra e cuspe. (MOHAMED, 
2015, p. 19). 

 

Filsan busca por reconhecimento profissional; ao chegar ao estádio, ela 

“olha para o palanque vazio onde o general Haaruun ficará sentado com os 

dignitários e se imagina no centro, não como companheira dele, mas como sua 

sucessora, acenando para os súditos”. (MOHAMED, 2015, p. 14). Ela segue a 

carreira do pai com muito afinco, o nome dele vai abrir as portas 

profissionalmente, ela quase ouve abrir as portas ao falar o nome do pai! No 

entanto, em meio aos generais e às pessoas de alto escalão, o general 

Haaruuna deixa constrangida, mesmo conhecendo seu pai a tratam como uma 

prostituta, “mesmo estando de uniforme, os homens não vêem nada além de 

peitos e um buraco”, (MOHAMED, 2015, p. 38), ela percebe que o meio em 

que ela está é marcado pela divisão de gênero. 



43 
 

 

Assim, a escritora apresenta como é o cotidiano de uma mulher 

ocupando um cargo público, e porque não dizer masculino. Já pelo olhar de 

Fredric Jameson, em o Inconsciente Político, a literatura nos traz olhares 

diferentes: 

[...] as narrativas alegóricas constituem uma persistente 
dimensão dos textos literários e culturais exatamente porque 
refletem uma dimensão fundamental de nosso pensamento 
coletivo e de nossas fantasias coletivas referentes à História e 
à realidade. (JAMESON, 1992, p. 30-31). 

 

O pomar das Almas Perdidas traz essa mistura de realidade em que a 

própria África se configura, mas que se aproxima, tendo em vista que é o 

resultado do pós-colonialismo. Segundo Jameson: 

 

[...] se o leitor moderno fica entediado ou escandalizado pelas 
raízes que esses textos lançam nas circunstâncias 
contingentes de sua própria época histórica, isso constitui, sem 
dúvida, testemunho da resistência desse leitor com relação ao 
seu próprio inconsciente político e à sua geração. (JAMESON, 
1992, p. 31). 
 

De acordo com a socióloga nigeriana, quando escreve acercada 

invenção da mulher, “quem é diferente é visto como genericamente inferior e 

isso, por sua vez, é usado para explicar sua posição social desfavorecida”. 

(OYĔWÙMÍ, 2021, p. 27). Ela se refere ao ocidente, mas no contexto da 

narrativa, em O Pomar das Almas Perdidas, ela não precisa estar no ocidente 

para ser tratada como inferior, estar entre homens a inferioriza.  

Como todo o ser humano ainda espera por um pouco de humanidade, a 

militar também espera; após uma cena que a deixa constrangida em um 

encontro com generais no hotel em Hargeisa, “o general Haaruun agarra a mão 

de Filsan e a ergue, depois a faz girar. - Você vai me dizer que as mulheres 

americanas podem ser treinadas para matar e ainda terem uma aparência tão 

boa?”. (MOHAMED, 2015, p. 38). Ao retornar para o quartel, o general se 

dispõe a levá-la, ela hesita, mas tem a esperança de salvar o encontro e ser 

“apadrinhada” pelo general. Porém, ele estava somente atrás de uma garota 

para um programa: 
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Seu pai a havia trancafiado, havia lhe dito que ela não 
lamentaria as decisões que ele tomara para ela, que ela seria 
um novo tipo de mulher, com as mesmas capacidades e 
oportunidades de qualquer homem, mas em vez disso ela vive 
a existência tranquila, estéril e celibatária de uma freira, [...] e 
às vezes parece que o único jeito de ela ser ouvida é reclamar, 
rugir e golpear. (MOHAMED, p. 187). 

 
Por mais que ela estivesse em uma posição que permitia estar ali, era 

ocupada por um número muito maior de homens, ela pode perceber que a 

desigualdade de gênero estaria longe de ser igualada. 

Os cuidados que o pai teve para com ela a transformaram em uma boa 

profissional, mas, como mulher, ele não sabe o que é certo, o que pode fazer, e 

isso a deixa de certa forma frustrada. Em seu escritório, trabalha há mais de 

cinco anos e lá ela não é nem notada e nem mandada por seus superiores. 

Pelo olhar de Filsan, ela não sabe se foi bom ou ruim seu pai tê-la 

poupado; Kawsar, que tem uma idade avançada, já sabe as consequências 

que a vida dará e as marcas que ficarão. 

