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RESUMO 

 

 

Tomando as obras da Coleção Mama África de recepção infantojuvenil – Debaixo 

do arco íris não passa ninguém (2006), O beijo da palavrinha (2006), O filho do vento 

(2006), O homem que não podia olhar para trás (2006), O leão e o coelho saltitão (2009) 

–, constituímos um corpus de investigação, no intuito de verificar um traço que une todos os 

livros: a tradição oral. O objetivo deste trabalho é analisar de que forma a oralidade, a 

tradição popular, o simbolismo e sua respectiva reescritura para o público infantil estão 

presentes nas obras, contribuindo para a divulgação da cultura, história e literaturas africanas 

no Brasil. Ainda que estejamos no universo literário, os escritores contemporâneos 

moçambicanos e angolanos – Zetho Cunha Gonçalves, Mia Couto, José Eduardo Agualusa, 

Nelson Saúte e Ondjaki – conseguem colocar em texto escrito características recorrentes da 

fala de comunidades tradicionais de seus países ao recuperarem contos, cantigas, provérbios 

e histórias de seus países, possibilitando dessa forma a preservação da tradição oral para as 

novas gerações, junto a eles, temos os trabalhos de artistas plásticos – António Ole, 

Malagatana Valente Negwenya, Rachel Caiano e Roberto Chichorro – que contribuem para 

que as obras sejam ainda mais vivas e acessíveis aos leitores. Comprovamos então que a 

tradição oral em África não se deteve a um período fixo no tempo, mas continua viva, como 

afirma Hampaté Bâ (1980).  

PALAVRAS-CHAVE: Coleção Mama África; Literatura Infantojuvenil; Tradição e 

oralidade; Angola e Moçambique. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Taking the works of the Mama África Collection of children's reception – Debaixo do arco 

íris não passa ninguém (2006), O beijo da palavrinha (2006), O filho do vento (2006), 

O homem que não podia olhar para trás (2006), O leão e o coelho saltitão (2009) –, we 

constitute a corpus of investigation, in order to verify a trait that unites all the books: the oral 

tradition. The objective of this work is to analyze how orality, popular tradition, symbolism 

and their respective rewriting for children are present in the works, contributing to the 

dissemination of African culture, history and literatures in Brazil. Even though we are in the 

literary universe, the contemporary Mozambican and Angolan writers - Zetho Cunha 

Gonçalves, Mia Couto, José Eduardo Agualusa, Nelson Saúte and Ondjaki - are able to put 

in written text recurrent characteristics of the speech of traditional communities of their 

countries when recovering stories, songs , proverbs and histories of their countries, thus 

enabling the preservation of the oral tradition for the new generations, along with them are 

the works of plastic artists - António Ole, Malagatana Valente Negwenya, Rachel Caiano 

and Roberto Chichorro - who contribute to works are even more lively and accessible to 

readers. We then find that the oral tradition in Africa did not stop at a fixed period in time, 

but it is still alive, as Hampaté Bâ (1980) affirms. 

KEYWORDS: Mama África Collection; Children's Literature; Tradition and orality; Angola 

and Mozambique. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 Deu-nos gozo revisitar os mundos das lendas, mitos, fábulas e 

contos da nossa gente. 

Lourenço do Rosário2 

 

O interesse em trabalhar com literatura infantil angolana e moçambicana surgiu 

articulado com a experiência das pesquisas iniciadas na graduação, quando, em 2014, iniciei 

a empreitada de descobertas pelo universo dos textos literários infantojuvenis. A princípio 

minha atenção estava voltada para as produções afro-brasileiras. No campo dos estudos da 

graduação em Pedagogia, busquei entender o espaço da leitura dessas obras nas escolas 

municipais de Nova Iguaçu. Sob a orientação da professora Elaine Cristina, apresentei um 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para o grau de licenciada em Pedagogia pela 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro / Faculdade de Educação da Baixada Fluminense 

(UERJ-FEBF). Na segunda graduação, detive-me na análise de alguns contos de origem 

africana que foram publicados por brasileiros para o público infantil. Sob a orientação da 

professora Fernanda Felisberto, concluí o TCC e fui licenciada em Letras (Português/ 

Espanhol) pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – Instituto Multidisciplinar 

(UFRRJ-IM.    

No mesmo período em que finalizava a primeira graduação, iniciei minha experiência 

profissional como professora em turmas de Educação Infantil e, tanto no estágio de seleção 

e recolha dos textos para a escrita dos trabalhos finais, quanto no dia-a-dia da sala de aula, 

deparei-me com a dificuldade de aquisição e até mesmo com meu próprio desconhecimento 

em relação às produções literárias infantis e juvenis, em especial, as advindas dos países 

africanos de língua oficial portuguesa. A conjunção dos investimentos anteriores com o 

incômodo gerado por esse desconhecimento motivou este trabalho de mestrado, cujo corpus 

são cinco livros, que juntos, compõem uma coleção intitulada Mama África. Esta coleção é 

escrita por autores africanos e publicada no Brasil, o que possibilita mais um – dos vários já 

existentes – intercâmbio cultural, através dos textos literários. 

Esse intercâmbio entre o Brasil e África já ocorre por séculos. O passado histórico 

do país sul-americano está intimamente ligado ao continente africano, em especial aos países 

de língua portuguesa, contudo os estudos sobre África, muitas vezes, foram colocados à 

margem. Na tentativa de reparar esse equívoco, em 2003, nosso país deu um passo 

                                                           
2 ROSÁRIO, 2009, p. 12 
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importante com a criação da Lei 10.639/03, que marca a obrigatoriedade do “estudo da 

História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o 

negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas 

social, econômica e política pertinentes à História do Brasil” (BRASIL, 2003, s/p.), sem 

deixar de lado os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira3.  

Buscou-se, nesse trabalho, uma abordagem bastante didática, levando em conta a 

complexidade dessa literatura produzida para crianças, porém escrita, comercializada e 

selecionada por adultos (CADEMARTORI, 1987, p.21). Apresentamos alguns dilemas 

recorrentes, como o próprio conceito do termo “literatura infantojuvenil”, dilemas que 

envolvem as temáticas dos textos, incluindo a questão da guerra, das ausências, da morte, 

entre outros, que têm caráter singular quando falamos de países africanos de língua 

portuguesa. E, com mais ênfase, abordamos a constância do plurilinguismo, a relação da 

língua portuguesa com a oralidade e o modo como esses dois universos se entrelaçam e estão 

juntos na escrita de cada texto. 

Acreditamos que a organização em dois capítulos possibilitará um melhor 

desenvolvimento da análise e das articulações propostas. No capítulo Tradição, 

modernidade, oralidade e escrita: compreendendo o proprium cultural africano, 

discute-se a palavra e a oralidade. Esta seção está voltada exatamente para as questões mais 

gerais acerca do proprium africano, que é regido por uma tradição viva (HAMPATÉ BÂ, 

1980). Dentro dessa perspectiva, não se pode perder de vista o aspecto tradicional da 

oralidade. Suas marcas e características estão impregnadas nos textos da coleção, o que torna 

especialmente interessante a leitura deles. 

No capítulo seguinte Mama África: a memória viva da palavra, tratamos acerca 

dessa produção de categoria infantojuvenil, falamos rapidamente sobre particularidades 

dessa literatura que nasce em solo africano e apresentamos a versatilidade dos trabalhos de 

Zetho Cunha Gonçalves, Mia Couto, José Eduardo Agualusa, Nelson Saúte e Ondjaki. Nessa 

etapa, também discutimos sobre os aspectos editoriais tais como projeto gráfico, imagens, 

letras e seleção. Posterior a isso, dividimos o trabalho em subseções: cada uma delas, 

destinada a um livro, com exceção da última, que resgata uma discussão sobre novos 

caminhos epistemológicos para não se perder de vista a importância da memória dos textos 

orais. 

                                                           
3 Em 2008, essa Lei foi ampliada pela 11.645/08 para que a cultura indígena também fosse inserida nesse 

contexto de obrigatoriedade de ensino e estudo. Foi um grande avanço para que pudéssemos romper com toda 

uma trajetória de preconceitos e estereótipos lançados sobre africanos, negros e indígenas no Brasil. 
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As produções que compõem nosso corpus de trabalho são bem diversificadas entre 

si; mesmo sendo originárias de apenas dois países – Angola e Moçambique –, cada livro traz 

uma temática e faz referência a traços culturais específicos de determinados grupos. Por isso, 

separamos as análises por obra, para que possamos nos ater melhor a cada enredo e eixo 

temático presente na coleção.  

A palavra poética em Debaixo do Arco Íris não passa ninguém é a primeira 

subseção do capítulo Mama África: a memória viva da palavra. Nela abordaremos 

Debaixo do arco íris não passa ninguém (2006), um livro4 de poemas que foi escrito a 

partir de “canções, provérbios, motejos e advinhas da tradição oral dos povos nganguela, 

tchokwé e koisan, que habitavam a província do Kuando-Kubango no Sudeste de Angola” 

(GONÇALVES, 2006, p. 2), justamente onde o autor Zetho Cunha Gonçalves passou sua 

infância e adolescência. Gonçalves (2006) retoma contos da província onde viveu seus 

primeiros anos e afirma, em entrevista, que Cutato foi a sua pátria inaugural da poesia. Ao 

início de cada subseção, apresentamos uma breve revisão bibliográfica, um pequeno 

apanhado de publicações anteriores que já desdobraram discussões sobre a publicação em 

voga e também apresentamos dados gerais do autor e ilustrador, para a partir de aí iniciarmos 

a análise. 

Em Debaixo do arco íris não passa ninguém (2006), verificamos uma constância 

de elementos ritmados e coreografados nos textos, poesias que são verdadeiras canções. 

Segundo Glória Kirinus, a criança é naturalmente e antes de tudo poeta. Essa tese justifica-

se quando a autora afirma que “desde o ventre e ao longo da tenra infância a criança adentra 

o mundo da linguagem que é, inicialmente poética, calcada nas canções de ninar, no folclore 

coletivo e na estrutura verbal intuitiva” (KIRINUS, 2006, p. 2). Um segundo passo rumo à 

poesia está na fase seguinte da infância, em que as cantigas de roda e a imitação são bastante 

comuns nas brincadeiras de crianças. Ao lermos os textos de Zetho C. Gonçalves (2006), 

entramos nesse universo poético e lúdico das canções, das cantigas de roda e das 

brincadeiras. 

As ilustrações de Roberto Chichorro, complementam os textos e não funcionam 

apenas como ornamentos, vão muito além, atingindo campos como os da representação e 

persuasão também. As cantigas são recheadas de imagens que se interligam aos textos e vice-

versa, imagens essas que são, primeiramente, obras plásticas, feitas em quadros e, depois, 

fotografadas e inseridas nos livros. Os poemas por sua vez, distribuem-se no papel formando 

                                                           
4 A coleção Mama África não apresenta uma ordem específica para apresentação dos livros, decidimos então, 

apresentar os títulos em ordem alfabética. 
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alguns desenhos que também chamam a atenção do leitor. Nesse trabalho de análise, há uma 

leitura que não seleciona as cantigas na ordem que aparecem no livro, pois o estudo vai se 

desdobrando de forma temática e os poemas ilustram os argumentos apresentados, que 

sempre dialogam com os preceitos e valores da cultura local e com os aspectos da oralidade. 

Descobrindo palavras e sentindo versos em O beijo da palavrinha (2006) é a 

segunda subseção do capítulo Mama África: a memória viva da palavra e o segundo livro 

que compõe nosso corpus de trabalho e análise. O livro é escrito pelo moçambicano Mia 

Couto e ilustrado por Malangatana Valente Ngwenya. A obra conta a história de Maria 

Poeirinha, uma menina pobre que nunca viu o mar por morar em uma aldeia distante da 

região litorânea. O beijo da palavrinha (2006) é o único livro da coleção que aparentemente 

não retoma conto, cantiga ou história já existente, mas ainda assim é uma criação que 

recupera muito da tradição e oralidade africana. Buscamos nessa parte enfatizar as 

simbologias que envolvem a morte, dentro do contexto tradicional de Moçambique, já que a 

morte para os moçambicanos é como um estágio de travessia da existência. Mia Couto, ao 

escrever essa obra, usa significações poéticas e metafóricas para tratar das diferentes 

representações da morte em sua narrativa literária. Segundo o autor, “em África, os mortos 

nunca morrem [apenas] vivem de outra maneira” (COUTO, 2003, p. 58).  

Malangatana, o responsável por criar as ilustrações desse livro, faz quadros ricos em 

tons azuis e vermelhos, representando o mar e o pó, como um barro vermelho que deixou o 

país em sequidão e esterilidade de vida, alimentos e sonhos. Nesta parte da análise, ficamos 

mais voltados à temática enfática do livro, mas sem nos esquecermos dos personagens 

presentes, do enredo, do cenário e de alguns quadros do pintor. 

Palavra como força fundamental em O filho do vento é o título da nossa terceira 

subseção do capítulo Mama África: a memória viva da palavra, que analisará O filho do 

vento (2006), escrito pelo autor angolano Eduardo Agualusa e ilustrado por António Ole, 

uma história inspirada num conto tradicional dos koisan, um povo nômade do Sudeste de 

Angola. O conto trata de um tempo remoto, uma época em que todos os animais eram 

humanos e o Filho do Vento apenas um menino que gostava muito de jogar bola. Os meninos 

que com ele brincavam não sabiam seu nome e um deles, Nakati, achava isso muito estranho. 

Nakati, era curioso demais e um dia insistiu com sua mãe para descobrir o nome de seu 

amigo, sua mãe só o contou por tamanha insistência, mas advertiu que ele só poderia 

pronunciar esse nome depois que sua cabana fosse reforçada. Nakati não resistiu e chamou 

o Filho do Vento pelo nome: Kuan-Kuan Gau-Gaubu-Ti. E um redemoinho de poeira se 

formou, destruindo todas as cabanas. 
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A retomada do conto tradicional feita por José Eduardo Agualulsa dá ênfase inicial à 

história que explica a origem dos ventos e redemoinhos. O autor, porém, não se dedica a 

recuperar somente essa história. Agualusa também retoma contos que explicam a origem das 

estrelas, da lua e do amor e, ao incorporar várias histórias em apenas uma, cria seu livro 

intitulado O filho do vento (2006), uma obra com caráter etiológico e cheia de surpresas, 

metamorfoses e ensinamentos, na qual, ao ler a criação de Agualusa,  é possível acompanhar 

as fases da vida humana, como infância, adolescência e maturidade, bem como fazer outras 

descobertas. 

António Ole é um artista que se apropria das cores frias – em especial o azul – e 

quentes – amarelo, laranja e vermelho – para compor seus quadros que ilustram O filho do 

vento (2006). Sua composição artística permite uma leitura mais ampla do livro, afinal “os 

livros-ilustrados podem desenvolver a diferença entre ler palavras e ler imagens: [eles] não 

são limitados por sequência linear, mas podem orquestrar o movimento dos olhos” (HUNT, 

2010, p. 234). António Ole compreende que sua contribuição enriquece o texto no sentido 

de permitir que ele seja visual e verbal ao mesmo tempo, portanto O filho do vento (2006) 

“tem um grande potencial semiótico/ semântico; decididamente não [é uma] simples 

coleções de imagens. (HUNT, 2010, p. 234) 

Entre o dito e o não dito em O homem que não podia olhar para trás é a quarta 

subseção dessa dissertação. O livro escrito por Nelson Saúte, intitulado O homem que não 

podia olhar para trás (2006) é o que passará por análise nessa etapa do trabalho. Nessa 

publicação, Saúte retoma “O homem chamado Namarashota”, um conto tradicional do norte 

de Moçambique, originário da cultura macua, na qual as sociedades são matrilineares, e 

portanto, são os homens que se integram à família das mulheres ao se casarem. Nesses 

grupos sociais, o tio materno da esposa ocupa o papel de chefe da casa e o homem precisa 

se sujeitar às regras impostas por ele. As marcas dessa cultura estão fortemente presentes no 

texto de Saúte. Tanto em “O homem chamado Namarashota”, quanto em O homem que não 

podia olhar para trás (2006) temos a figura de um andarilho entregue à miserabilidade 

procurando alimento para si. 

Na recriação de Nelson Saúte, ele insere um contexto anterior que justifica a pobreza 

e a fome do homem que andava em busca de comida: a guerra em Moçambique. 

Dissertaremos sobre como esse contexto histórico perpassa a criação de Saúte e marca a 

presença de um tema recorrente às crianças moçambicanas, mas que não tem a mesma força 

e presença às crianças brasileiras. 
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Junto a Nelson Saúte, Roberto Chichorro se dedica à empreitada de recontar “O 

homem chamado Namarashota”. O artista plástico moçambicano, que teve seu trabalho 

reconhecido e premiado diversas vezes, apresenta em seus quadros o que podemos 

identificar como o reflexo de um menino que cresceu na Mafalala, ouvindo histórias e 

músicas e suas obras registram muito desse cenário. Diante disso, podemos afirmar que um 

dos papéis das imagens em um livro é realçar o significado de uma história ilustrando as 

palavras. Contudo, os bons artistas vão bem além disso, graças à invenção e ao 

desenvolvimento de material adicional que dão à história. (HUNT, 2010, p. 236). Chichorro 

é um desses artistas que ultrapassa a ilustração e significação das palavras para desenvolver 

verdadeiras obras de arte, quadros compostos por técnica mista feitos em Nanquim. 

Por fim, Entre a grandeza e a sutileza das palavras em O leão e o coelho saltitão 

é a quinta subseção do capítulo Mama África: a memória viva da palavra. Neste, teremos 

a análise do livro O leão e o coelho saltitão (2009), do angolano Ondjaki, ilustrado pela 

brasileira Rachel Caiano. A história narra a origem do desentendimento entre o Leão, o rei 

da selva, e o Coelho, o animal mais esperto da floresta. Ela nos explica porque, afinal, até 

hoje o leão e o coelho não são grandes amigos. Contudo, ao nos depararmos com outras 

histórias, acabamos encontrando características diversas que aproximam a criação de 

Ondjaki com outros contos. 

