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Concluímos que o amor pode ser puro e infinito não importa sua condi-

ção, e assim como o mar esse sentimento é extremamente profundo, mes-

mo com as tempestades que deixam turbulento.    

Tendo como objetivo do estudo de-

monstrar o amor, além da forma que 

ele é conhecido por todos, analisan-

do as metáforas existentes na obra.  

A obra escrita pelo autor moçambicano, 

Mia couto e Natalia Luiza se refere ao 

amor e todas as maneiras de senti-lo, 

não importando idade, razão, nacionali-

dade e qualquer fato que possa tornar 

esse sentimento real que vive no interior 

de cada ser, basta parar para senti-lo. 

Como a obra  Mar me quer demonstra , 

o amor existe além dos atos, mas tam-

bém a partir de cortejos, carinhos, com-

panheirismo, e da  fala através de histó-

rias.  

Esse estudo foi feito a partir da leitura 

da obra Mar me quer tendo como ba-

se nas anotações e pesquisas feitas ao 

longo da leitura, ressaltando a relação 

do mar na vida dos personagens. 

Ao longo da leitura, percebeu-se que a relação de Zeca Perpetuo e de 

Dona Luarmina está de certa forma relacionada ao mar, assim como a re-

lação do Avô Celestiano e Zeca. Tendo o mar, papel infinito entre essas 

relações demonstrando a infinidade do amor entre os personagens.  
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a imagem representa a relação do mar- me - quer ,uma antiga 

brincadeira de cirança,com o titulo da obra de Mia couto 

a imagem acima representa a infinidade dos sentimentos , 

mantendo relação com o céu pois o mar e o céu na obra 

estão relacionados com Zeca Perpetuo e seu avô Celestia-

no de que alguma forma o mar e céu infinito com os 

são,em algum momento se encontram na imensidão o es-

paço e do tempo 