Para Kawsar, há uma ponta de arrependimento em ser mulher; 

enquanto está acamada, ela passa a mão sobre a cicatriz e faz uma reflexão: 

“não tem nenhuma gentileza com esta parte de seu corpo, ela não lhe trouxe 

nada além de dor e decepção”. (MOHAMED, 2015, p. 131). Quando criança e 

muito nova, para não ser rejeitada, Kawsar pediu a sua mãe para ser 

circundada, mas agora,com mais idade, com uma vivência muito sofrida, 

lamenta:  

 

Fosse quem fosse a feiticeira velha e amarga que imaginara 
está prática nos tempos pagãos, ela deve ter convencido os 
outros de que este era o jeito de separar as fortes das fracas; 
as meninas que não conseguiam sobreviver a isso não valiam 
o leite que era preciso para criá-las. Se algumas conseguissem 
sair mancando, nem mortas nem exatamente vivas, bem, 
essas poderiam ser aturadas, desde que não atrapalhassem. 
(MOHAMED, 2015, p. 132). 

 

Kawsar se lamenta por ter sido ela que pediu para ser circuncidada, ela 

acredita que naquele dia a feiticeira deve ter “[...] costurado a abertura 

completamente, ou cortado fundo demais, ou mesmo plantado espinhos em 

seu útero para torná-la estéril”. (MOHAMED, 2015, p. 131). Kawsar, acamada, 
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sem sua filha, sem seu marido, são as cicatrizes que servem para ela se 

lamentar ou em suas memórias reviver momentos bons.   

Deqo ainda é só um prenúncio do que vem pela frente, até o momento 

ela escuta apenas advertências. Segundo Chimamanda, em Sejamos Todas 

Feministas: 

 

Ensinamos as meninas a sentir vergonha. „Fecha as pernas, 
olha o decote‟. Nós as fazemos sentir vergonha da condição 
feminina, elas já nascem culpadas. Elas crescem e se 
transformam em mulheres que não podem externar seus 
desejos. (2015, p. 40, PDF). 

 

A Constituição da Somália é contra a mutilação genital feminina, mas 

não tem um Código Penal para que haja punição a quem praticar. Muitas 

mulheres lutam para extinguir esse procedimento pelo quais muitas meninas 

perdem a vida. Enfraquecer o silêncio é a arma que está sendo usada nos 

países que ainda cometem essa prática. 

Após Bishara Sheikh Hamo sofrer a mutilação, ela tornou-se uma 

ativista contra essa prática, e afirma que esse é um procedimento trágico: "É 

um dos tipos de procedimentos médicos mais severos, e não há higiene. Eles 

usam o mesmo instrumento cortante em todas as garotas"; podemos enfatizar 

que é trágico, humilhante e traumático”. 

O professor de jurisprudência islâmica da AL Azhar relatou para o site 

EL PAÍS uma publicação muito relevante: “A circuncisão masculina é uma 

obrigação no Islã. Já a feminina não é, mas é reconhecida como uma prática 

de tradição de algumas regiões”. Afirmação essa feita pelo ativista do Islã, Dr. 

Mujahed Darwich5, especialista em ultrassonografia na cidade de Guarapuava, 

o qual afirmou que a circuncisão masculina é uma prática que segue os 

preceitos do Alcorão e é uma prática de higiene pessoal. Ele enfatiza dizendo: 

“para os homens é ciência, mulheres circuncidadas é tradição e não religião”. 

Durante a pandemia do Covid-19, junto com o confinamento, os 

defensores da FGM saíram nas casas para convencerem a realização do ato: 

"Covid deu a oportunidade a alguns agressores de voltarem a praticar", 

                                                           
5
No dia 06 de dezembro de 2021, em uma entrevista informal, na residência do Drº Mujahed 

Darwich, Árabe mulçumano, a partir de suas concepções nos explicou o conceito de 
circuncisão. 
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adverte, "Infelizmente, essa é a realidade da violência de gênero aumentando 

em muitos países". (JOHNSON, 2021, n. p). Um dado triste e alarmante, mas o 

que dá esperança é que a ONU estabeleceu uma data para acabar com a 

prática da FGM até 2030. 

O livro aborda essa prática que, para nós, ocidentais, não é uma prática, 

mas dominação para com a mulher. 

Na África, a circuncisão é realizada em diversos contextos, considerada 

como práticas „tradicionais e nocivas‟ (Grifos do autor). No entanto, e não 

menos importante, o processo e as condições nas quais são realizadas ainda 

são as mesmas: desde 1997, mudou o nome de Modificação da Genitália 

Feminina para Mutilação Genital Feminina (FGM, em inglês). Várias 

organizações internacionais, como o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) e o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA). Definem 

FGM como “todos os procedimentos envolvendo a retirada total ou parcial da 

genitália feminina externa ou outros ferimentos a órgãos genitais femininos por 

razões culturais ou não terapêuticas". (ASSUNÇÃO, 2020, p. 14). 