Retiramos alguns exemplos desses contos orais que se relacionam com O leão e o 

coelho saltitão (2009) da Antologia do conto africano de transmissão oral, organizada 

por Lourenço do Rosário (2009). Nela vimos diversas histórias que apresentam contextos de 

animais menores mostrando serem mais espertos que os de grande porte. Existem alguns 

ensinamentos interessantes para se levar em consideração em O leão e o coelho saltitão 

(2009), mas o que enfatizamos nesse trabalho é a garantia de que não é preciso ser grande 

ou forte para ser o vencedor. Para vencer, na verdade, é preciso astúcia, esperteza e 

sabedoria. Esse aspecto em especial é o que mais referenciamos em nossa análise. Para os 

leitores mais atentos a datas, ficou claro que os livros anteriores foram publicados em 2006, 

sendo este o último e de publicação posterior, lançado no ano de 2009. 

Ondjaki se apropria não só de textos tradicionais orais, mas também dialoga com 

textos mais recentes, como músicas populares brasileiras. Desta forma, o autor “compõe” 

paródias que aproximam as culturas angolana e brasileira. Rachel Caiano, a artista plástica 

e ilustradora do livro O leão e o coelho saltitão (2009), já possui vasta carreira como 

ilustradora, contribuindo em livros de diferentes gêneros e publicados por diversos países. 

Nessa obra, a artista faz bastante uso da cor vermelha, que marca o grande derramamento de 
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sangue que ocorre na história e também a cor emblemática de Angola. No ano de publicação 

da referida obra, Ondjaki e Caiano foram selecionados para a exposição The White Ravens, 

organizada anualmente no quadro da “Feira do Livro Infantil de Bolonha” pela Biblioteca 

Internacional da Juventude (IJB). 

Uma linha horizontal que perpassa todas as obras – e é a constante a partir da qual se 

originarão as análises – são os tratamentos literários dados aos aspectos da tradição e 

oralidade africana, figurados em obras criticamente endereçadas a crianças e jovens. 

Segundo Laura Padilha (2007) “o ato de leitura caminhou até chegar a um outro tempo em 

que a voz (...), fundiu-se com a letra. Criou-se, então, um lugar dos mais fecundos nas 

literaturas de língua portuguesa”, que a autora nomeia de “entre voz e letra” (PADILHA, 

2007, p. 18). Nosso trabalho, seguindo os caminhos indicados por Laura Padilha, estará entre 

voz e letra, pois estará voltado para a análise de livros provenientes de histórias orais. 

Depois de cada apresentação feita e cada livro da coleção Mama África ter sido 

analisado e estudado, levando em conta seus principais e singulares aspectos, bem como a 

ênfase de onde encontramos o aspecto principal, que é a oralidade, trazemos a última 

subseção: Novos caminhos epistemológicos para que a memória da palavra não se 

perca, a fim de legitimar que os saberes não ocidentais exigem e ocupam importante papel. 

Após, ocupamo-nos das considerações finais de nosso trabalho e trazemos anexos com 

alguns dos contos tradicionais que serviram de ponto de partida para a escrita e elaboração 

dos textos da coleção Mama África. Podemos afirmar isso porque alguns autores sinalizaram 

o nome ou origem dos contos dos quais se apropriaram para escrever as histórias de Mama 

África. Os textos anexados foram retirados de sites, com caráter de domínio público e 

também de uma antologia de contos orais, organizada por Lourenço do Rosário (2009). 

Dos contos encontrados, buscamos anexar os que apresentam características em 

comum e remetem aos textos analisados. Assim, os leitores terão acesso às outras roupagens 

recebidas pelos contos tradicionais e de como mudam ou se aproximam dos textos da 

coleção. O que nos leva a realizar esta pesquisa é a inquietação ao pensarmos nas 

contribuições que este trabalho pode trazer. O percurso analítico, tendo como motes a 

convergência temática, desenvolver-se-á a partir da conscientização de que tais obras, por 

terem como pano de fundo sempre aspectos da oralidade, permitem reflexões acerca da 

necessidade de colocar em discussão formas de conhecimentos outros, incluindo cantigas e 

provérbios, a cosmogonia, a exploração de contos ontológicos e até a experiência da morte 

como matéria ficcional, para além de assuntos eleitos em geral para o público infantil. 



22 
 

2  TRADIÇÃO, MODERNIDADE, ORALIDADE E ESCRITA: compreendendo 

o proprium cultural africano 

 

E agora? Vou passar o meu texto oral para a escrita? Não. É que a 

partir do momento em que eu o transferir para o espaço da folha 

branca, ele quase que morre. Não tem árvores. Não tem ritual. Não 

tem as crianças sentadas segundo o quadro comunitário 

estabelecido. Não tem som. Não tem dança. Não tem braços. Não 

tem olhos. Não tem bocas. O texto são bocas negras na escrita, 

quase redundam num mutismo sobre a folha branca. […]. No texto 

oral já disse não toco e não o deixo minar pela escrita, arma que eu 

conquistei ao outro. Não posso matar o meu texto com a arma do 

outro. Vou é minar a arma do outro com todos os elementos 

possíveis do meu texto. Invento outro texto. Interfiro, desescrevo 

para que conquiste a partir do instrumento escrita um texto escrito 

meu da minha identidade.  

Manuel Rui5 

 

O trecho acima é parte de um ensaio escrito por Manuel Rui, figura incontornável 

das artes e letras angolanas. Nele, encontramos incialmente uma preocupação com a 

transição do texto oral para o texto escrito. Esse movimento significou quase a morte do 

texto oral, afinal, não haveria mais os principais elementos que tornavam o ato de contar 

histórias, um ato gozoso, coletivamente compartilhado. Não haveria mais árvores, rituais, 

som e nem todos aqueles olhos atentos. Por isso, para que não houvesse dita morte, seria 

preciso inventar outro texto e, dessa forma, conquistar com a escrita um texto próprio, que 

fosse capaz de ainda assim, com todas as mudanças, mostrar a sua identidade. 

Como já dito anteriormente, este trabalho se ocupará do estudo dos livros literários 

infantojuvenis que constituem a Coleção Mama África. Todavia, antes de adentrarmos ao 

campo da análise, entendemos que vale dissertar rapidamente sobre características do 

proprium africano. Assim, ao nos depararmos com as obras, já estaremos familiarizados com 

alguns termos que devem ser considerados quando se trata dos estudos das literaturas 

africanas. 

Para tal, amparar-nos-emos em diversos pesquisadores, como: Honorat Aguessy, 

Amadou Hampaté Bâ, Laura Cavalcante Padilha, entre outros. Seus estudos possibilitam que 

tenhamos acesso aos componentes que formam a vida social dos indivíduos, associada à 

concepção das culturas tradicionais africanas, que, na maior parte dos casos, está relacionada 

à tradição oral. Os trabalhos desses teóricos não nos deixam cair em questões ingênuas, como 

                                                           
5 MONTEIRO, 1987, p. 309. 
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as polarizações que hierarquizam relações sociais e culturais. Estudar África a partir dos 

autores supracitados é ter a possibilidade e o acesso a uma visão não estereotipada do 

continente e é também se permitir ouvir discursos diferentes da hegemonia europeia sobre a 

história e cultura das sociedades africanas. 

Parece-nos provável que a maior parte dos pesquisadores chegue ao consenso que, 

em se tratando do principal aspecto do pensamento africano, temos a oralidade – em 

intrínseca relação com o sagrado – como característica essencial. Mas vale lembrar que o 

continente africano, sendo rico, diverso e plural por natureza, não pode ser compreendido 

sob generalizações. No que tange às transmissões e permanências das concepções africanas, 

devemos entender que cada sociedade tem sua história e vivências específicas e são as 

diferentes formas do desenvolvimento científico ou artístico, por exemplo, que caracterizam 

essa pluralidade.  

Ao nos aplicarmos a esses estudos, acreditamos que os principais e mais importantes 

aspectos aos quais se deve atentar para compreender a concepção tradicional africana são os 

da cultura oral, pois a partir deles se fundam os demais componentes da vida social. Ao 

falarmos em tradição, estamos fazendo menção às principais fontes de valores culturais, à 

transmissão de conhecimentos e à concepção do mundo que é tida dentro de um grupo social. 

Advinda do latim, a palavra tradição (traditĭo,ōnis), significa “ação de dar, entrega, 

transmissão, ensino”. E em África essa ação de dar, essa entrega e a forma de transmitir 

ensinamentos por muito tempo foi feita preponderantemente através da oralidade. 

Quando fazemos alusão ao termo tradição, falamos em tradição oral. Todo o 

dinamismo tradicional passa pela oralidade e é através dela que os conhecimentos e heranças 

culturais são transmitidas. Tudo que acontece no contexto social africano está envolto pela 

tradição oral. E se engana quem acredita que a tradição é fixa ou imutável, afinal não existe 

um estado imóvel em uma cultura viva. A constante de se transmitir conhecimentos de 

geração em geração é o que possibilita esse movimento. A relação entre o indivíduo e a 

sociedade em África é formada por uma série de laços entretecidos, como afirma Honorat 

Aguessy: 

 

A tradição, contrariamente à ideia fixista que se tem dela, não poderia ser a 

repetição das mesmas sequências; não poderia traduzir um estado imóvel da 

cultura que se transmite de uma geração para outra. A atividade e a mudança estão 

na base do conceito de tradição. Há, pois, entre o indivíduo e o grupo, mil laços 

entretecidos que permanecem indestrutíveis. É assim pelo menos que se vive a 

reação indivíduo-sociedade na África. (...) As sociedades africanas movem-se num 

quadro dinâmico, onde a migração dos grupos constitui simultaneamente uma 

metáfora e uma metonímia significativas. Ao longo dessas mudanças e 
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movimentos, sinônimos de enriquecimento dialético, o indivíduo nunca deixou de 

estar ligado à coletividade (AGUESSY, 1977, p. 106). 

 

Segundo Aguessy, todo modo de produção cultural, seja ele oral ou escrito, tem 

valores de consumo público e esses valores sempre passam pelo indivíduo, ainda que 

rapidamente. E o indivíduo não se opõe à coletividade, pois o que seria dele sem seu grupo, 

sua língua, sua gramática ou seu vocabulário moldado pela coletividade em que ele está 

envolto? Contudo, vale ressaltar que ainda que cada indivíduo receba influências de seu 

meio, ele se caracteriza por um estilo próprio. Aguessy o chama de “um ensaio parcial 

sempre inadequado para apresentar uma obra sempre inacabada, isto deve-se ao facto de ele 

se mover num contexto em que a tradição fixa a ordem do simbólico, que dá um sentido a 

tudo o que o indivíduo realiza e produz”. (AGUESSY, 1977, p. 105) 

Em outras palavras, podemos dizer que conceber a tradição como algo fixo ou 

imutável é entendê-la sob uma perspectiva errônea, pois a tradição é parte de uma cultura 

viva que está em constante transformação. Fundamentamo-nos no artigo “Visões e 

Percepções Tradicionais” do estudioso Honorat Aguessy, doutor em Sociologia, beninense 

e autor de vários textos e livros, pois nele, em especial, o pesquisador discute o que compõe 

essa visão tradicionalista das culturas africanas. Aguessy, com seu texto provocativo, debate 

a forma como a Europa pensa a cultura africana e, ao expor inquietações, revela equívocos 

caros ao pensamento construído sobre África e descontrói discursos errôneos. 

Segundo o escritor e etnólogo malinês Amadou Hampaté Bâ “quando falamos de 

tradição em relação à história africana, referimo-nos à tradição oral, e nenhuma tentativa de 

penetrar a história e o espírito dos povos africanos terá validade a menos que se apoie nessa 

herança de conhecimentos de toda espécie” (HAMPATÉ BÂ, 2010, p. 167). Hampaté Bâ 

fez um excelente trabalho de pesquisa sobre as tradições orais, como elas são recuperadas e 

transmitidas. Esse trabalho é resultado de meio século de estudos e investigações. Assim 

como os demais estudiosos africanos supracitados, cada um deles fala de suas vivências e 

aprendizados que receberam em suas vidas desde a infância. Cada um deles discorre sobre 

o que aprendeu em seu contexto social e, apesar de estarmos falando sobre o continente 

africano, não queremos de forma alguma cair em generalizações. 

Diante disso, Hampaté Bâ afirma que não pode relatar com autenticidade sobre 

qualquer tradição que não viveu ou estudou pessoalmente. Por tanto, ele se apoia apenas em 

exemplos das tradições da savana “que antigamente era chamada de Bafur e que constituía 
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as regiões de savana da antiga África ocidental francesa” (HAMPATÉ BÂ, 2010, p. 170). 

Assim, ao abordar ao valor da palavra nas tradições africanas, Hampaté Bâ afirma que: 

 

Nas tradições africanas – pelo menos nas que conheço e que dizem respeito a toda 

a região de savana ao sul do Saara –, a palavra falada se empossava, além de um 

valor moral fundamental, de um caráter sagrado vinculado à sua origem divina e 

às forças ocultas nela depositadas. Agente mágico por excelência, grande vetor de 

“forças etéreas”, não era utilizada sem prudência. (HAMPATÉ BÂ, 2010, p. 169) 

 

Percebemos então que a palavra falada tem um caráter sagrado. Por isso 

consideramos a oralidade como ponto tão importante, pois possui características essenciais 

para compreendermos a tradição e o proprium africano. “Inúmeros fatores – religiosas (sic), 

mágicos ou sociais – concorrem, por conseguinte, para preservar a fidelidade da transmissão 

oral” (HAMPATÉ BÂ, 2010, p. 169). Segundo Hampaté Bâ, a oralidade em África é uma 

dominante em matéria cultural. É através desta prática que, nas culturas africanas, pais 

ensinam filhos, avôs a seus netos e cada conhecimento é “pacientemente transmitido de boca 

a ouvido, de mestre a discípulo, ao longo dos séculos. Essa herança ainda não se perdeu e 

reside na memória da última geração de grandes depositários, de quem se pode dizer são a 

memória viva da África” (HAMPATÉ BÂ, 2010, p. 167). 

Precisamos estar atentos para não submeter a tradição tão somente a contextos de 

histórias ou mitos, pois ela significa muito mais que isso: “contrariamente ao que alguns 

possam pensar, a tradição oral africana, com efeito, não se limita a histórias e lendas, ou 

mesmo a relatos mitológicos ou históricos, e os griots estão longe de ser seus únicos 

guardiães e transmissores qualificados” (HAMPATÉ BÂ, 2010, p. 169). Os aspectos 

tradicionais que possibilitam a manutenção dos conhecimentos e que tornam os saberes uma 

realidade circundante e dinâmica, são os principais responsáveis por permitir que estruturas 

de longa duração não se percam ou sejam esquecidas; mas pelo contrário se adaptem aos 

valores recebidos e tenham esse caráter de permanência.  

Ao destacarmos o papel preponderante da oralidade como central para 

compreendermos o proprium cultural das tradições africanas, gostaríamos de evidenciar 

duas características distintas da oralidade. E para tal, falaremos em “palavra”. Palavra como 

dom que provém do Ser Supremo e palavra como o oposto do campo da sacralidade, sendo 

laica, secular, somente para a transmissão de conhecimentos e histórias. “A tradição bambara 

ensina que a Palavra, Kuma, é uma força fundamental que emana do próprio Ser Supremo, 

Maa Ngala, criador de todas as coisas. Ela é o instrumento da criação. ‘Aquilo que Maa 
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Ngala diz, é!’” (HAMPATÉ BÂ, 2010, p. 170). Temos aqui, a palavra emanada do próprio 

Ser Supremo e através dela, a criação se fez. 

A origem divina da palavra, segundo Hampaté Bâ e a tradição bambara do Komo, 

nasce na gênese primordial. Para aprender a história dessa gênese, os circuncidados, aos 21 

anos de idade, passavam por um retiro de 63 dias e depois permaneciam por mais 21 anos 

estudando cada vez mais a fundo sobre essa história. “Na orla do bosque sagrado, onde 

Komo vivia, o primeiro circuncidado entoava ritmadamente as seguintes palavras: Maa 

Ngala, Maa Ngala! /Quem é Maa Ngala?/ Onde está Maa Ngala?” E então a resposta para 

as perguntas feitas, eram dadas não pela mesma pessoa, mas agora por outra e da seguinte 

forma: “O chantre do Komo respondia: Maa Ngala é a Força infinita/ Ninguém pode situá-

lo no tempo e no espaço. /Ele é Dombali (Incognoscível). Dambali (Incriado – Infinito)” 

(HAMPATÉ BÂ, 2010, p. 170). 

Depois dessa narração inicial é que se começava a narração da “gênese primordial” 

Vejamos mais um fragmento dessa história:  

 

Não havia nada, senão um Ser. 

Esse Ser era um Vazio vivo, 

a incubar potencialmente as existências possíveis. 

O Tempo infinito era a moradia desse Ser-Um. 

O Ser-Um chamou-se de Maa Ngala. 

Então ele criou ‘Fan’, 

Um Ovo maravilhoso como nove divisões 

No qual introduziu os nove estados fundamentais da existência. 

Quando o Ovo primordial chocou, dele nasceram vinte seres fabulosos que 

construíram a totalidade do universo, a soma total das forças existentes do 

conhecimento possível. 

Mas, ai!, nenhuma dessas vinte primeiras criaturas revelou-se apta a tornar-

se o interlocutor (kuma-nyon) que Maa Ngala havia desejado para si. 

Assim, ele tomou de uma parcela de cada uma dessas vinte criaturas 

existentes e misturou-as; então, insuflando na mistura de uma centelha de 

seu próprio hálito ígneo, criou um novo Ser, o Homem, a quem deu uma 

parte de seu próprio nome: Maa. E assim esse novo ser, através de seu nome 

e da centelha divina nele introduzida, continha algo do próprio Maa Ngala. 

(HAMPATÉ BÂ, 2010, p. 171) 

 

Nesse pequeno fragmento, retirado de “A tradição viva”, escrito por Hampaté Bâ, 

tivemos acesso à história da gênese primordial e da origem não só do homem, mas também 

do dom que a todo homem foi concedido, o dom da fala, o dom da palavra, segundo a 

tradição bambara. Ser, feito como síntese de tudo o que existe e como parte de Maa Ngala, 

o Supremo e a Força Infinita, é a confluência de toda existência e é também o que possibilita 

que os humanos tenham pensamento e possam falar. O dom da mente e da palavra são 

heranças divinas. E a história não para por aí. Maa Ngala ensina a Maa como cada ser do 
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cosmo foi criado e o intitula guardião do universo. Maa aprende e depois transmite todo seu 

conhecimento, através da fala, para seus descendentes e, assim, nasce a grande cadeia da 

transmissão oral. 

Enquanto o diálogo era somente entre Maa Ngala e Maa, eles ainda estavam em uma 

instância sagrada, divina, mas entrando em contato com a materialidade, a palavra perdeu 

um pouco da sua divindade. Ainda tratando da instância da palavra concebida como divina, 

gostaríamos de enfatizar dois aspectos apresentados por Hampaté Bâ: “a fala humana como 

poder de criação” e “a fala como agente ativo da magia”. Na primeira, temos a fala como 

capaz de construir e destruir qualquer coisa, ela é capaz de criar a paz ou o completo oposto, 

desencadear uma guerra. Dentre os vinte elementos que o homem tem dentro de si, há três 

potencialidades que Maa Ngala depositou em Maa: “do poder, do que querer e do saber” 

(HAMPATÉ BÂ, 2010, p. 172).  

A história conta que todas as potencialidades permaneciam silenciadas dentro de Maa 

e só a fala era capaz de colocá-las em movimento, começando por uma vibração, que numa 

primeira fase, tornava-se pensamento, numa segunda, som e na terceira, fala. Sendo assim, 

a fala é concebida como a materialização ou exteriorização, das vibrações das forças. “Do 

mesmo modo, sendo a fala a exteriorização das vibrações das forças, toda manifestação de 

uma só força, seja qual for a forma que assuma, deve ser considerada como sua fala. É por 

isso que no universo tudo fala: tudo é fala que ganhou corpo e forma” (HAMPATÉ BÂ, 

2010, p. 172). 

De modo geral, as tradições africanas estão relacionadas ao contexto religioso e há 

uma unidade cósmica, na qual se explica que tudo nela está interligado. Pode-se dizer então 

que os mundos animal, mineral, vegetal e humano estão interligados. Caso houvesse alguma 

perturbação ou violação do reino sagrado, seria necessária uma ação mágica, para que forças 

fossem manipuladas através da magia e esse ritual era feito através das palavras. Por isso, a 

fala tem papel tão importante e está vinculada à religiosidade, seja para criar alguma coisa, 

seja para reestruturar magicamente algo. 

 

Assim como a fala divina de Maa Ngala animou as forças cósmicas que 

dormiam, estáticas, em Maa, assim também a fala humana anima, coloca 

em movimento e suscita as forças que estão estáticas nas coisas. Mas para 

que a fala produza um efeito total, as palavras devem ser entoadas 

ritmicamente, porque o movimento precisa de ritmo, estando ele próprio 

fundamentado no segredo dos números (HAMPATÉ BÂ, 2010, p. 173-

174). 
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Pudemos assim conhecer, através dos estudos de Hampaté Bâ, a ideia de palavra 

como divindade, como criadora de todas as coisas e como agente ativo da magia. Entende-

se, assim, que é possível usá-la para movimentar forças estáticas e para isso há uma forma 

rítmica e encadeada de conduzir cada uma delas. Quando a palavra é usada dessa maneira, 

ela está voltada a atos ritualísticos. Estes envolvem espiritualidade, comunicação com o 

mundo oculto, relação com os mortos, com o passado e a lembrança dos grandes homens do 

povo. Esses atos devem ser frequentemente lembrados para que não caiam em esquecimento. 

Os gêneros que envolvem essas solenidades tratam, por exemplo, da exaltação dos heróis e 

também das narrativas de batalhas, o que suscita sentimentos de estima e pertencimento. 

Agora, podemos falar da palavra usada em outros contextos, como o da transmissão 

de conhecimentos, histórias e mitos, como a dos missossos, que é a “forma narrativa 

percebida pela cultura local como sendo totalmente ficcional, no sentido em que se vê nela 

um produto apenas do imaginário, algo não acontecido no real empírico, pois pertence 

apenas à ordem da fantasia” (PADILHA, 2007, p. 40). São exemplos desse eixo as paródias, 

a denúncia, o protesto, dentre outros. São gêneros profanos, menos impregnados de 

sacralidade e de mistério das coisas importantes. Contudo, ainda que este gênero seja produto 

do campo imaginário e da fantasia, a qualquer momento pode ser usado com a finalidade de 

veicular o sagrado e as crenças. Vemos então, a recorrente presença do sagrado, que permeia 

não só os gêneros dessa ordem, mas também os demais. 

Aqui, de fato o que nos interessa mais é a palavra relacionada ao meio ficcional, pois, 

nossos estudos e análises acontecem a partir dos textos literários de Mama África. Contudo, 

ao saber que o sagrado perpassa inclusive esses tipos de texto, poderemos encontrar imagens 

ritualísticas e sagradas nas obras analisadas. Isso apenas reforça a presença dos traços e 

aspectos culturais tradicionais africanos nos textos. Veremos então, o quanto o uso da 

palavra para contar histórias se relaciona com o uso místico e com a prática ritualística, como 

um ato de iniciação ao universo da africanidade. Desse modo, ao tratarmos sobre a arte de 

contar, gostaríamos de enfatizar os papéis dos principais envolvidos, sendo eles: contador e 

ouvintes. 

No ato da contação, todos estão vivendo uma interação e apesar das diferenças é 

preciso uma cumplicidade para que o saber autóctone seja transmitido e preservado. Segundo 

Laura Cavalcante Padilha, esse momento pode ser considerado um tempo de “prazer pelo 

qual o mundo real dá lugar ao momento do meramente possível que, feito voz, desengrena a 

realidade e desata a fantasia” (PADILHA, 2007, p. 36). Ainda sob a perspectiva da mesma 

autora, podemos dizer que: 
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A arte de contar missosso é ritualística e dramática. Há toda uma mi-se-em-

scène do contador e as fórmulas cristalizadas que normalmente abrem e 

fecham as narrativas, nas versões em língua nacional, têm a mesma função 

das usadas nos ritos e nas práticas religiosas ou mágicas. Tais formas 

indicam que se inicia e/ou se encerra a festa comungante do encontro 

gozoso com a supra-realidade. (PADILHA, 2007, p. 45) 

 

Laura C. Padilha é uma importante autora, com vasta produção acadêmica sobre as 

literaturas africanas de língua portuguesa, representa muito da inovação do universo crítico 

das africanas feita por brasileiros. Segundo a pesquisadora, que se debruçou por anos em 

estudos sobre a ancestralidade na ficção angolana do século XX, há fórmulas que indicam o 

início, a interrupção ou o fim da contação. No mundo ocidental cristão, por exemplo, 

usaríamos a interjeição “ave” ou “salve”, para marcar o começo do ato ritualístico e “amém” 

para o fim. Em histórias de faz de conta, usaríamos o “era uma vez” e o uso dessa frase 

prepara todo o imaginário para o início do que Padilha chama de “ato gozoso”, que é de fato, 

o ato do prazer e do acesso à diversão através do contar de uma história, da entrada em um 

universo mágico e lúdico. (PADILHA, 2007, p. 45) 

Nosso portal de acesso para esse universo da ludicidade nas histórias africanas está 

em Mama África. Uma coleção que nasce com o objetivo de difundir as literaturas africanas 

de língua portuguesa para o público infantojuvenil no Brasil, bem como nos países de origem 

de publicação Angola e Moçambique e também em Portugal. Cada um dos cinco livros dessa 

coleção resgata narrativas tradicionais africanas e nos mostra que a arte de contar histórias 

continua viva. Em Mama África, os responsáveis por manter a memória viva são alguns dos 

mais importantes escritores do continente e artistas de nomes igualmente respeitáveis das 

artes plásticas, são eles: Zetho Cunha Gonçalves, Nelson Saúte, Mia Couto, Eduardo 

Agualusa, Ondjaki, Roberto Chichorro, Malagatana Valente Negwenya, António Ole, além 

da brasileira Rachel Caiano. Como já dissemos, a coleção é publicada pela editora Língua 

Geral no ano de 2006. Apenas O leão e o coelho saltitão escrito por Ondjaki é publicado 

em 2009. 

O intuito de ampliar o intercâmbio entre os países de língua portuguesa e a interação 

entre angolanos, moçambicanos, portugueses e brasileiros nos parece um bom ponto de 

partida para validar o que Paul Gilroy coloca em xeque, em seu livro O Atlântico Negro, o 

mito da identidade étnica. Gilroy repudia “as perigosas obsessões com a pureza ‘racial’ que 

se encontram em circulação” (GILROY, 2012, p. 30). Segundo Gilroy, a definição de cultura 

nacional introduzida pelo absolutismo étnico explora as relações entre raça, nação, 
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nacionalidade e etnia, afirmando que existe uma unidade nacional e cultural. Contudo, assim 

como o autor, não podemos afirmar isso, já que as “formas geopolíticas e geoculturais de 

vida [...] são resultantes da interação entre sistemas comunicativos e contextos que elas não 

só incorporam, mas também modificam e transcendem” (GILROY, 2012, p. 25). 

Em outras palavras, não estamos aqui defendendo que conhecer parte da África, suas 

tradições e características culturais do proprium africano, através de autores africanos, seja 

a representação da pureza racial ou cultural, pois como Gilroy (2012) afirma, o hibridismo 

e a mistura de ideias são inevitáveis e as identidades são suscetíveis à instabilidade e 

mutação, o que as leva a estar sempre inacabadas e sendo sempre refeitas. Inclusive, os 

autores que participam da criação dessa coletânea são homens que circulam por meios 

diversos e que não vivem apenas das influências sociais e culturais de seus países, mas que 

conheceram outras culturas e cada vivência levou-os à hibridização, mistura e acréscimo de 

conhecimentos, o que modifica as formas de ser e estar no mundo e os torna sujeitos cada 

vez mais globais e não só locais. 

Em Mama África, os autores escrevem e publicam e os leitores participam do ato 

gozoso e lúdico ao lerem e interpretarem as obras. Porém, se olharmos para contextos mais 

tradicionais, os grandes responsáveis pela arte de contar são os mais velhos. As narrativas 

orais contadas por eles estão longe de serem percebidas como invenções pessoais ou histórias 

particulares, pois são narrativas que nascem através da interação social. Ao contá-las, há a 

transmissão e troca de experiências entre as gerações. O mais velho ensina ao mais novo, 

contando fatos vivenciados e outros memorados, tendo-se em vista que, para evocar o 

próprio passado, em geral, é preciso recorrer às lembranças de outras pessoas e, 

considerando-se também que não é possível falar de relato de histórias sem memória. Essa 

memória transcende a individualidade e possui a marca da coletividade, a primeira nunca é 

totalmente fechada ou isolada em si e seu uso provê o conhecimento da segunda, reiterando 

a esteira cultural do grupo a que pertence. Assim,  

 

A valorização da tradição oral, na África, longe de significar apenas um 

meio de comunicação, reluz uma maneira de preservar a sabedoria da 

ancestralidade. Nesse sentido, a palavra transmitida na oralidade conduz a 

herança ancestral tão valorizada por esta cultura. Os seus griotes relatam as 

histórias ouvidas de seus antepassados, que por sua vez, deverão ser 

ouvidas entre as gerações seguintes. (NASCIMENTO, 2011, p. 457)  

 

Segundo Hampaté Bâ, “os grandes depositários da herança oral são os chamados 

‘tradicionalistas’. Memória Viva da África, eles são suas melhores testemunhas” 
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(HAMPATÉ BÂ, 2010, p. 174). Os tradicionalistas são conhecidos também como os 

“conhecedores” ou “fazedores de conhecimento”. Contudo, devemos ter em vista que nas 

tradições africanas, a vida e o conhecimento não são partidos em fatias, ou seja, um mesmo 

velho não domina apenas sobre as propriedades das plantas, mas também do solo, da 

psicologia e etc.  “Trata-se de uma ciência da vida cujos conhecimentos sempre podem 

oferecer uma utilização prática” (HAMPATÉ BÂ, 2010, p. 175). E além dos conhecimentos 

serem concebidos de forma mais ampla e geral, com a função de ser práticos ao dia-a-dia, 

eles dependem de uma pessoa com vasta memória, que atua como um arquivista dos fatos. 

Segundo o tradicionalista e estudioso Hampaté Bâ, é preciso preservar a memória 

dos velhos, para que esses conhecimentos não se percam. O autor afirma que: 

 

dentro de 10 ou 15 anos (...), os últimos anciãos herdeiros dos vários ramos 

da Tradição provavelmente terão desaparecido. Se não nos apressarmos em 

reunir seus testemunhos e ensinamentos, todo o patrimônio cultural e 

espiritual de um povo cairá no esquecimento juntamente com eles, e uma 

geração jovem sem raízes ficará abandonada à própria sorte. (HAMPATÉ 

BÂ, 2010, p. 176) 

 

Para que isso não aconteça, é preciso preservar os conhecimentos tradicionais. 

Hampaté Bâ chama a atenção para que nos apressemos em “reunir os testemunhos e 

ensinamentos” com o fim de que todo o patrimônio cultural e espiritual não seja perdido. E 

diante disso, temos a literatura, que recupera testemunhos e ensinamentos, antes veiculados 

somente na oralidade, mas agora passam a ser registrados na escrita. Acreditamos nisto como 

um caminho viável para contribuir à manutenção e preservação do patrimônio. Temos então 

a Coleção Mama África, que reúne histórias, contos, cantigas, provérbios, missosos e muitos 

dos costumes tradicionais em livros. Esse registro possibilita que os conhecimentos a 

respeito do proprium africano sejam compartilhados não só aos jovens do continente – para 

que não percam suas raízes –, mas também em outras partes do mundo. 

Diante disso, temos a recuperação dos contos orais que são transformados em textos, 

que segundo alguns autores, poderiam ser considerados oratura. O termo não é usado em 

sentido unânime. Schiffler em seus estudos afirma que Salvato Trigo “associa as literaturas 

orais de expressão africana ao termo ‘oratura’”. Contudo, “o vocábulo é definido como 

‘escorregadio’, em função das diversas discussões e dos vários contornos traçados pelos 

diferentes autores a respeito da oratura” (SCHIFFLER, 2017, p.124-125). O que ocorre é 

que, por vezes, o termo já esteve em situação de oposição à literatura, mas acreditamos que 

ele pode ocupar o espaço de complementariedade à literatura, já que segundo Schiffler:  



32 
 

 

Oratura e Literatura não se excluem, a oralidade em sua dimensão 

performática, por envolver ficcionalidade, plurissignifcação e preocupação 

estética, não nega o que, na literatura, tem-se por fundamental, que é a 

dimensão estética e subjetiva da palavra. Independente da forma de 

expressão, tanto em Oratura quanto em Literatura, a palavra é o centro da 

questão, pois é ela que edifica e constrói, senão documentos, repertórios 

capazes de transcender o real, a banalidade do cotidiano e os limites da 

verdade, com potencial lírico e transformador. (SCHIFFLER, 2017, p. 125) 

 

O fato de afirmar que agora contos, histórias e missossos estão sendo veiculados via 

texto escrito, todavia, não torna a tarefa simples, nem significa inserir um novo termo como 

oratura para que ele dê conta de tudo, afinal trata-se de dois mundos diferentes: o mundo 

dinâmico da oralidade, convergindo no mundo estático do registro escrito. Devemos atentar-

nos a esse caso, pois muitas mudanças surgem e alguns traços bem característicos da 

oralidade se perdem nesta transposição, em especial as marcas do movimento, como o 

gestual e o teatral. Segundo Schiffler, “a transcrição jamais captará a vivacidade do texto e 

parte importante da caracterização das obras deixará de existir” (SCHIFFLER, 2017, p. 122). 

Entretanto, além das perdas citadas, é válido relatar acerca das mudanças que existem na 

recepção também. 

Padilha explica que, nessa passagem entre oralidade e escrita, “as narrativas perdem 

uma de suas mais instigantes marcas que é sua própria qualidade cinética, base do processo 

de produção e recepção, que o registro escrito não consegue resgatar” (PADILHA, 2007, p. 

39). Afinal, há todo um contexto gestual que envolve o ato de narrar, alguns autores 

denominam esse ato como a arte dos contadores de histórias tradicionais. Essa arte é uma 

espécie de teatro de apenas um personagem, na qual o público é parte dos elementos cênicos. 

Devemos levar em conta então que, ao nos determos nas histórias da Coleção Mama África, 

que são de registro escrito, temos uma transposição que ocorre da oralidade para a escrita e, 

sempre que há esse movimento, acabamos unindo elementos linguísticos, o que Rosário 

nomeia como “uma operação intercultural” (ROSÁRIO, 1986, p. 252). 

Diante dessa conjuntura, Padilha afirma que 

 

(...) o texto cristalizado na escrita já não pode ser considerado oral stricto 

sensu. A fixação gráfica lhe dá uma nova dimensão, a partir mesmo do fato 

de que o narrador deixa o seu estatuto original de contador e se fixa no novo 

veículo por marcas discursivas da expressão escrita, em tudo diferentes da 

expressão oral. (PADILHA, 2007, p. 39-40) 
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Quando recorremos à tradição para a escrita dos textos literários há, por vezes, um 

questionamento levantado: será mesmo possível se falar em tradição nos dias de hoje já que 

o continente africano vive avanços e impactos da modernidade? As pessoas questionam se 

há de fato um elo tão forte assim entre o passado e o presente, que permite que, na atualidade, 

com tamanho desenvolvimento da escrita literária e tamanha diminuição da transmissão das 

histórias pelo meio oral, seja possível que, em tempos de modernidade, o dinamismo 

tradicional não esteja completamente distanciado. Para tal, Serrano adverte: “(...) o 

tradicionalismo é muito astucioso, não se deixa aprisionar com facilidade e frequentemente 

subverte as forças que pretendem dominá-lo, inclusive, pela manipulação dos sentidos 

simbólicos da modernidade” (SERRANO, 2010, p. 128-129). E acrescenta: 

 

A tenacidade da tradição africana foi posta à prova em incisivas experiências 

históricas, mantendo-se viva pela capacidade que os africanos têm demonstrado 

em recriar as suas experiências ancestrais, atualizando-as permanentemente sem 

perder o que nelas há de original. (SERRANO, 2010, p. 129) 

 

Chegamos então, em uma espécie de bifurcação, de um lado a oralidade e de outro a 

literatura, como se uma excluísse a outra, e vice-versa, mas não é assim. Se analisarmos bem, 

ambas têm diversas características em comum e podemos, ainda, enfatizar que há autores 

que consideram que, em algumas sociedades, os contos orais são também literatura, em 

outras palavras, trata-se do repertório literário de sociedades que não têm a escrita como 

parte principal na transmissão de seus conhecimentos. Para tal, Schiffler adverte: 

 

Vincular a literatura apenas ao universo da escrita é um equívoco. Da mesma 

forma, a implicação de que todas as sociedades não letradas não têm literatura não 

se sustenta. A literatura é veículo para expressão cultural e estética, tanto em 

sociedades letradas quanto nas não letradas, possuindo relações culturais 

engendradas em seu tecido, de modo que não só reflete ao mundo uma cultura, 

mas também se constitui nos alicerces de valores, da dimensão estética e da 

cosmogonia das civilizações no berço da qual nasce. Tomar como padrão de 

análise o modelo europeu ocidental para olhar todas as outras literaturas é falta de 

perspectiva histórica e comparativa. (SCHIFFLER, 2017, p. 127-128) 

 

Não podemos nos esquecer de que apesar da Coleção Mama África nos abrir um 

leque de possibilidades para trabalho e análise, trata-se antes de tudo de uma literatura 

voltada para crianças e jovens. Levar isso em consideração também nos é muito importante. 