Como a circuncisão é uma prática que vem de gerações, muitas famílias 

aderem a essa prática para que suas filhas, além de se casarem, não sejam 

escorraçadas socialmente, como afirma Kawsar. Ela, quando criança, exigiu de 

sua mãe que a circuncidasse, para que não a chamassem de nomes sujos e a 

deixassem fora das brincadeiras. No entanto, quando ela está acamada, sem 

nenhuma expectativa de vida, ao passar a mão sobre as genitais, ela pensa: 

“não tem nenhuma gentileza com esta parte de seu corpo, ela não lhe trouxe 

nada além de dor e decepção, e, se pudesse arrancá-la, não sentiria nenhum 

arrependimento”. (MOHAMED, 2015, p. 131). A reflexão que nos passa é de 

que a vida nem sempre é generosa nas decisões que tomamos. 

Neste período de Pandemia do Covid-19, houve um aumento 

significativo na prática da circuncisão, as pessoas tiveram que ficar em casa: 

“Durante a quarentena, você está em sua casa e... não há ninguém para 

policiar você. Isso dá [às pessoas] essa margem de manobra e um lugar 

seguro para pensar: 'Ninguém vai me pegar'”. (HABIB, 2020).Algumas escolas 

mantinham as meninas protegidas, mas tiveram que retornar às suas casas, 

tornando-se alvos da FGM. Tronando-se vítimas em seus próprios lares, as 
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questões sociais de modo geral são difíceis de resolver, o que só piora em um 

país no qual a fome, a guerra e a falta de água são predominantes. 

Em entrevista à escritora, foi perguntado o que ela faria diferente em um 

próximo livro. Ela diz: “Seguir um garoto incrivelmente móvel enquanto viaja por 

10 países foi tão cansativo que escolhi subconscientemente uma mulher idosa 

e acamada como protagonista do meu segundo romance”. E por meio da 

memória dessa personagem com mais experiências de vida que a narrativa se 

desenvolve. 

Mohamed inicia seu livro com Kawsar, uma solitária viúva de meia 

idade, que sofre o luto de sua filha Hodan. Começar o livro com a personagem 

mais velha é trazer à tona as memórias de quem conta e narra às histórias, as 

culturas, as guerras, as tradições e muito mais. E além de dar voz àquelas que 

foram silenciadas, é ela, a mais velha, quem tem a experiência de vida, a 

pessoa que em situações extremas sabe quais decisões tomar, tanto para 

ensinar como partilhar suas memórias; e, além disso, ela se torna a 

responsável pela manutenção da cultura, ou seja, essa mulher contribuiu para 

que não ocorra o apagamento dessa história. “É necessário fazer um 

reconhecimento do passado dos silenciados e levantar a voz contra o 

silenciamento dos subalternizados, buscando a não perpetuação do 

apagamento de memórias desses sujeitos”. (RODRIGUES, 2020, p. 53), e a 

literatura nos proporciona esse encontro.  

 Tanto Kawsar como as demais mulheres da cidade de Hargeisa têm o 

mesmo tratamento: "Olhe como nos tiram da cama cedo. Nada é demais pra 

eles, os porcos. – Maryam English aperta a tira que prende seu bebê às costas; 

teve de deixar os outros dois filhos trancados em casa”. (MOHAMED, 2015, p. 

12). Todas têm suas preocupações, suas dores, acima de tudo têm que seguir 

o regime de uma guerra civil.  

Naquela ocasião, todas foram convocadas para irem ao campo esportivo 

prestar homenagem patriota, vestidas de vermelho, parecendo “cartuns 

sorridentes”, comenta a escritora. Tudo isso para a comemoração do Dia da 

Independência: “olhe pra nós, somos a mesma mulher em idades diferentes”, 

(MOHAMED, 2015, p. 12); iguais, para prestigiar o governo militar general 

Haaruun. Ele fomenta em Kawsar um mal, “apenas vira em rosto que a 
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enojara", (MOHAMED, 2015, p. 24), pois é ele o principal responsável pela 

morte de sua filha Hodan. 

Kawsar, essa mulher triste e solitária, em suas lembranças sorri, 

encontra momentos que a deixam feliz. Durante a narrativa acerca de sua vida 

atual, são poucos os momentos que lhe dão prazer em estar viva. O primeiro 

momento é depois que ela consegue interceder por Deqo, sem ao menos saber 

quem ela é, apenas por ser uma criança que faz lembrar sua filha, ao ser 

levada pelas militares para a cadeia: “Kawsar está estranhamente triunfante; 

agora é ela quem faz as coisas acontecerem”. (MOHAMED, 2015, p. 27). 