Para tal, amparar-nos-emos nos estudos de Nelly Novaes Coelho (2000) e de Lígia 

Cademartori (2010). Coelho (2000) afirma que lidar com a literatura infantojuvenil não é 

tarefa fácil. Segundo a autora, a primeira dificuldade talvez esteja em como chamá-la, pois, 
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é preciso “encontrar um termo abrangente que não falseie a matéria por ela nomeada” 

(COELHO, 2000, p.3). 

Na tentativa de encontrarmos uma terminologia para nomeá-la sem falseamentos, 

deparamo-nos com termos diversos, cujos mais usuais são “literatura infantil” e 

“infantojuvenil” que, em linhas gerais, é a literatura composta por livros infantis “destinados 

a pré-leitores, leitores iniciantes e leitores em processo” (COELHO, 2000, p.3). Neste 

trabalho, empregamos o termo infantojuvenil, pois acreditamos ser o que mais contempla 

nosso corpus de estudo. Aqui, os livros a serem estudados apresentam histórias mais voltadas 

para os jovens leitores fluentes e críticos, sem excluir, contudo, a possibilidade de leitura de 

leitores iniciantes e, inclusive, adultos. 

Vale ressaltar que os textos voltados aos jovens leitores não são inferiores ou menores 

e que os títulos serão estudados compreendendo que a literatura é arte e deve ser concebida 

como tal, já que, segundo Coelho, é “fenômeno de linguagem plasmado por uma experiência 

vital/ cultural direta ou indiretamente ligada a determinado contexto social e à determinada 

tradição histórica” (COELHO, 2000, p. 10). A literatura, enquanto arte, possibilita as 

“relações de aprendizagem e vivência, que se estabelecem entre ela e o indivíduo” 

(COELHO, 2010, p. 10), essas relações são fundamentais para que este alcance sua formação 

integral. Concebemos a literatura, então, como arte e veículo de aprendizagem. Coelho 

adverte:  

 

Apesar dos prognósticos pessimistas e até apocalípticos, acerca do futuro 

do livro (ou melhor, da literatura), nesta nossa era da imagem e da 

comunicação instantânea, a verdade é que a palavra literária escrita está 

mais viva do que nunca (...) nenhuma outra forma de ler o mundo dos 

homens é tão eficaz e rica quanto a que a literatura permite”. (COELHO, 

2000, p. 15) 

 

Diante da assertiva de que a palavra literária está mais viva do que nunca adentramos 

por esse caminho de pesquisa, entendendo que todos os textos analisados partem da tradição 

oral e são recontados no intuito de recuperar uma memória existente que não deve ser 

apagada. Vale salientar que os estudos de Coelho (2000) e Cademartori (2010) nem sempre 

darão conta de toda a análise, pois, em vários momentos, os livros que compõem nosso 

corpus de trabalho consideram aspectos de culturas que não faziam nenhuma distinção 

etária. 

Em África, crianças e adultos partilhavam das mesmas atividades para que os mais 

novos aprendessem com os mais velhos tudo o que lhes seria necessário para viver em suas 
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comunidades, então não havia uma separação entre atividades para crianças e para adultos. 

Essa separação é criada dentro de um contexto histórico específico, no século XVIII, na 

Europa. Temos, aqui dois aspectos culturais distintos, um é o da tradição clássica infantil 

europeia e o outro o da tradição oral africana. Aqui eles se unem e temos a literatura 

infantojuvenil africana. Eis um novo momento em que há uma preocupação de se pensar 

infância em África. Momento novo, movimento recente. 

 O motivo desse corpus literário ter sido escolhido está baseado no fato de que, nesses 

livros, é possível identificar saberes africanos que resistiram com êxito, ainda que a cultura 

ocidental tenha tentado suprimi-los. A publicação dessas obras comprova que hoje é possível 

que exista diálogo horizontal entre conhecimentos. Isso comprova o que Santos (2010) 

defende. Temos um mundo “epistemologicamente diverso e (...) essa diversidade, longe de 

ser algo negativo, representa um enorme enriquecimento das capacidades humanas para 

conferir inteligibilidade e intencionalidade às experiências sociais” (SANTOS, 2010, p. 18). 

E acrescenta que “tal pluralidade não implica o relativismo epistemológico ou cultural, mas 

certamente obriga a análises e avaliações mais complexas dos diferentes tipos de 

interpretação e de intervenção no mundo produzidos pelos diferentes tipos de conhecimento” 

(SANTOS, 2010, p. 18). 

No próximo capítulo, conseguiremos ver mais a fundo como a produção de textos 

literários para crianças nasce e como surge esse gênero literário nos países africanos que 

estudamos nesse trabalho. Por fim, identificaremos as principais semelhanças e diferenças 

existentes na literatura infantojuvenil africana e então, entraremos em nosso trabalho de 

análise das obras de Mama África. A arte de contar histórias continua viva e com o olhar 

mais atento às especificidades de cada história que é trazida à luz para análise, poderemos 

ver como as marcas da oralidade se fazem presentes nos textos escritos. Poderemos, também, 

verificar como as marcas culturais nos aproximam de um tempo e de um lugar na história, 

que, sem dúvida, ocupam o espaço da tradição.   

Em suma, cuidei neste capítulo de resgatar o que é a tradição do proprium africano 

e mostrar que dentro desse contexto geral de tradição, temos a tradição oral, que é a que 

perpassa todas as obras do nosso corpus de trabalho. Por isso falamos da palavra como dom 

que provém do Ser Supremo e palavra secular, somente para a transmissão de 

conhecimentos. Restam-me ainda, no entanto, algumas indagações inquietantes. Quais os 

limites temáticos – se é que existem – para abordarmos temas como a morte ou a guerra para 

crianças. Quais as possibilidades dessa criança tornar-se leitor, apropriando-se de poesia e 

conhecimentos veiculados em tempos remotos, onde se explicava como seria a origem dos 
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ventos, estrelas ou lua. Quais seriam as possíveis aproximações entre crianças 

moçambicanas, angolanas e brasileiras quando tratamos das cantigas e brincadeiras dos 

povos nganguela, tchokwé e bosquímano. 

 Quais os limites de uma produção que parte de um conto tradicional sem deixar de 

inserir fatos atuais como a ruína da guerra, sem deixar escapar-nos a floresta como espaço 

de conflitos, onde a vitória nem sempre é destinada ao mais forte, por poder pertencer ao 

mais astuto? “A leitura e a literatura têm suas determinações histórico-sociais, mas 

dialeticamente, podem provocar rupturas, movimentos de emancipação. Como desvendá-las 

em uma sociedade tão esfacelada e utilitarista quanto o mundo contemporâneo” (SILVA, 

2010, p. 58). O que, afinal, pode significar a leitura de Mama África dentro do campo de 

produção literária africana de língua portuguesa para crianças brasileiras?  
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3  MAMA ÁFRICA: a memória viva da palavra 

 

 

Na África, a arte de contar histórias continua viva. Com a coleção 

Mama África pretendemos resgatar contos tradicionais africanos, 

recriados por alguns dos mais importantes escritores do continente 

e ilustrados por nomes igualmente sonoros das artes plásticas. 

Livros, portanto, que juntam arte e literatura; tradição e 

modernidade. Livros para crianças, mas também para seus pais. 

(Livros para colecionar6) 

 

  A Coleção Mama África é idealizada, escrita e ilustrada para atender primeiramente 

o público infantil. Ao falarmos em literatura infantojuvenil, de imediato vamos à reflexão 

acerca dos termos “infantil” e “juvenil”, como qualificadores que especificam determinada 

espécie dentro de uma categoria mais ampla e geral do fenômeno literário (PAIO, 2006, p. 

5). Quando abordamos sobre esse universo que está voltado à criança, rapidamente 

identificamos que esse é mais um ser que no Ocidente não tem direito à voz. Não é a criança 

que cria suas próprias regras ou faz suas próprias escolhas, mas pelo contrário, ela é 

conduzida apenas pelos valores dos adultos. 

E por que isso acontece? Para Maria José Paio há uma série de motivos para tais 

ocorrências, um deles é o da experiência, como adultos têm mais experiência, acabam sendo 

capazes de direcionar as crianças; outro forte motivo, segundo a autora, está relacionado ao 

domínio do código verbal e das convenções e regras gerais. As crianças, em geral, ainda 

estão na fase de aprendizado da leitura. Contudo, isso não deve ser impedimento para que 

crianças em formação tenham acesso ao universo literário. Por isso, vale a pena usar 

estratégias concretas e às vezes próximas à vivência da criança para que elas sejam capazes 

de ler e também terem acesso a conhecimentos diversos. 

 

Colocar a arte literária nesse contexto implica, por sua vez, vê-la como uma 

atividade complexa e, por isso, não-natural ao universo da infância. 

Traduzi-la para esse nível significa facilitá-la, criar estratégias para 

concretizar, ao nível da compreensão infantil, um alto repertório, como o 

estético. (PAIO, 2006, p. 6) 

 

Vale lembrar que essa distinção entre o universo infantil e o universo dos adultos é 

relativamente nova. Como podemos ver em Zilberman (1990), a noção de infância nasce na 

Europa, entre os séculos XVII e XVIII, com a criação da burguesia – associada à família e à 

escola. Desde esse momento, passa a haver uma preocupação maior em educar os que eram 

                                                           
6 Texto retirado da contracapa dos livros da Coleção Mama África. 
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considerados até então: “adultos em miniatura”. No continente africano, as crianças não 

eram reconhecidas como miniatura dos adultos, mas também não havia separação entre o 

que era “coisa de criança” ou “coisa de adulto”, pois “na época ancestral, as idades da vida 

se complementavam e a criança estava inserida no mundo dos adultos” (SECCO, 2007, p. 

9), assim os mais novos aprendiam com os mais velhos.  Essa visão de que crianças requerem 

uma linguagem diferenciada, surge na Europa, na primeira metade do século XVIII.  

Nascem no continente europeu as publicações destinadas aos pequeninos, primeiro 

apenas como adaptação dos textos já existentes7 e depois com uma escrita destinada 

especificamente a esse público. Nela havia sempre o intuito pedagógico de transmitir os 

valores e as ideologias burguesas para a manutenção de um bom funcionamento social. A 

produção de textos literários voltados especificamente para o grupo etário infantil em Angola 

e Moçambique começa a aparecer com mais frequência na década de 1970, principalmente 

depois da Independência. Como afirma Secco (2007), 

 

as críticas à colonização portuguesa são temas que aparecem 

recorrentemente nesta literatura infantojuvenil, publicada em grande parte 

depois de 1975. Contudo, sem dúvida alguma, só a partir das décadas de 

1980, 1990, 2000, principalmente com a paz, é que uma nova literatura 

infantojuvenil começou a surgir e ser editada em Angola e também em 

Moçambique (SECCO, 2007, p. 10). 

 

Percebemos então que a categoria infantojuvenil tem as suas particularidades e, 

quando falamos em literaturas africanas para crianças, há ainda outros pontos que devem ser 

levados em consideração. Tratando do que é semelhante, acreditamos que as literaturas 

africanas têm seu cunho pedagógico e que, por vezes, já foram usadas para transmitir valores 

ideológicos, ora contra o colonizador, ora defendendo movimentos partidários internos. Ao 

falarmos das diferenças, o que nos parece muito relevante é a versatilidade temática. Não 

estamos com isso querendo dizer que a produção ocidental não seja diversa, mas o universo 

africano guarda em si, graças ao seu campo cultural, temas que são menos recorrentes a nós 

ocidentais, como a experiência da guerra ou a morte. 

Trazendo à luz os livros da coleção Mama África, temos cinco obras escritas por 

autores angolanos e moçambicanos, as quais não apresentam uma relação temática entre si. 

O que liga um livro ao outro é o projeto gráfico e, especialmente, a seleção de contos 

tradicionais que servem de inspiração para as novas histórias. Vejamos como cada obra 

aborda temas diferentes. Em Debaixo do arco íris não passa ninguém (2006), encontramos 

                                                           
7 Esses textos também surgem de narrativas populares tradicionais. 
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poemas que enfatizam os costumes e as cantigas da povoação de Kuando-Kubango, cujos os 

versos à primeira vista não são facilmente inteligíveis. O filho do vento (2006) enfatiza 

histórias orais dos khoi-san, podendo ser considerado um conto da cosmogonia ou etiológico 

por explicar a origem de elementos da natureza como o vento, as estrelas e a lua. 

Em O leão e o coelho saltitão (2009), podemos perceber que a história tem uma 

estrutura semelhante a vários contos, dos quais os mesmos animais são figuras recorrentes e 

algumas cenas de contos tradicionais são facilmente identificadas na criação de Ondjaki. 

Trata-se de uma história que mostra como a relação entre um coelho e um leão pode ser 

muito mais interessante e ardilosa do que se pensa e o final pode surpreender, pois em contos 

como esse, nem sempre os mais fortes ganham. O homem que não podia olhar para trás 

(2006) apresenta um enredo que se constitui dentro de um cenário de cultura macua e é uma 

das histórias que insere o contexto da guerra. E, por fim, O beijo da palavrinha (2006) 

fornece muitos aspectos da cultura tradicional e uma visão diferente de como a morte pode 

ser concebida. Estes são apenas aspectos gerais das obras que confirmam sua diversidade 

cultural e temática. 

Na próxima etapa desse trabalho, apresentaremos mais a fundo como os autores e 

pintores organizaram cada obra. Dividimos o capítulo, daqui em diante, em subseções, sendo 

cada uma delas destinada a um livro. O primeiro livro em análise será Debaixo do arco íris 

não passa ninguém (2006). Um livro cheio de poesia, canções, ritmo e musicalidade. Nele 

encontraremos como o universo poético pode ser ricamente apresentado às crianças e como 

os próprios jovens leitores poderão encontrar seu mundo de brincadeiras e faz de conta 

representado em um livro. 

 

 

3.1 A palavra poética em Debaixo do arco-íris não passa ninguém 

 

 

A infância não é um tempo, não é uma idade, uma colecção de 

memórias. A infância é quando ainda não é demasiado tarde. É 

quando estamos disponíveis para nos surpreendermos, para nos 

deixarmos encantar. Quase tudo se adquire nesse tempo em que 

aprendemos o próprio sentimento do Tempo.  

Mia Couto8 

 

                                                           
8 COUTO, 2009, p. 55. 



40 
 

Mia Couto (2009) retira a infância do local da marcação temporal ou etária para nos 

dizer que tudo depende simplesmente da nossa disponibilidade, nós só precisamos estar 

abertos às surpresas e ao encanto. Em Debaixo do arco-íris não passa ninguém (2006), 

temos poemas inspirados por “canções, provérbios, motejos, advinhas e poemas da tradição 

oral dos povos nganguela, tchokwé e bosquímano” (GONÇALVES, 2006, p. 2) que causam 

Um encantamento surpreendente, a começar pelo texto poético, que tem uma forte relação 

com a música, a arte e a beleza. A poesia presente no texto é o componente principal dessa 

criação de Zetho C. Gonçalves. 

Sendo Gonçalves um poeta e ensaísta, tradutor e criador de livros diversos, o autor 

de vasta produção literária e organização de antologias de poesias e contos angolanos dá 

início na produção literária infantil com o livro Debaixo do arco-íris não passa ninguém 

(2006). Depois dessa publicação, muitas outras destinadas ao público infantojuvenil 

nasceram, tais como:  um teatro intitulado A caçada real (2007) e o livro de poemas da 

tradição africana Brincando, brincando, não tem macaco troglodita (2011), além da 

estória A vassoura do ar encantado (2012) e da antologia ilustrada Dima, o passarinho 

que criou o mundo: Mitos, contos e lendas dos países de língua portuguesa (2013). 

Percebemos então a predominância dos textos poéticos em Gonçalves. Segundo ele, em 

entrevista ao site Língua Geral: 

 

A poesia chegou à minha vida pela voz humana, em sua dicção bilíngue de 

português e nganguela – minha língua soberana e límpida, de aprendiz de 

gente – e Vida! Aconteceu esse encantamento. (...) Eu não sabia, nem 

consciência poderia ter – nesse tempo do balbuciar aprendiz das minhas 

primeiras sílabas, muito anterior ao tempo da escrita e da leitura –, de que 

se chamava poesia àquele encantamento de estar vivo, que me chegava tão 

natural e sem preço, como um dia de sol ou um dia de chuva, pela força 

hipnótica das palavras, na voz sábia dos mais-velhos, através de jogos de 

adivinhas, provérbios, canções e contos da tradição oral (GONÇALVES, 

2012, s/p.). 

 

Zetho Cunha Gonçalves, durante essa entrevista, narra um pouco do que foi a sua 

experiência com a poesia e que antes mesmo de aprender a ler e a escrever já ficava 

hipnotizado pela força das palavras que saíam da boca dos mais velhos.  Segundo o autor, 

ter vivido isso foi um dos privilégios maiores de sua vida, estas belas e riquíssimas tradições 

no quotidiano da infância e adolescência, fizeram com que um dia se tornasse poeta. Há 

apenas uma pesquisadora que se debruçou sobre os versos de Debaixo do arco-íris não 
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passa ninguém (2006)9 em trabalho anterior ao nosso. Este é intitulado “A literatura 

angolana para infância”, um artigo de 2013, escrito por Eliane Santana Dias Debus. 

Debus (2013) pesquisa sobre a inserção das literaturas africanas de língua portuguesa 

infantojuvenis no mercado editorial brasileiro. Para isso, a pesquisadora seleciona três 

escritores angolanos – Agualusa, Ondjaki e Zetho Gonçalves – e duas obras de cada autor, a 

fim de analisá-las e encontrar características comuns na estrutura dos textos, como tema, 

enredo, aspectos linguísticos, dentre outros. Em se tratando de sua análise sobre o livro 

Debaixo do arco-íris não passa ninguém (2006), a autora não aprofunda seu olhar em 

muitos poemas, seleciona apenas dois: “Debaixo do arco-íris não passa ninguém” que dá 

título ao livro e “Canção do Jacaré Voador” para mostrar alguns intertextos musicais, 

populares e sonoros a nós brasileiros. Isso provavelmente ocorre devido à proposta inicial 

do trabalho, da escrita de um artigo, texto menor em sua estrutura. 

Na coletânea de poemas criados a partir de composições já existentes da tradição oral 

de povos do Sudeste angolano, encontraremos dezesseis poemas que são verdadeiros 

registros de músicas. Em boa parte deles, podemos quase generalizar, encontram-se 

dispositivos retóricos como o paralelismo frásico e sintático e a repetição. Desse modo, não 

são apenas os títulos “Canção do bom-dia”, “Canção do papagaio dorminhoco”, etc., 

tampouco o uso da palavra canção que ritmam a poesia do autor, mas juntamente com o 

emprego do refrão, originam-se as modulações musicais capazes de aproximar os poemas 

do canto. Veja um exemplo em “Canção do faz de conta do jacaré e da borboleta”. Nesse 

poema, parte do refrão é posta em evidência, em letras maiores, o que torna ainda mais fácil 

identificar a repetição e o refrão. 

                                                           
9 Único trabalho que tenhamos conhecimento, disponível na rede. 
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Figura 1 – Fotografia da página 2010. Livro Debaixo do arco-íris não passa ninguém (2006). Pintura de 

Roberto Chichorro. 

 

 

A forma é a força dos poemas e cada um deles obedece a uma estrutura estrófica que 

oscila fundamentalmente em sua maioria entre o ritmo binário, ternário e quaternário. 

Segundo Ana Mafalda Leite, essas formas de estruturar os poemas são típicas das formas 

populares orais (LEITE, 2012, p. 105). Em se tratando do poema mais longo do livro, 

“Canção do arco-íris”, chega a atingir trinta e quatro estrofes. O mais curioso nesse tipo de 

desenvolvimento estrófico é que as primeira, segunda e terceira estrofes funcionam como 

tema desenvolvido e retomado musicalmente pelas repetições, seja de frases, seja de 

palavras. “O poema executa, assim, um movimento coreográfico pela escrita, que talvez 

substitua os ritmos da dança que a oralidade muitas vezes lhe conferia” (LEITE, 2012, p. 

105).  

                                                           
10  Os livros da coleção Mama África não são paginados, os números que usamos aqui é de paginação 

própria, iniciando a contagem da página 1 depois dos dados catalográficos. 
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Figuras 2 e 3 – Fotografia das páginas 24 e 25. Livro Debaixo do arco-íris não passa ninguém (2006). 

Pintura de Roberto Chichorro. 

 

 

Vale enfatizar que o poema “Canção do arco-íris” compartilha do título do livro e 

recebe a mesma ilustração da capa, salvo uma pequena alteração. Na capa, tem-se apenas 

uma parte do quadro feito por Roberto Chichorro, enquanto dentro do livro há outra parte do 

mesmo quadro e ao fim – em uma parte destinada a todas as pinturas que foram feitas para 

ilustrar o livro – o leitor pode ver o quadro em sua totalidade. Caso o leitor tenha o interesse 

em comparar as imagens, ele conseguirá fazer uma montagem mental das partes retiradas do 

quadro e brincar assim de um quebra-cabeça que funciona no campo da observação e 

memorização. Observe: 

 

        
Figuras 4, 5 e 6 – Fotografia da capa, das páginas 26, 27 e 29. Livro Debaixo do arco-íris não passa ninguém 

(2006). Pintura de Roberto Chichorro. 

 

Não poderíamos deixar de citar sobre a simbologia que o arco-íris carrega em si. 

Encontramos, em nossa pesquisa, significados diversos. Segundo o dicionário de símbolos 
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de Chevalier e Gheerbrant (2008), “o arco-íris é geralmente anunciador de felizes 

acontecimentos ligados à renovação cíclica” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2008, p. 78). 

Passando pela religião cristã, a representação faz referência ao divino por ser um sinal de 

Deus dado a Noé, após o dilúvio, para que as pessoas sempre que vissem o arco-íris se 

lembrassem da promessa de que nunca mais a terra seria destruída por um dilúvio. Porém, 

se olharmos para a cultura bantu, segundo Secco (2012), perceberemos que eles 

  

entendiam a vida como consequência das forças telúricas, forças de 

fecundidade, manifestações da potência divina. Sacralizavam certos 

lugares, considerando lagos, árvores, rios, mares, arco-íris como centros 

irradiadores de fluidos vitais, como moradias de divindades e gênios da 

natureza. Segundo essas crenças, os que morriam regressavam a esses 

locais sagrados e viravam ancestrais, podendo, a partir de então, 

aconselhar, punir e/ou proteger os vivos (SECCO, 2012, p. 69) 

 

Para nós, é mais válido aceitar o último sentido apresentado e conceber o arco-íris 

como um local sagrado onde vivem os ancestrais. Provavelmente devido a essa sacralidade 

é que não se podia passar ninguém embaixo do arco-íris, afinal existem chefes responsáveis 

pelo papel de unir o mundo ancestral ao mundo terrestre, não cabendo a uma pessoa qualquer 

a função de cuidar dos lados místicos e ritualísticos. 

Devido à existência de constante aparição dos mesmos termos, a fórmula inicial tende 

a ser apelativa ao se repetir em outras estrofes, contudo, deste modo, faz-se uma ligação 

entre partes do texto seja por parataxe, seja com uso de conjunções coordenativas. Esses 

recursos contribuem para que os poemas tenham marcas de um ritmo aliterativo e cantante, 

permitindo a continuidade da narração. Em alguns dos poemas de Debaixo do arco-íris não 

passa ninguém, podemos encontrar o uso do sistema pergunta-resposta, como em “Canção 

do bom-dia” e “Canção do jacaré voador”, que substitui a intervenção da audiência ou do 

coro, normais na performance oral, e criam um jogo de antifonias no interior dos poemas. 
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Figuras 7 e 8 – Fotografia das páginas 6 e 7. Livro Debaixo do arco-íris não passa ninguém (2006). Pintura 

de Roberto Chichorro. 

 

 

Em “Canção do bom-dia” há sempre um cumprimento de bom dia a diversos animais, 

como ao senhor Sapo, ao senhor Macaco, à senhora Toupeira, à senhora Girafa, ao senhor 

Caracol, entre outros. Os nomes de animais que não são tão familiares podem ser 

encontrados no glossário do início do livro. Porém, só a senhora Coruja e o senhor Morcego 

não davam bom dia a ninguém, afinal de contas, são animais noturnos. Logo, além do poema 

nos mostrar que os animais diurnos respondem ao bom-dia, em oposição aos noturnos, 

também encontramos uma pequena charada, na qual os ouvintes devem descobrir o porquê, 

pois não está explícito no texto. Também gostaríamos de chamar a atenção para a 

personificação dos personagens ao cumprimentarem uns aos outros com bom-dia e ao 

mesmo tempo serem chamados de senhores e senhoras. 

Acerca da tradição e a atuação oral que ocorria, vale lembrar que as histórias contadas 

tinham toda uma teatralidade, gestualização e, além disso, música. Por vezes, o griot contava 

uma história, mas tinha a contribuição de todos que estavam em roda ouvindo, pois cantavam 

repetidas vezes os refrãos. Gostaríamos de chamar atenção aqui para os aspectos da 

musicalidade então, que pertencem ao universo tradicional e permeiam os textos até os dias 

de hoje, como vemos na produção de Zetho Cunha Gonçalves. De fato, a música sempre 

existiu. Na natureza, ocorre de forma eventual e aleatória, com o canto dos pássaros, os sons 

produzidos pelo balançar das folhas das árvores graças a força do vento, ou as águas calmas 

de um riacho em oposição à bravura de uma cachoeira, ou os sons que os animais fazem para 

se comunicar. Tudo isso faz parte de um universo que comunica sons e musicalidade. E o 

homem como parte integrante da natureza também é um ser musical. Segundo Montanari:  

 

A música [...] é a mais popular das artes, [...]. Para fazer música, a única 

coisa que o indivíduo precisa é estar vivo não precisa saber ler, nem 
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adquirir materiais e sequer sair de casa. Reflita: basta abrir a boca e cantar, 

bater palmas ou pés, assobiar ou murmurar, que você estará fazendo 

música. (MONTANARI, 1998, s/p) 

 

A autora explicita que a música é feita quase que de forma inata pelo homem e que 

ele pode produzir sons com seu corpo de formas diversas. Montanari propõe uma reflexão 

sobre o nosso fazer musical: “podemos pensar na nossa infância quando a mãe ou o pai nos 

pegava no colo e cantava cantigas de ninar, e ainda bebês tentávamos reproduzir a música, 

mas só se ouviam ruídos, esses ruídos eram nossas primeiras músicas, ou pelo menos, nossas 

primeiras tentativas musicais” (MONTANARI, 1998, p. 6). A escritora acredita que é dessa 

forma que as crianças adquirem suas primeiras palavras. Compreendemos que, de fato, a 

língua é aprendida através da fala, dos diálogos ouvidos e também passa pelo estímulo que 

os pais dão aos seus filhos. 

Esse estímulo passa também pelas músicas. Uma criança “é capaz de memorizar 

pequenos trechos e melodias e é neste momento que a música se torna uma grande aliada da 

educação, pois, através de letras e melodias de fácil assimilação para a criança, pode-se 

ensinar novas palavras, histórias e a cultura do lugar onde se vive” (MONTANARI, 1998, 

p. 7). Sabemos que as cantigas de roda e parlendas, por serem fáceis de aprender e de 

memorizar, são cantadas para crianças e as leva a momentos lúdicos e de prazer, marcam 

essa fase da vida denominada infância e são capazes de ensinar muito sobre os costumes e 

cultura local. 

E os poemas de Debaixo do arco-íris não passa ninguém (2006) têm traços bem 

característicos de músicas e jogos de criança, como também trazem em si muito dos 

costumes tradicionais africanos. Vemos com clareza, por exemplo, a valorização das 

relações entre homem e natureza. Essas relações não são puramente técnicas, mas pelo 

contrário, são de profundo respeito, há sempre participação dos envolvidos num sentido de 

complementariedade e reciprocidade. Essa maneira de o homem se relacionar com a natureza 

– o que poderíamos chamar aqui de se relacionarem entre si, afinal, o homem é também parte 

da natureza – tem por finalidade sugerir a manutenção de um equilíbrio harmonioso entre o 

homem e o universo. Esse é o aspecto tradicional que gostaríamos de enfatizar nessa obra 

de Zetho C. Gonçalves: a importância do equilíbrio harmonioso entre todos os seres da Terra. 

Para o pesquisador Luís Tomás Domingos: 

 

A Terra, para os africanos, antes de ser o espaço do qual o homem se 

apropria, é uma entidade espiritual na qual ele se encontra; é o lugar vital 

que possui o homem, que nasceu da terra, e a ela retorna na morte. Nesse 
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sentido, a relação entre o homem e a terra está no plano cosmológico, é 

como a ligação entre uma criança e seus genitores biológicos 

(DOMINGOS, 2011, s/p). 

   

Quando há uma colheita fora de época, por exemplo, ou um incentivo de pesca excessiva, 

temos uma interferência negativa que tende ao desequilíbrio da natureza. A quebra do 

equilíbrio, que também pode ser entendido aqui como o desrespeito ao tempo de colher, 

plantar, pescar e etc., leva à degradação do solo ou à extinção de animais, podendo ocasionar 

pestes, doença, fome e outras intempéries. Não é o que ocorre em “Canção do princípio do 

mundo”. Vejamos: 

 

Canção do princípio do mundo 

 

O lobo 

Comeu o cão 

Que caçou a lebre 

Que comeu capim 

 (GONÇALVES, 2006, p. 3) 

 

Como dissemos anteriormente, a quebra do equilíbrio atinge não só o homem, mas 

também os demais pertencentes da natureza. Se observarmos o poema “Canção do princípio 

do mundo”, assim como a “Canção da malvadez”, podemos visualizar a existência de cadeias 

alimentares, com o registro de cada um cumprindo seu devido papel e a presença sutil desse 

ensinamento tradicional:  

 

Canção da malvadez 

 

O sapo 

Queixava-se de dores de cabeça 

Mas ninguém lhe ligou 

 

Ali mesmo ao lado 

O leopardo 

Cheio de febre 

E de suores frios 

Batia o dente 

Numa enorme perna de gazela 

 

- Sapo 

Com dores de cabeça? 

 

Não lembra 

Nem à jiboia 

Que o engoliu de um trago 

Sem querer pestanejar 

(GONÇALVES, 2006, 17) 
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Na primeira citação, temos um poema curto, possuindo apenas uma única estrofe e 

mostrando rapidamente o processo de uma cadeia alimentar, já na segunda, além de 

encontrarmos vestígios claros desse processo alimentar dos animais, como o leopardo que 

“Batia o dente/ Numa enorme perna de gazela” e a jiboia “que engoliu de um trago” 

(GONÇALVES, 2006, 17) o sapo, há algumas características que personificam os animais 

e, ao mesmo tempo, apresentam um pequeno desequilíbrio ou problema ocorrendo, como o 

sapo queixar-se de dores de cabeça e o leopardo suar frio devido a uma febre.  

Ainda falando em canções que mostram o equilíbrio da natureza, há também a 

“Canção da semente de pólen”, na qual vemos que a borboleta e o beija-flor espalham a 

semente de pólen para que surjam novas flores. A chuva e o vento também cumprem suas 

funções para que tudo dê certo nesse processo de polinização.  

 

Canção da semente de pólen 

 

Lá vai de viagem 

Nas asas 

E nas patas 

Da borboleta 

 

A semente de pólen 

Da flor 

Que o beija-flor 

Debicou 

 

Lá vai de viagem 

Para o outro lado da chuva 

Para o outro lado do vento 

 

Nas asas 

E nas patas 

Da borboleta 

Que foge do beija-flor 

A semente de pólen 

 

A semente de pólen 

Que vai trabalhar 

Que vai inventar 

 

No lugar 

Onde pousar 

 

Uma nova flor 

 

Uma nova flor 

Onde não chegue 

O beija-flor 

(GONÇALVES, 2006, p. 11) 
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Gostaríamos de enfatizar também a “Canção do milhafre feiticeiro”. Uma de suas 

principais características é que se trata de um poema de resposta e para cada ação há uma 

reação, assim como alguns outros que encontramos na obra Debaixo do arco-íris não passa 

ninguém, como a “Canção do bom-dia” e a “Canção do javali furioso”. Todavia, o que nos 

interessa particularmente, nesse texto, é a representação de práticas religiosas africanas. Já 

no título vemos que é uma canção de um feiticeiro. Em geral, os feiticeiros são na verdade 

chefes espirituais, porém não é em toda África que são conhecidos por esse nome. Em alguns 

lugares, o termo feitiçaria é usado de forma pejorativa, tal como no Brasil. Esses chefes eram 

os responsáveis pelo contato com o mundo espiritual e por promover a boa sorte e a 

prosperidade entre a comunidade. 

 

Canção do milhafre feiticeiro 

 

Peguei num sapo 

Dei três voltas ao cachimbo 

Fumei um jacaré 

 

Peguei num rato 

Dei três voltas ao cachimbo 

Fumei uma jiboia 

 

Peguei numa galinha 

Dei três voltas ao cachimbo 

Fumei um leão 

 

(...) 

 

Peguei nas minhas asas 

Dei três voltas ao cachimbo 

E fumei a minha própria sombra 

(GONÇALVES, 2006, p. 3) 

 

Se, em breves palavras formos sintetizar esse poema, podemos dizer que é a 

representação de um ritual religioso, mas representado por brincadeiras de criança, como os 

jogos de roda que são embalados por rimas, trava-línguas e parlendas. As repetições e os 

atos de dar voltas ao cachimbo são como se fosse a vez de mais um jogador fazer os 

movimentos do jogo, cumprindo as regras e cantando as rimas. Segundo Boaventura 

Cardoso, “as literaturas refletem o mundo real no seu modo peculiar de nomear, indiciar ou 

transfigurar o mundo circundante, ou até mesmo antevisionando realidades nunca antes 

vivenciadas” (CARDOSO, 2010, p. 24).  

Há mais poemas marcados pela repetição e podem ser associados a brincadeiras e 

cantigas: a “Canção do jacaré voador” é um exemplo. Debus (2013) associa a canção à 

cantiga popular “Marinheiro só”. Acreditamos que seja devido à semelhança da distribuição 
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dos sons em cada verso e à sonoridade que é provocada com essa repetição. Como já é sabido 

a influência africana se faz de maneira bastante evidente na cultura popular brasileira pela 

rítmica. Deste modo, tivemos expressivamente influências na nossa linha melódica, somada 

à relevância do ritmo, essa característica acaba por se tornar elemento extremamente 

valorizado e visto como aspecto dominante de nossa cultura. 

 

MARINHEIRO SÓ 

(cantiga popular) 

 

CANÇÃO DO JACARÉ VOADOR 

(GONÇALVES, 2006, p. 14) 

 

        Oi, marinheiro, marinheiro, 

         Marinheiro só. 

         Quem te ensinou a navegar? 