Posteriormente é quando Kawsar e seu esposo, Farah, mudam-se para 

Hargeisa; eles compraram um grande lote de terra, ela pensava em encher de 

filhos, mas não foi assim.Na língua dos vais velhos, “vingou” apenas uma filha. 

Nesse vasto jardim, ela plantava os mais variados tipos de árvores, flores e 

remédios, e ainda seus vizinhos a presenteavam com mais e mais plantas. No 

entanto, em cada aborto que ela tinha, enterrava sua criança no pomar, com 

isso ela não colhia mais as frutas de seu pomar, pois: 

 

[...] as árvores tinham nascido de mortes; assinalavam e 
cresciam dos restos das crianças que tinham passado por ela. 
Kawsar nunca pegava as frutas que caíam delas, acreditando 
que isso seria uma espécie de canibalismo. (MOHAMED, 2015, 
p. 149).  

 

Dessa forma, ela não comia nem juntava do chão as frutas que caíam, 

consequentemente o chão enchia de pássaros e nasciam cada vez mais 

plantas em seu pomar, formando um ponto de referência naquela pequena 

cidade.  

Quando Deqo foge do estádio e fica a vagar pela cidade, encontra esse 

pomar, o qual, além de alimentá-la, serve de seu ganha pão, pois ela recolhe o 

que pode carregar e vai vender no mercado. 

Nas marcas que a guerra deixa são raros os momentos de esperança. 

Nurto, a menina que cuidava de Kawsar, foge para conseguir se salvar da 

destruição; Kawsar espera a morte, não tem mais ninguém para acudir, “ela e 

Guryo Sama chegaram ao fim de seu tempo; os soldados vão devolver a rua 

ao deserto, desligar as estrelas, matar os cachorros e apagar o sol em um 

poço”. (MOHAMED, 2015, p. 183).De repente, um soldado invade sua casa, os 
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olhares se entrecruzam, mas ele não a mata nem denuncia aos demais 

camaradas; Kawsar se pergunta se ao menos ele a enxergou, ou se pensou 

que ela era apenas um cadáver de olhos abertos.  

Tudo o que apresentamos até aqui é uma reflexão com o pensamento 

de Kawsar: “tudo em que acreditava já não importa: religião, tradição, 

civilização foram varridas”. (MOHAMED, 2015, p. 288). Na guerra e suas 

consequências, somente os sobreviventes podem dizer se juntam o que é 

vivenciado. 

As três mulheres são sobreviventes da guerra; após uma fuga exaustiva, 

que durou a noite inteira, “Filsan se esforça para empurrar o carrinho, 

mordendo o lábio inferior, reunindo o resto de suas forças como uma mula 

chicoteada”. (MOHAMED, 2015, p. 289). Mas precisam encontrar uma estrada 

que vá para qualquer lugar distante da destruição. Filsan já não tem mais força 

para empurrar o carrinho com Kawsar, surge um caminhão “apinhado de 

refugiados” (Grifos da autora); após pagar meio milhão de xelins, o 

contrabandista acena que podem subir no caminhão, ele joga o carrinho com 

Kawsar, como se ela fosse leve como uma pena, “ninguém oferece ajuda 

enquanto ela grita de dor. Deqo pula para o seu lado, e então Filsan rasteja 

para bordo bem no momento em que o caminhão sai em velocidade”. 

(MOHAMED, 2015, p. 291). 

As pessoas são deixadas pelos contrabandistas perto de um campo de 

refugiados. Das três, apenas Deqo segue com os refugiados em busca de 

ajuda; este percurso que Deqo faz é como se ela estivesse regressando a 

Saba‟ad, quando ela entra na fila da tenda oficial e fica com uma “postura 

impaciente e inquisitiva” (Grifos da autora), durante o preenchimento da ficha, 

respondendo às perguntas de uma oficial da ONU, que pergunta quem veio 

com ela. Deqo se dá conta que mesmo voltando para um campo de refugiados 

ela conseguiu o que tanto almejava: “Deqo faz uma pausa de um segundo para 

explicar a situação, mas então a mentira que seu coração quer contar. – Minha 

mãe e minha avó”. (MOHAMED, 2015, p. 293). Só agora ela se dá conta de 

tudo o que passou desde o desfile, tudo foi para conseguir o que ela mais 

sonhava, “uma família, por mais improvisada que fosse”. (MOHAMED, 2015, p. 