         Foi o balanço do navio, 

         Foi o balanço do mar. 

Jacaré voador 

Jacaré voador 

Quem te ensinou a cantar 

Foi a formiga 

Foi a formiga [...] 

Tabela 1 – Comparação entre “Marinheiro só” e “Canção do jacaré voador”. 

 

Observe na imagem do Jacaré voador com suas asas que aprendeu a cantar com a 

formiga, a dançar com o beija-flor, a saltar com o gafanhoto, a voar com mosquito, a falar 

com o papagaio, a chorar com a hiena e a mentir com o “Gambozino11 safado”! 

 
Figura 9 – Fotografia da página 15. Livro Debaixo do arco-íris não passa ninguém (2006). Pintura de Roberto 

Chichorro. 

                                                           
11 Peixe ou pássaro imaginário (versão retirada do glossário do próprio livro Debaixo do arco-íris não passa 

ninguém - 2006). 
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Outro poema que também é marcado por uma rítmica interessante é a “Canção do 

papagaio dorminhoco”, cuja repetição, entretanto, nos encaminha a um ritmo mais calmo. 

Se formos diferenciar rítmicas mais rápidas das mais lentas, podemos dizer que a primeira é 

quase de tonalidade única, com poucos saltos melódicos, na qual a repetição do refrão 

acontece em uma dimensão maior, já o ritmo mais solto e lento, não tem tantas tônicas. Falta-

lhe a emotividade e, a tematização de disforia e passionalização contribuem para que 

encontremos essa sonoridade mais lenta, como se acompanhássemos a sonolência do 

papagaio, grande falante ou voador, que, devido a esse fato, já não vive mais cheio de 

vitalidade.  

 

Canção do papagaio dorminhoco 

 

Deu tanto 

Tanto sono 

Ao papagaio 

Naquela viagem 

 

Que começou 

Por deixar de falar 

E depois 

Até se esqueceu 

De voar 

 

Deu tanto 

Tanto sono 

Ao papagaio 

Naquela viagem 

 

Que ainda hoje 

Bate mal das asas 

E coxeia da língua 

Tal foi 

O trambolhão que apanhou 

(GONÇALVES, 2006, p. 10) 

 

Vemos no texto que o problema enfrentado pelo papagaio era um sono extremo em 

uma viagem que o levou ao esquecimento do voo e da repetição de palavras, tamanho foi o 

trambolhão, que aqui interpretaremos como a ocorrência de um incidente inesperado. O que 

nos parece é que o papagaio estava com muito sono e ao voar bateu em algum lugar que o 

impediu de continuar, de tanto sono que tinha. Na página ao lado da “Canção do papagaio 

dorminhoco”, temos a “Canção da Semente de pólen”, os textos desses dois poemas são 

organizados de forma que se complementam em um desenho. 
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Figuras 10 e 11 – Fotografia das páginas 10 e 11. Livro Debaixo do arco-íris não passa ninguém (2006). 

Pintura de Roberto Chichorro. 

 

Percebemos então, que assim como as imagens complementam os textos, os textos 

também se relacionam com as imagens. Além disso, aqui não só as pinturas são responsáveis 

pelo ornamento, mas a escrita e sua disposição no papel também, pois os textos escritos são 

distribuídos de forma a criar novos desenhos. Podemos verificar que o texto literário 

destinado a crianças não passa só pelo sonho, pelo fantástico ou pelo maravilhoso, ele 

também recorre ao trabalho de editoração que leva em conta cores e ilustrações que tem 

diversos papéis. Ornar e elucidar podem ser os mais recorrentes, contudo, segundo Luís 

Camargo (1999), as ilustrações podem também “representar, descrever, narrar, simbolizar, 

expressar, brincar, persuadir, normatizar, pontuar, além de enfatizar sua própria 

configuração, chamar atenção para o seu suporte ou para a linguagem visual” (CAMARGO, 

1999, p.1).  

Diante das considerações e dos estudos de Camargo (1999) constatamos que é raro 

que as imagens desempenhem apenas uma única função, assim como a linguagem verbal na 

foto acima. Como já dito anteriormente, as imagens desempenham funções diversas, que 

acabam se complementando. Nem texto, nem imagem são autossuficientes, mas são 

interdependentes e estão constantemente ligados. Para ampliarmos o conceito de ilustração, 

voltamos a Camargo (1999) que entende por ilustração vários tipos de materiais gráficos 

como: fotografia, desenho e até mesmo a pintura, que é o recurso usado para ilustrar quatro 
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dos cinco livros da coleção. Com exceção das ilustrações de Rachel Caiano, os demais livros 

contam com pinturas e artes plásticas. 

A escrita de Zetho C. Gonçalves é alimentada por uma rítmica que torna seus textos 

espaços de recordação e reflexão, de encanto e ludicidade. Junto à força pictórica e simbólica 

de Roberto Chichorro, as imagens criam uma obra que é correspondente ao passado 

tradicional oral, mas que também se entrelaça de maneira alegórica a uma atualização do 

presente sistema literário voltado aos pequenos leitores. Cada cantiga, motejo e provérbio 

revisitado possibilitam um universo vasto às brincadeiras e canções e estimulam o espírito 

inventivo, a criação e a imaginação, além de permitirem uma ponte às crianças brasileiras 

para conhecerem um pouco de Angola.  

A próxima subseção está destinada à análise do livro O beijo da palavrinha (2006), 

um livro que também tem uma linguagem poética, mas que traz algumas críticas. Mia Couto 

não deixou despercebida a inquietação de saber que muitas “Marias” de Moçambique foram 

levadas à morte, ao pó, graças às guerras que devastaram o país. O autor consegue abordar 

um tema tão delicado quanto o da morte, que pode ser repleto de beleza e fantasia. Em nossa 

análise ficará claro porque a morte não é concebida somente como dor ou perda. 

 

 

 

3.2 Descobrindo palavras e sentindo versos em O beijo da palavrinha 

 

O mundo das crianças não é tão risonho quanto se pensa. Há 

medos confusos, difusos, as experiências das perdas, bichos, 

coisas, pessoas que vão e não voltam... 

 

Rubem Alves 12 

 

 

Rubem Alves (1985) há alguns anos já falara sobre o mundo das crianças não ser 

feito só de sorrisos, pois crianças também têm seus temores e perdas, também sofrem com a 

morte e ainda que os adultos tentem preservá-las dessas tristes experiências, nem sempre 

isso é possível. Vale ressaltar que essa interferência dos adultos é mais comum nas culturas 

ocidentais. Veremos nessa seção, como isso ocorre no contexto africano13. Nesta parte do 

                                                           
12 ALVES, 1985, p. 5  
13 Quando nos referimos em contexto africano aqui, estamos nos delimitando somente a dois países: Angola e 

Moçambique, não a todo o continente. 
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estudo, analisaremos O beijo da palavrinha (2006), uma obra que trata da temática da morte 

e de ausências, escrita por Mia Couto, um moçambicano nascido em 1955 na cidade da Beira. 

 Mia Couto é um dos autores africanos mais lidos e conhecidos por brasileiros, por 

possuir vasta obra artística literária tanto para o público adulto, quanto para o infantil 

publicada no Brasil. Em suas publicações, seu trabalho é marcado pela constante presença 

do mítico e poético e, pela retomada crítica dos fatos históricos da construção de sua nação, 

que faz sua literatura ser concebida por muitos críticos como um meio de consciência política 

e cultural.  

O pintor que ilustra O beijo da palavrinha (2006) é Malangatana Valente Ngwenya, 

nascido em 1936, em Matalana, uma povoação do distrito de Marracuene. O artista faleceu 

aos 74 anos, mas teve uma trajetória bem vasta e diversa, pois além de pintor, trabalhou com 

cerâmica, tapeçaria, escultura; foi músico, poeta e dançarino. Seus quadros, a princípio, eram 

vendidos na rua por valores bem baixos, próximo ao café Continental – em Lourenço 

Marques, atual Maputo. O jornalista Guilherme de Melo comprou um de seus quadros e 

depois escreveu uma nota em um jornal sobre a obra que houvera adquirido. Em pouco 

tempo, Malangatana já estava sendo procurado e reconhecido por núcleos intelectuais e 

artísticos da cidade.  

Outras publicações de Mia Couto voltadas para o público infantil são: A Chuva 

Pasmada (2004), O Gato e o Escuro (2008) e O Menino no Sapatinho (2013), isso só 

comprova que sua experiência como autor não se valida apenas por seus romances, contos, 

crônicas ou poesias, mas também por textos destinados aos pequenos leitores. A obra em 

análise é diferente dos outros livros que compõem a coleção Mama África, pois não surge 

como um reconto ou adaptação de uma história já existente – ao menos, não há indícios 

deixados pelo autor em nota –, nem tampouco localizamos, em nossas investigações, 

narrativas tradicionais que pudessem servir de base à construção da obra. 

Devido à vasta experiência de publicação e o sucesso que Mia Couto conquistou no 

Brasil, o número de leitores que têm acesso ao seu trabalho é grande, o que inclui todo tipo 

de leitura, inclusive as especializadas. Por isso, temos uma quantidade expressiva de 

trabalhos que analisam, citam O beijo da palavrinha (2006) e lançam diferentes olhares e 

indagações de análise. Dentre as publicações destacadas, a primeira que gostaríamos de 

enfatizar é a de Cristiano Camilo Lopes (2009): “Da terra das sombras à terra dos sonhos: o 

sagrado em O beijo da palavrinha de Mia Couto”, um trabalho que teve por objetivo mostrar 

a presença do sagrado sem delimitar essa experiência sobrenatural ao campo estrito das 

questões religiosas. 
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Outro trabalho é o artigo escrito por Neusa Barbosa Bastos e Regina Helena Pires de 

Brito (2011) intitulado: “Mia Couto: ‘somando colorações’ no vocabulário da lusofonia”. 

Neste, as autoras dissertam sobre alguns aspectos da obra miacoutiana, como a criatividade/ 

produtividade do sistema lexical da língua portuguesa e a incorporação de novas palavras. 

A análise aborda não só O beijo da palavrinha (2006), como também Estórias 

abensonhadas (1996) do mesmo autor. 

Ana Luísa Pleno Rajão, em 2011, escreve sua dissertação de mestrado que tem por 

título: “Também se escreve com palavrinhas: o idioleto de Mia Couto nas suas obras de 

receção infanto-juvenil”. Rajão (2011) se apropria de outros três livros infantis14, escritos 

por Couto para compor seu corpus de investigação, no intuito de verificar se o idioleto 

miacoutiano, que caracteriza obras diversas de sua autoria, também aparece nas obras em 

análise. Para tal, a pesquisadora faz uma revisão bibliográfica, entrevista o autor e faz um 

levantamento que destaca semelhanças e diferenças entre as obras. 

Outro trabalho que se destaca bastante é o artigo: “O voo da gaivota branca: a 

representação da morte em O beijo da palavrinha” de Claudia Barbosa de Medeiros. Neste 

estudo, Medeiros (2013) faz reflexões sobre as metáforas relacionadas ao mar, à terra e ao 

ar, presentes no texto, além de uma leitura crítica referente ao engajamento político do autor, 

sem deixar de passar pela significação da morte e sobre como as imagens criadas podem 

conduzir o pequeno leitor ao delicado tema. 

“Palavras entrelaçadas nas obras o Beijo da palavrinha de Mia Couto e Ynari: a 

menina de cinco tranças de Ondjaki” é mais um trabalho que se atenta a O beijo da 

palavrinha (2006), escrito por Michelle Mittelstedt Devides e Heloisa Helou Doca (2014). 

As autoras se fundamentam nas contribuições teóricas da Literatura Comparada e estudos 

com o intuito de evidenciar o entrelaçamento das narrativas das duas obras. Devides e Doca 

(2014) apontam as relações intertextuais existentes, dando destaque para a importância da 

“palavra” na construção da narrativa dos autores dos livros em análise. 

Em “Topoanálise e a celebração da diferença em O gato e o escuro e em O beijo da 

palavrinha, de Mia Couto”, Sara Pinho, Susana Amante e João Paulo R. Balula (2015) fazem 

uma abordagem do espaço na literatura e apresentam as grandes potencialidades que podem 

ser mobilizadas para a iniciação à educação literária de crianças. Outro trabalho que merece 

destaque é a dissertação de mestrado de Camila Lima Sabino (2015), “A descolonização 

                                                           
14 Mar me quer (2000), O Gato e o Escuro (2008) e A Chuva Pasmada (2004). 
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epistemológica pela morte aos olhos da infância: Análises da literatura de Bartolomeu 

Campos de Queirós e de Mia Couto”. 

O trabalho de Sabino (2015) consiste em uma análise comparativa de duas obras do 

escritor brasileiro Bartolomeu Campos de Queirós15 e duas obras do moçambicano Mia 

Couto16, todas endereçadas ao público infantil e juvenil. Sabino (2015) busca investigar 

consonâncias e divergências dos tratamentos literários dados às temáticas da morte e da 

infância, e analisar, a partir disso, os processos histórico-culturais coloniais existentes nos 

dois países, a fim de defender a necessidade de aprimorar o processo de descolonização 

política e epistemológica. 

Agora entrando em nossa análise, percebemos que Mia Couto elabora uma história 

infantojuvenil cheia de metáforas para tratar do tema da morte. O tradicional “era uma vez” 

prepara para o início, anunciando que é o momento do começo da história e ao mesmo tempo 

inaugura a história com o marco da indeterminação espacial e temporal. A única ambientação 

que temos da aldeia em que Maria Poeirinha e sua família viviam é que eles estavam no 

interior e lá só passava um rio, que, para eles, “o rio que ali passava não tinha fim nem foz” 

(COUTO, 2006, p. 3).  

A pouca preocupação em apontar mais detalhes dos personagens ou da região em que 

eles viviam é proposital. Os aspectos geográficos são os que menos importam de fato. 

Percebemos isso ao nos depararmos com a citação acima que descrevia rapidamente o local. 

A trama gira em torno de Maria Poeirinha, a personagem principal, e sua família. Todos bem 

pobres e desprovidos de uma série de coisas: Maria Poeirinha, por exemplo, é desprovida, 

essencialmente, de dinheiro, saúde e alfabetização. Zeca Zonzo, seu irmão é desprovido de 

juízo. 

Mia Couto chama a atenção para as carências de uma família que vivia em uma aldeia 

no interior. Não há uma preocupação do autor em identificar a idade dos personagens, seus 

aspectos físicos ou outras características. Trata-se só de uma menina de nome Maria 

Poeirinha, sendo o primeiro, um nome próprio, mas tão popular que se aproxima do comum 

e o segundo, um substantivo comum usado ainda em seu diminutivo, mostrando assim sua 

pequenez e vulnerabilidade, já que poeirinha é algo reduzido ao pó e é muito fininho.  

Couto (2006) optou por enfatizar os aspectos psicológicos e comportamentais dos 

personagens em detrimento do que é visto, do físico, podendo assim tornar ainda mais 

enfático o tema da obra, já que a morte é a desmaterialização da vida (MEDEIROS, 2013, 

                                                           
15 Até passarinho passa (2003) e Por parte de pai (1995). 
16 O beijo da palavrinha (2006) e A chuva pasmada (2004). 
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p.2). Acreditamos que toda essa ênfase dada à terra, à poeira, à precariedade e, por fim à 

morte, está relacionada ao retrato de Moçambique pós-guerra, primeiro à guerra colonial e 

depois à interna, a civil. Um cenário que deixou o país ao pó e sob incontáveis contextos de 

precariedade. Maria Poeirinha talvez seja a representação de todas as outras Marias que 

adoeceram e morreram. 

Poeirinha, por sua vez, também adoeceu gravemente e a família não tinha recursos 

para salvá-la. “Um certo dia, chegou à aldeia o tio Jaime Litorâneo” (COUTO, 2006, p. 8), 

que se pôs preocupado porque seus familiares não conheciam a “luz que nasce não do Sol, 

mas das águas profundas” (COUTO, 2006, p. 9). Litorâneo julgava que as carências que 

aquele povoado sofria eram simplesmente devido à falta de maresia. E foi enfático ao dizer 

que só o mar seria capaz de curar Maria Poeirinha.  

A família de Maria Poeirinha, que se vê sem recursos para cuidar da saúde da menina, 

encontra como única salvação ouvir o conselho do tio Jaime Litorâneo, que afirma não haver 

outro jeito. A sugestão vinda de um tio que se chama Litorâneo, já insinua o valor que o mar 

tem para esse homem. Tio Jaime também representa a figura do mais velho, cujos 

ensinamentos devem ser ouvidos e aplicados. “As literaturas africanas são cheias desses 

anciãos, cuja sabedoria é veiculada às gerações mais novas. Em várias narrativas, é 

evidenciada essa cadeia de saberes entre [...] mais-velhos e jovens, cujo fim é assegurar a 

perpetuação dos ensinamentos das tradições” (SECCO, 2012, p. 69).  

Tio Jaime Litorâneo é a representação também de uma voz que ecoa acreditando que 

somente a maresia seria capaz de afastar a poeira e as marcas da devastação de uma 

Moçambique marcada pela guerra, que levou tantas pessoas, inclusive crianças, à morte. Há 

dois nítidos espaços que se configuram em O beijo da palavrinha (2006): são eles o da terra 

e o do rio. O primeiro é o da família, em terra firme, “local da racionalidade e dos limites 

impostos pela sociedade, e o segundo, do rio, o [...] espaço flutuante, [...] dos devaneios, na 

névoa do sono que possibilita a presença dos sonhos” (SECCO, 2012, p. 70).  

Ainda que os sonhos fossem pequenos diante de tamanha miserabilidade, eles ainda 

existiam. Às vezes Maria Poeirinha sonhava “mais com areia do que com castelos. Às vezes 

sonhava que ela se convertia em rio e seguia com passo lento, como a princesa de um distante 

livro, arrastando um manto feito de remoinhos, remendos e retalhos” (COUTO, 2006, p. 7). 

Assim, em Debaixo do arco-íris não passa ninguém (2006), não são apenas as pinturas 

que ilustram o livro, mas também a disposição do texto serve de ornamento e de 

complemento para o conteúdo que está sendo transmitido. À direita, temos uma parte do 

quadro que é intitulado de “A princesa arrastando o manto” e à esquerda, a disposição do 
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texto no papel, simulando o caminhar de passo lento, enquanto o manto era arrastado na 

areia e marcava o caminho. 