293). 
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Assim, verificamos que a união das três mulheres, de gerações 

diferentes, efetiva à sobrevivência, que só é possível pela solidariedade, um 

destino forjado a seis mãos. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a escolha do livro O pomar das almas perdidas, esta autora já 

direcionou a pesquisa a um novo olhar, um olhar para um lugar pouco 

comentado, pouco conhecido. O resultado nos levou a compreender o porquê 

do silenciamento de um país pobre que vive em guerra civil, no qual a fome e a 

falta de água fazem com que esteja no ranking mundial com o maior número de 

refugiados e pessoas morrendo de fome e sede. 

Indo além na pesquisa, ela nos proporcionou muitas descobertas que 

nos humanizam. A escolha de um livro que mostra por meio da literatura a mais 

cruel forma de vida em um contexto de guerra causa impacto, nos transforma. 

A guerra aqui apresentada não é do século passado nem da era medieval, é do 

século XXI, a narrativa foi desenvolvida por meio das memórias que estão 

presentes em nosso tempo. 

No Capítulo 1, para além de refletir acerca das teorias que embasam 

nossa pesquisa, mostramos a escrita de si, de mulheres como Djamila Ribeiro, 

que contribui para a contextualização da narrativa de Mohamed. Fechando o 

capítulo com as memórias, as contribuições e a importância para a construção 

literária, como afirmou Nadifa Mohamed, no evento da FLIP e no encontro 

virtual, nos quais ela relatou serem as memórias a peça principal do romance. 

A escrita de mulheres, com a obra Invenção das Mulheres, foi de suma 

importância para a construção, compreensão e o desenvolvimento desta 

pesquisa, para que pudéssemos apresentar as questões de gênero. Da mesma 

forma que o livro analisado nos mostra, pelo viés do conservadorismo, como a 

mulher deve comportar-se para não parecer uma puta. Citamos Chimamanda, 

que, em sua literatura, também enfatiza esse conceito patriarcal de que é a 

mulher que deve se cuidar.  
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Para o Capítulo 2, ressaltamos as mulheres, para representar os níveis 

de leitura propostos por Schwarz. O primeiro nível, o romanesco, mostra a obra 

em sua narrativa. No segundo nível, trouxemos o contexto histórico e a cultura 

que perpassam o território somaliano na década de 1980, quando a guerra 

eclodiu. A nigeriana Oyèrónké Oyěwùmí, juntamente com a narrativa de Nadifa 

Mohamed, mostrando como a mulher foi apresentada, os destaques que a 

escritora enfatizou em seu livro; como ela disse em uma entrevista, o livro foi 

para mostrar as memórias, principalmente as de sua mãe. Para o terceiro nível 

e para não se deixar cair nas armadilhas do escritor, demonstramos como foi o 

processo de cada uma das mulheres em cada contexto. Deqo, desde que saiu 

de Saba‟ad, em busca por um espaço no mundo; Filsan, mesmo tendo uma 

profissão de respeito, sente na pele o que é ser mulher, independente do lugar 

que ela ocupa na sociedade, faz tudo certinho para ganhar um cargo de maior 

prestígio, no entanto, ela não passa “de uma mulher com dois peitos e um 

buraco”; Kawsar, uma viúva cansada das peças que a vida lhe pregou e das 

consequências da guerra para ela. 

As três mulheres trazem para a história a denúncia de corrupção, cada 

uma no seu espaço; destacamos aqui uma das mais agravantes, que Filsan 

presencia no alojamento militar, que a leva a desertar da carreira. Enfatizamos 

como “corrupção em meio ao caos”: depois do seu comandante e alguns 

companheiros serem mortos pelos rebeldes, ela precisa de cuidados médicos;a 

grande tragédia é que para salvar a vida dos camaradas, o tenente Hashi 

ordena que as crianças sejam usadas como torneiras para os soldados, elas 

eram sangradas até a morte para salvá-los: 

 

-Você não precisa se preocupar. – Não! Elas estão sendo 
completamente sangradas. O soldado disse que elas devem 
ser usadas como torneiras. – Hashi? – Esse. – Como 
torneiras? Assim elas morrem? – Esse é o plano. (MOHAMED, 
2015, p. 267). 

 

Observamos que além de mostrar a Somália, as suas tradições e a 

situação em que foi deixada pelos colonizadores, mergulhada em guerra civil, 

denuncia que após a independência dos países africanos, a ONU, que deveria 

proteger a integridade das nações, fecha os olhos para o que acontece. 
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Dessa forma, a literatura mostra, artisticamente, a realidade dessas 

mulheres, em meio ao caos que a guerra produz, e qual é o caminho a seguir 

para superação, que é a união e a solidariedade entre as mulheres, como fez 

Nadifa Mohamed em O pomar das almas perdidas. 
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