     
Figuras 12 e 13 – Fotografias das páginas 6 e 7. Livro O beijo da palavrinha (2006). Pintura de Malangatana. 

 

No dia em que Maria Poeirinha adoeceu gravemente, Tio Jaime Litorâneo disse: 

“Não há tempo a perder. Metam a menina no barco...” (COUTO, 2006, p. 12). Ele julgava 

que a corrente levaria Poeirinha em salvadora viagem.  

 

Contudo, a menina estava tão fraca que a viagem se tornou impossível. 

Todos se aproximaram da cabeceira e ali ficavam sem saber o que fazer, 

sem saber o que dizer. A mãe pegou nas mãos da menina e entoou as velhas 

melodias de embalar. Em vão. A menina apenas ganhava palidez e o seu 

respirar era o de um fadigado passarinho. Já se preparavam as finais 

despedidas quando o irmão Zeca Zonzo trouxe um papel e uma caneta 

(COUTO, 2006, p. 14) 

 

Zeca Zonzo é quem aproxima Maria Poeirinha do mar através de sua ideia de 

conduzir sua irmã às águas com os recursos de papel e caneta. Zeca Zonzo disse: “ – Vou- 

-lhe mostrar o mar, maninha” (COUTO, 2006, 17). Todos pensaram que Zeca desenharia o 

azul do oceano com uns peixes e o sol, mas o menino escreveu a palavra mar. “Apenas isso: 

a palavra inteira e por extenso” (COUTO, 2006, 17). E Maria Poeirinha além de não saber 

ler já estava tão fraca e cansada que não conseguiria distinguir as letras. Isso não foi um 

problema para Zeca que rapidamente passou a conduzir o dedo de Maria por cima do seu. 

“Zeca Zonzo levantou os dedos da irmã e soprou neles como se corrigisse algum defeito e 

os ensinasse a decifrar a lisa brancura do papel” (COUTO, 2006, 19). E através da ideia de 

conduzir os dedos por cima das letras o menino foi mostrando o mar aos poucos à sua irmã. 

 

– Experimente outra vez, mana. Com toda a atenção. Agora, já está 

sentindo? 

– Sim. O meu dedo já está a espreitar. 

– E que letra é? 

– É um “m” 
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(...) Pois a letra “m” é feita de quê? E feita de vagas, líquidas linhas que 

sobem e descem. 

(...) – É isso, manito. Essa letra é feita por ondas. Eu já as vi no rio. 

– E essa outra letrinha, essa que vem a seguir? 

– Essa a seguir é um “a”. 

É uma ave, uma gaivota pousada nela própria enrodilhada perante a brisa 

fria. 

(...) – E a seguinte letrinha? 

– É uma letra tirada da pedra. É o “r” da rocha. 

E os dedos da menina magoaram-se no “r” duro, rugoso, com suas ásperas 

arestas. 

O tio Jaime Litorâneo, lágrima espreitando nos olhos, disse: 

– Calem-se todos: já se escuta o marulohar¹ 

Então, do leito de Maria Poeirinha se ergueu a gaivota branca, como se 

fosse um lençol agitado pelo vento. 

(...) Ainda hoje, tantos anos passados, Zeca Zonzo, apontando o rosto da 

sua irmãzinha na fotografia, clama e reclama. 

– Eis minha mana Poeirinha que foi beijada pelo mar. 

E se afogou numa palavrinha. (COUTO, 2006, p. 17-26) 

 

E foi assim que Maria Poeirinha conheceu o mar e no momento de sua morte, 

transformou-se em uma gaivota branca. Podemos dizer que na narrativa O beijo da 

palavrinha (2006) vamos encontrar a linguagem poética de Couto, destacando a 

importância da “palavra” que proporciona uma experiência sensorial, a qual revitaliza a 

própria linguagem. A morte aqui se configura como uma espécie de mergulho metafórico. 

Vale ressaltar que devemos estar atentos à diversidade da compreensão da morte, pois ela 

varia de acordo com cada cultura. 

Segundo Secco (2012), “em diversas das múltiplas culturas tradicionais da África, as 

concepções de morte variam; contudo, há alguns pontos coincidentes: não existe céu, nem 

inferno; a morte é encarada como renascimento e não como expiação” (SECCO, 2012, p. 

68). Outros aspectos comuns sobre a morte nas culturas tradicionais africanas é que não se 

trata de uma travessia linear, porque não é uma passagem para outro mundo. A morte em 

África é na verdade a ida para uma outra dimensão do universo cósmico. 

Secco (2012) acrescenta, “o tempo africano é labiríntico, espiralado; os mortos e os 

vivos interagem, tendo em vista a crença no eterno retorno; os antepassados são cultuados, 

em geral, com oferendas e rituais, com máscaras, cuja função é pôr em contacto vivos e 

mortos” (SECCO, 2012, p. 68). A morte e o tempo nas culturas africanas são concebidos de 

forma bem diferente da visão das culturas ocidentais: mortos e vivos interagem. 

Isso acontece da seguinte forma: quando um parente vai a óbito, ele passa a ser 

cultuado, oferendas e rituais fazem parte desse culto. Há algumas formas de se colocar os 

vivos em contato com os mortos, mas em geral, são os mais velhos que dominam esse 

conhecimento e conduzem o ato ritualístico. Os entes falecidos são chamados de 
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antepassados e ancestrais. Quando cultuados, podem dar saúde, vida longa, sorte, 

prosperidade e bons filhos aos que ainda estão em vida física. 

Lembrando que: “Para diversas etnias da África ancestral, a oposição vida e morte 

não se constituía absoluta. Morrer não era o fim natural da existência. A vida se prolongava 

na morte que era entendida como uma fase de um ciclo infinito”. (SECCO, 2012, p. 69). 

Vale recordar que ninguém pode alcançar o status ancestral sem ter tido uma vida moral boa. 

É preciso ser considerado um modelo ou um exemplar de conduta na comunidade.  

Tratar da morte é um grande desafio, diante de tantas simbologias e valores culturais 

que são agregados ao tema e, em se tratando de África, talvez seja ainda mais difícil, pois é 

um continente onde a maioria das tradições cultua os mortos tanto quanto é preciso cuidar 

dos vivos. Por isso, O beijo da palavrinha (2006) talvez seja a obra de temática menos 

recorrente às crianças brasileiras. Isso nos parece ainda mais interessante, pois o acesso a 

este conteúdo oportuniza o acesso ao campo cultural africano e, tratando-se de um tema não 

tão usual, pode-se levar à ampliação dos conhecimentos e do repertório das crianças e jovens 

do Brasil.  

Na próxima subseção, teremos a análise do livro O filho do vento (2006). Uma obra 

de Eduardo Agualusa, escrita a partir da retomada de um conto tradicional que explica como 

surgiu o vento. A história é recuperada de tempos muito antigos, numa época onde todos 

eram pessoas, até o filho do vento. A recriação de Agualusa traz não só a retomada desse 

conto, mas também de outros, que explicam como as estrelas passaram a existir no céu e 

também como a lua passou a brilhar lá, bem como explica o surgimento do amor. 

Encontraremos nesta etapa, uma análise de possíveis aprendizados da cultura tradicional 

africana que podem ser tirados d’O filho do vento (2006). 

 

 

3.3 Palavra como força fundamental em O filho do vento 

 

Quando as crianças descansam sob o luar, lindas histórias lhes são 

contadas. E assim dizem os San: as histórias e canções são como o 

vento, quando chegam a gente as sente no corpo. 

Heloisa Prieto17  

 

Para os Koisan, as histórias podem ser sentidas na pele, no corpo, assim como sentem 

o vento quando ele sopra. O livro de estudo e análise – O filho do vento (2006) – vem de 

                                                           
17 PIETRO, 2015, s/p 
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um conto tradicional de um povo que vive de maneira simples, no sul de Angola e norte da 

Namíbia. Segundo Heloisa Prieto (2015), a palavra “san” significa “pessoa”. A autora afirma 

que eles vivem da caça com arco e flecha e da colheita de frutos e mel. Os Koisan amam 

ouvir e contar histórias sob a luz do luar. Podemos dizer que José Eduardo Agualusa é um 

desses autores que também gosta de ouvir e contar histórias. Seu trabalho em O filho do 

vento (2006) é o encontro de dois contos populares que juntos fazem o ato da leitura se 

tornar um verdadeiro deleite. 

José Eduardo Agualusa, nasceu em Huambo, Angola, no ano de 1960. Além de 

escritor, é também editor e jornalista. Agualusa é um angolano que possui ascendência 

portuguesa e brasileira. Ele afirma escrever para se divertir e para saber como o conto ou o 

romance terminarão, além de apostar que a escrita transforma o mundo, ainda que muitos 

não acreditem. Agualusa é um entusiasta da integração cultural entre os países de língua 

portuguesa e, para esse fim, a editora Língua Geral acolheu e publicou a Coleção Mama 

África, para integrar e propagar o trabalho de autores e artistas africanos ao público 

infantojuvenil brasileiro, bem como ao português. 

António Ole é o artista plástico que pintou os quadros que ilustram O filho do vento 

(2006). Nascido em 1951, em Luanda, Ole é descendente de família portuguesa e angolana. 

Seu trabalho como artista plástico alcançou várias partes do mundo, criou esculturas 

inspiradas nas pinturas murais dos Tchokwe, a leste do país, cuja originalidade está 

vinculada a elementos tradicionais, e realizou trabalhos internacionais, como exposições em 

Los Angeles, Havana, São Paulo e outros tantos lugares ao redor do mundo. António Ole é 

um dos artistas angolanos que se estendeu além das fronteiras, levando assim, através de seu 

trabalho, um pouco de seu país em todos os lugares que passa. 

Como nas subseções anteriores não poderíamos deixar de citar os trabalhos já 

publicados, que têm como corpus de análise O filho do vento (2006). Ao darmos início a 

esse levantamento, nos deparamos com uma publicação do autor brasileiro Rogério Andrade 

Barbosa, que também publicou uma adaptação do mesmo conto tradicional dos Koisan. Seu 

livro dá uma nova roupagem à história. O conto que tem caráter etiológico explica o 

surgimento do vento e o porquê da existência de vendavais, redemoinhos e outros fenômenos 

criados pelo vento. José Eduardo Agualusa (2006), além de recuperar esse texto oral, 

recupera contos que vão explicar o surgimento da lua, das estrelas e do amor. 

Encontramos apenas dois trabalhos que se dedicaram à análise do livro O filho do 

vento (2006) de José Eduardo Agualusa: o de Simone Severo Spadoni: “Africanidade em O 

filho do vento” e o de Eliane Santana Dias Debus, já citado anteriormente. Spadoni (2010) 
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em seu artigo aborda sobre a importância do livro infantil e afirma que as nuances da história 

marcam as fases da vida. Já Debus (2013) opta por dar ênfase à estrutura fortemente marcada 

pelos traços orais e afirma que, Agualusa ao trazer o conto da oralidade para a escrita, 

aproxima-se do Griot. Assim, a pesquisadora concebe o autor como o contador de histórias.  

Nossa análise não se afasta das visões apresentadas nos trabalhos citados acima. O 

filho do vento (2006) é de fato uma obra que advém da oralidade e é transposta à escrita, 

mostrando o amadurecimento do personagem que percorre a história como menino até se 

tornar um adulto. Existem vários aspectos interessantes para abordarmos nessa obra. 

Decidimos começar então pela possível motivação inicial para a criação desse conto: nele se 

explica a razão dos fenômenos naturais causados pelo vento. Histórias como essa levam a 

uma compreensão do “porquê” acontecimentos como ventania, vendavais, tufão, tornados, 

furacões, ciclones, entre outros, existirem, além de explicarem esses feitos e ressaltarem o 

respeito referente a esses fenômenos da natureza.  

Em O filho do vento (2006) encontramos a explicação que os koisan deram para o 

surgimento dos primeiros homens na terra, para a criação do vento, das estrelas, da lua e do 

amor. Contos assim, que explicam a origem das coisas são considerados etiológicos, ou seja, 

tratam-se daqueles que se referem à etiologia, um ramo de estudo destinado a pesquisar a 

origem e a causa de um dado fenômeno. Os contos das lendas tradicionais africanas são 

considerados narrações que envolvem personagens relacionados à natureza e envolvem 

também pequenas invenções que nem sempre se relacionam à realidade. Cada uma dessas 

pequenas histórias e narrações constroem um patrimônio das culturas tradicionais africanas, 

“que traduzem de maneira simbólica e antropológica as crenças sobre a origem da natureza 

e fenômenos cosmológicos, psicológicos e históricos” (PAIXÃO, 2018, p. 10).  

A história se inicia com a escrita do autor, que parece marcar seu lugar como 

narrador, o que nos remete à figura do griot, que contava aos seus, histórias de sua terra. 

“Nós, os koisan, a quem alguns forasteiros chamam bosquímanos, fomos os primeiros 

homens a surgir na terra” (AGUALUSA, 2006, p. 5). O narrador, ao se incluir na história, 

mostra fazer parte do que vai narrar e usa o “nós” como a primeira palavra do texto para 

fazer essa autoinclusão. Ana Mafalda Leite já sinalizara que “o romancista africano tende a 

recuperar simbolicamente a preeminência do narrador que, na tradição oral, recebe o legado 

e o retransmite, orientando o acto narrativo, com autoridade incontestada pelo seu público, 

e pelas personagens de sua narrativa” (LEITE, 1998, p. 60). 

Verificamos, com as palavras do narrador, que o conto recupera uma história de 

tempos remotos e muito antigos, afinal foram os primeiros homens a surgir na terra. A partir 
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dessa narração inicial, somos conduzidos a um mundo onde tudo é bem diferente dos dias 

atuais, pois todos que habitavam a terra eram humanos ainda.  

 

Naquela época também os chacais eram humanos, e os leões, os elefantes, 

as gazelas, todos os animais que hoje habitam o deserto. Há muitos, muitos 

anos, até o Filho do Vento era um ser humano. Foi só mais tarde que se 

transformou em pássaro. No tempo em que era ainda um menino, o Filho 

do Vento gostava de jogar bola, uma bola feita a partir de um fruto que há 

na nossa terra, com os outros rapazes da aldeia (AGUALUSA, 2006, p. 7). 

 

Vemos a partir dessa citação que a história se inicia em uma época tão antiga que até 

o Filho do Vento era humano e apenas um menino. Decidimos então, organizar nossa análise 

em três etapas, pois ao lermos a obra, conseguimos observar claramente que o Filho do Vento 

passa por fases e metamorfoses. Em cada um desses momentos, ele é representado de uma 

forma diferente, com costumes e uma personalidade que vai mudando com o passar do 

tempo. As ilustrações privilegiam certas cores em cada etapa, fazendo com que fique ainda 

mais claro para o jovem leitor as mudanças que surgem no personagem, nos cenários e na 

história em geral. 

Como havíamos dito anteriormente, mostram-se as fases da vida do Filho do Vento, 

que, primeiro é um menino, depois, adolescente até alcançar a idade adulta e a maturidade. 

Trata-se então de uma história cheia de metamorfoses, exemplos de como as pessoas podem 

se comportar dependendo do período de vida em que se encontram, e é também um conto 

cheio de surpresas e ensinamentos. A primeira etapa, como já é sabido, é a infância. O Filho 

do Vento era apenas um menino que gostava que jogar bola com os outros meninos.  A 

infância é a primeira fase da vida, ela se inicia no dia do nascimento e vai até 

aproximadamente os onze anos de idade, quando se inicia a adolescência, segundo a cultura 

ocidental. 

É na infância que se começa a aprender muitas coisas, tudo ainda é novo e suscetível 

à descoberta. As crianças, ao interagirem com as pessoas, vão descobrindo dia após dia sobre 

o mundo. É nessa fase que se desenvolve a fala, o andar e se adquire conhecimentos de como 

devem se comportar. O Filho do Vento não era diferente e, como toda criança, gostava muito 

de brincar. As crianças aprendem muito com as brincadeiras também. Por ser uma fase de 

descobertas, meninos e meninas são pequenos entusiastas do novo e bastante curiosos para 

o que ainda não conhecem. Na infância, há também muita dependência dos pais ou 

responsáveis. 
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Nakati era um dos amigos do Filho do Vento, que sempre jogava bola com ele. Um 

dia, Nakati ficou intrigado porque não sabia o verdadeiro nome do seu amigo das 

brincadeiras diárias. E cresceu dentro dele uma característica comum dessa fase: a 

curiosidade. Nakati não se conformava e “achava aquilo muito estranho” (AGUALUSA, 

2006, p. 7). Foi então que decidiu perguntar a sua mãe, coisa comum aos meninos dessa 

idade, afinal tudo que não sabem, buscam recorrer aos pais para encontrar resposta. 

A mãe de Nakati não o respondeu de imediato e explicou: “– Ninguém pode 

pronunciar em voz alta o verdadeiro nome dele”. (AGUALUSA, 2006, p. 7). O menino 

insistiu e insistiu muitas vezes, até que um dia sua mãe já havia perdido a paciência e 

resolveu contar, sob uma condição: “– Está bem, concordou. Digo-te como ele se chama mas 

só podes chamá-lo com esse nome depois que o teu pai terminar de reforçar as paredes da 

nossa cabana. E disse-lhe ao ouvido, num sopro tímido: – Kuan-Kuan Gau-Gaubu-Ti” 

(AGUALUSA, 2006, p. 8).  

A condição estava clara, Nakati não poderia chamar o Filho do Vento pelo nome até 

que as paredes de sua cabana estivessem finalmente reforçadas. Contudo, Nakati em sua 

impaciência não soube esperar e “nessa mesma tarde, enquanto jogavam bola feita de um 

fruto que apenas existe nesta nossa terra. Nakati não se conteve e chamou em altos gritos o 

Filho do Vento: – Kuan-Kuan Gau-Gaubu-Ti” (AGUALUSA, 2006, p. 9).  

Foi então que o Filho do Vento, que teve seu nome pronunciado em voz alta, 

começou a se inclinar lentamente, até cair de bruços sobre o capim seco e dos seus pés 

começou a surgir um redemoinho de poeira. O vento começou a soprar tão forte e de forma 

tão rápida e inesperada que as pessoas não conseguiram se proteger e não sobrou sequer uma 

cabana de pé. O narrador, tal qual um griot ao contar-nos uma história, termina essa etapa 

da história dizendo: “Por isso quando venta dessa maneira nós dizemos que o vento está 

tombado. Quando o vento está de pé não sopra assim” (AGUALUSA, 2006, p. 12).  

Essa foi a primeira parte da história, marcada por típicos costumes de criança, como 

a curiosidade, a falta de paciência e a insistência para descobrir o que ainda não se sabe. Os 

adultos nessa etapa da história, cumprem seus papéis ao instruir, advertir, mas nem sempre 

são ouvidos. Podemos retirar alguns pequenos ensinamentos dessa etapa: ouvir os mais 

velhos demonstra sabedoria, afinal eles são os detentores de conhecimento nas culturas 

africanas. Gritar o nome do filho do vento pode causar redemoinhos destrutivos, por isso é 

preciso ter cuidado com o que se diz e como se diz. Pouca espera para fazer as coisas no 

devido tempo pode causar ruínas. Quando o vento soprar tombado é preciso que as pessoas 

já estejam prontas e as cabanas reforçadas, só assim as catástrofes podem ser evitadas. 
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Na primeira parte da história, as imagens que ilustram o livro são predominantemente 

azuis e amarelas: 

 

     
Figuras 14 e 15 – Fotografias das páginas 8 e 9. Livro O filho do vento (2006). Pintura de António Ole.  

 

Apenas quando Nakati grita: “– Kuan-Kuan Gau-Gaubu-Ti” (AGUALUSA, 2006, p. 

9) é que as imagens passam a ter tons mais quentes, como o vermelho e o laranja.  

    
Figuras 16, 17, 18 e 19 – Fotografias das páginas 10, 11, 12 e 13. Livro O filho do vento (2006). Pintura de 

António Ole.  

 

Essa foi a representação que António Ole deu para o redemoinho de poeira que se 

formou. Paio (2006) afirma que “a ilustração surge em momentos decisivos da estória, ou 

para mostrar como são as personagens centrais [...] em termos de atributos físicos e 

psicológicos, ou para concretizar certas cenas, pontos de tensão da intriga, que se deseja 

gravar na memória do receptor” (PAIO, 2006, p. 13). Aqui temos a ilustração recebendo 

novos formatos e cores, sendo mais expressiva e presente no momento central dessa parte 

da história, no momento de turbulência. 
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Figuras 20 e 21 – Fotografias das páginas 12 e 13. Livro O filho do vento (2006). Pintura de António Ole. 

 

Peter Hunt (2010), ao discutir sobre a crítica e os livros ilustrados, traz para sua 

discussão as formas como se dão as preferências infantis. Ele afirma que elas tendem a optar 

e apreciar mais as imagens realistas, estilizadas, quase abstratas e caricaturais, mas somado 

a isso, também gostam de visualizar a harmonia entre a história e a imagem. Diante disso, 

podemos afirmar e reconhecer que as crianças são capazes de apreciar todo tipo de arte 

(HUNT, 2010, p. 240).  E as pinturas em guache sobre o papel de António Ole são exemplos 

claros dessa unidade harmônica que o livro possui. Abordamos então sobre a primeira parte 

da história, que foi recriada por Agualusa, mas ainda nos falta falar das etapas seguintes. 

A segunda parte do livro O filho do vento (2006) é marcada pela metamorfose de 

Kuan-Kuan. Após ter tombado e provocado um redemoinho de poeira, destruindo toda 

aldeia, transformou-se em um pássaro. O narrador conta que “aquele pássaro que vocês 

podem ver por vezes no céu, flutuando lá muito em cima, de corpo inteiramente preto e bico 

branco [...] é Kuan-Kuan, o Filho do Vento [...], depois que fez nascer a ventania, nunca 

mais foi o mesmo. Achava que os homens o odiavam” (AGUALUSA, 2006, p. 14-15). 

Kuan-Kuan se isolou em sua tristeza e, de fato, acreditava que os homens não gostavam mais 

dele por ele ter desatado o vento. Sua mãe o advertia dizendo: “– Tu não te podes culpar, 

meu filho, por tudo de ruim que o vento faz. Não podes ter medo das pessoas. Sempre que 

alguém te ameaça nascem-te penas na pele e tu foges a voar” (AGUALUSA, 2006, p. 16). 

A transformação de Kuan-Kuan em pássaro marca sua mais nova etapa da vida, a 

adolescência. A fase de transição entre infância e idade adulta é de muitas transformações, 

tanto no corpo quanto na mente. No corpo, a mudança foi de perder a forma de menino e 

passar a viver em forma de pássaro; na mente, a modificação foi a de Kuan-Kuan passar a 
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se isolar. O menino que gostava de brincar com as outras crianças e se relacionava bem com 

os integrantes da aldeia, começa, então, a viver mais contido e sem contato com os seres 

humanos. As transformações no corpo de Kuan-Kuan foram de completa metamorfose. 

Nessa fase, os pelos começam a surgir nos rostos dos meninos e eles ganham forma de barba 

e bigode. Como ele havia se transformado em pássaro, o que nascia nele eram penas, mas 

isso parece também sintoma do medo. Um dia, Kuan-Kuan fugiu, voou para bem longe e 

nunca mais voltou. 

Essa etapa da história é então “pausada” e o narrador inicia algo como se fosse uma 

outra história dentro dessa. Encontramos assim, a presença de mais um conto tradicional que 

explica como as estrelas passaram a brilhar no céu. Como se conheciam as histórias através 

do que se ouvia dos adultos, com o narrador não foi diferente, ele conta que o que falará a 

partir desse momento, foi aprendido com sua mãe. “Agora vou dizer-vos como o vazio se 

iluminou de estrelas para que os koi-san possam orientar-se, mesmo depois que o sol se 

aninha” (AGUALUSA, 2006, p. 18). Diz a história que em uma noite muito escura, uma 

menina afundou seus dedos nas cinzas de uma fogueira ainda quente e atirou essas cinzas 

para o céu e a partir daí se formaram as estrelas, que brilhavam suavemente no céu por serem 

feitas de cinza morna. A cinza era de uma planta perfumada chamada !huim e isso é o que 

explica o sabor e o perfume das estrelas. Contudo, só as girafas e os pássaros conseguem 

comer as estrelas do céu.  

Há outros contos africanos da tradição oral que também explicam como as estrelas 

passaram a existir no céu (Anexos 1 e 2)18, mas não nos deteremos neles, pois nos interessa 

falar dessa segunda parte do livro de Agualusa, que mostra as mudanças e metamorfoses de 

Kuan-Kuan, sua adolescência e sua escolha pelo isolamento. Esta etapa abriga também o 

conto que explica como as estrelas passaram a existir no céu. As cores predominantes nessa 

parte do livro são o marrom e o verde, os quadros pintados e usados para ilustrar essa etapa 

não são exatamente das mesmas cores, temos apenas, uma ilustração predominantemente 

amarela quando o narrador relata como o vazio se iluminou de estrelas. As demais ilustrações 

que acompanham a parte em que Kuan-Kuan vive em forma de pássaro têm seus tons mais 

escuros e sombreados. Como na imagem abaixo. 

                                                           
18 “As duas mulheres e o Céu e Mahura” e “A Jovem Que Trabalhava Demasiado”. 
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Figura 22 – Fotografia da página 21. Livro O filho do vento (2006). Pintura de António Ole. 

 

O filho do vento (2006) é um livro que tem o poder de explorar essa relação 

complexa entre palavras e imagens; “as palavras podem aumentar, contradizer, expandir, 

ecoar ou interpretar as imagens – e vice-versa. Os livros-ilustrados podem cruzar o limite 

entre os mundos verbal e pré-verbal; podem ser aliados da criança-leitora” (HUNT, 1945, p. 

234). E é isso que esse livro possibilita com suas gravuras, o cruzamento entre os mundos 

verbais e não verbais.  

Um dia, em uma manhã, Kuan-Kuan viu uma mulher se aproximando dele e esse 

encontro, parece-nos marcar a terceira e última parte da história. A etapa da vida que Kuan-

-Kuan alcança amadurecimento e se torna um adulto. O narrador nos conta que esse encontro 

com a mulher, não era um encontro com uma simples mulher, segundo a história, ela era “a 

soma do melhor e do mais belo que havia em todas as mulheres do mundo” (AGUALUSA, 

2006, p. 20). 

A mulher sentou no capim e passou a observar o pássaro com muita atenção, ao fazer 

isso, começou com pequenas associações e disse já ter ouvido falar de um pássaro que era 

como Kuan-Kuan, que havia sido homem e nessa época tinha desatado o vento. Kuan-Kuan 

ficou calado, pois desde seu isolamento já que não gostava de falar de si e se esforçava 

constantemente para esquecer o que acontecera no passado. Contudo, a mulher insistiu e foi 

falando que concordava que o vento poderia sim, ser muito perigoso, mas também percebia 

os benefícios que ele trazia, como ajudar os homens no momento de caça, espalhar as 

sementes e também aliviar o calor. Kuan-Kuan, não satisfeito, respondeu que o vento 

espalhava as chamas dos incêndios e que isso não era demonstração de coisa boa. 

Nesse momento, a mulher concordou com ele e chegou à conclusão de que o vento é 

como qualquer pessoa, tem seus dias ruins também, foi então que a mulher começou a 
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dançar, Kuan-Kuan vendo sua linda dança, abriu suas asas e delas caíram estrelas que tinham 

ficado presas em suas penas, de quando havia ido ao céu para comer algumas estrelas. A 

mulher vendo aquilo disse-lhe que um dia havia criado as estrelas, ao jogar cinzas mornas 

no céu do !huim. Ela ficou tão assombrada que perguntou se ele conseguia voar entre as 

estrelas e a resposta foi sim, inclusive as comia, gostava do sabor doce e do cheiro perfumado 

que as estrelas tinham. A mulher pediu então para que a levasse para conhecer as estrelas e, 

num golpe de vento, Kuan-Kuan a levou. A partir desse dia, conta a história, que nessa noite, 

os primeiros homens viram surgir no céu a lua, namorada de Kuan-Kuan, que dormia entre 

as estrelas. “Foi assim que nasceu o amor” (AGUALUSA, 2006, p. 28-29). 

Como dito anteriormente, a terceira parte da história marca a fase de maturidade de 

Kuan-Kuan e o encontro de uma mulher que o fez viver o grande amor. Nessa parte final da 

história, encontramos figuras predominantemente azuis, como se fosse a cor que sugere a 

existência da lua e marca a presença da mulher na obra. Ao fim, nas últimas páginas, as cores 

se fundem e é como se a mulher estivesse entrelaçada e ligada a Kuan-Kuan, assim como o 

mesmo acontecera a ele. 

 

         
Figuras 23 e 24 – Fotografias das páginas 25 e 26. Livro O filho do vento (2006). Pintura de António Ole.  
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Figuras 25 e 26 – Fotografias das páginas 21 e 22. Livro O filho do vento (2006). Pintura de António Ole. 

 

O imaginário no conto “O filho do Vento” é um rico exemplo da cultura africana que 

foi resguardado e retomado por Agualusa. O conto etiológico e da cosmogonia africana 

demonstra a ligação da história da humanidade, totalmente relacionada com a natureza. 

Encontramos no mito as imperfeições humanas e também a presença do respeito ao sagrado, 

ressaltado, por exemplo, no conselho da mãe para que o nome do filho do vento não fosse 

mencionado. Na próxima subseção, vamos encontrar uma nova história, um estudo de 

análise do livro O homem que não podia olhar para trás (2006). Enquanto nessa etapa 

tivemos acesso ao repertório dos Koisan, na subseção que está por vir, conheceremos um 

pouco da cultura dos Macua. Poderemos, através da história, retomar fatos que marcam 

Moçambique e veremos uma literatura de cunho fortemente político e crítico, feito de forma 

graciosa e lúdica, pensada para o público infantil.  

 

 

3.4 Entre o dito e o não dito em O homem que não podia olhar para trás 

 

Em África a transmissão oral é a forma que os nacionais utilizam 

na passagem dos vários saberes de geração a geração. E a 

metodologia eficaz é condensar esses saberes nas narrativas. 

 

Lourenço do Rosário19. 

 

                                                           
19 Lourenço do Rosário, 2009, p. 12. 
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Saberes condensados nas narrativas é um método eficaz para manter sua transmissão, 

por isso a tradição segue viva e os conhecimentos continuam sendo repassados de geração 

em geração. Nelson Saúte e Roberto Chichorro são os responsáveis por fazer esse trabalho 

de condensação dos saberes africanos e retomaram o conto “O homem chamado 

Namarashota” (Anexo 3) para escrever e ilustrar O homem que não podia olhar para trás 

(2006). Saúte nasce em 1967, em Lourenço Marques, hoje Maputo, capital de Moçambique, 

além de escritor literário, é jornalista, professor universitário e editor. 

Já Chichorro, o “Chagall moçambicano”, como muitos lhe chamam – mas que o 

pintor afirma desconhecer a razão–, passou bastante tempo na Europa até se fixar em 

Portugal e ter seu trabalho reconhecido. Em entrevista, diz que continua a gostar da terra que 

o viu nascer, mas confessa que o sentimento que nutre por Moçambique já não é igual. 

Apesar de ser conhecido pela utilização de uma paleta de cores garridas – e retratar sempre 

as pessoas e a vida das pessoas –, ao contrário do que muitos dizem, Chichorro pinta não só 

alegria, mas também um fundo de tristeza. E poderemos encontrar um pouco de ambos de 

seus traços em O homem que não podia olhar para trás (2006). 

Nelson Saúte, assim como dissemos em subseções anteriores, é como Zetho Cunha 

Gonçalves, cujas escritas e recriação surgem das histórias que ouvia em sua infância. Saúte 

além de ter sido um bom ouvinte, era também um bom leitor, seus pais adoravam ler e sua 

casa foi terreno fértil para que ele se desenvolvesse como autor. Saúte, em entrevista a 

Ramon Nunes Mello, do site Click(IN)Versos, fala um pouco da experiência de seus 

primeiros anos de vida: 

 

Acho maravilhoso ter vivido numa casa cheia de livros, com pais que 

gostavam da leitura, mas isso não quer dizer nada, porque meus irmãos não 

têm nenhum interesse por literatura. Quero dizer que o interesse começa na 

infância, porque a gente se deixa influenciar por um livro ou por alguém 

(SAÚTE, 2007, s/p.). 

 

As considerações de Nelson Saúte são pontuais. Segundo o autor, o acesso aos livros 

pode significar ou não interesse por literatura; sua visão parece-nos dizer que é importante 

ter clareza sobre isso, contudo outros aspectos devem ser levados em conta, como as 

influências que recebemos durante a infância. Como a coleção Mama África é feita para o 

público infantojuvenil, estamos, em parte, voltados para o que pode atrair e instigar as 

crianças em sua tenra idade. Acreditamos que o acesso a essa produção coletiva de Saúte e 

Chichorro pode despertar nas crianças encanto pela literatura, pela história de Moçambique, 

pela cultura macua, dentre outros. Entretanto, apesar da recepção do texto e suas possíveis 
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influências às crianças ser parte importante, gostaríamos de examinar, não o que os pequenos 

leitores trazem ou como eles reagem, mas o que os textos efetivamente apresentam. 

O autor estudado nessa subseção, parece-nos iniciar sua escrita para o público 

infantojuvenil com o livro O homem que não podia olhar para trás (2006). Dissemos que 

“parece-nos”, porque após uma série de pesquisas, deparamo-nos com somente esta 

publicação de sua autoria destinada aos jovens leitores. E como feito anteriormente, em 

outras subseções, buscamos trabalhos que já tenham se dedicado a análise desse livro para 

posteriormente iniciarmos nossas observações. Encontramos uma dissertação de mestrado 

intitulada: “Reflexos de Moçambique na narrativa para crianças e jovens: um estudo da obra 

O homem que não podia olhar para trás”, escrita por Regina Célia Ruiz e publicada em 

2015. 

Nesse estudo, Ruiz, a partir do texto de Saúte, resgata traços da história de 

Moçambique e sob a perspectiva dos estudos comparados. A pesquisadora põe em diálogo 

o texto do autor moçambicano com o mito de Orfeu e, também, traça caminhos pela 

intertextualidade, pela oralidade e escrita. Não encontramos outros materiais que tenham 

citado ou se aprofundado na publicação de Saúte. O homem que não podia olhar para trás 

(2006), como dito anteriormente, é uma história inspirada em um conto tradicional, o que já 

nos demonstra o fator intertextual presente. Ao lermos a produção de Saúte, percebemos o 

diálogo direto com “O homem chamado Namarashota”, o que inclusive está exposto em nota 

inicial feita pelo autor, no livro. 

Vivemos em um universo que, constantemente, estabelece associações e estamos 

inseridos em uma teia de relações diversas. Quando se aprecia o título da obra em análise, é 

possível notar o diálogo com outros textos. Ruiz, em seu trabalho, optou por abordar o 

intertexto existente entre O homem que não podia olhar para trás (2006) e “O mito de 

Orfeu”. Um mito grego que relata a história de um amor não consumado entre Orfeu e sua 

amada Eurídice. Orfeu, um poeta e músico que encantava a todos com seu talento, 

principalmente ao tocar sua lira, no dia de seu casamento, vivenciou a morte de sua esposa. 

Ele, então, apropria-se de sua maior habilidade – tocar canções com maestria em sua lira – 

para ir ao mundo dos mortos, buscar seu grande amor.  

Hades, o rei dos mortos, fica furiosíssimo por perceber que um vivo conseguiu entrar 

em seu reino, porém, a música de Orfeu também o comove e Hades permite que Orfeu leve 

Eurídice de volta ao mundo dos vivos, mas sob a condição de que Orfeu não poderia olhar 

para Eurídice até que eles estivessem à luz do sol. Orfeu temeu que Hades estivesse o 

enganando e quando estava perto da saída do túnel escuro, Orfeu olha rapidamente para trás 
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para se certificar que Eurídice estava o seguindo, mas com isso, não cumpre o trato feito 

com Hades e a perde para sempre. O mito de Orfeu culmina em uma ação simples, mas que, 

ao mesmo tempo, engendra toda uma complexidade do mito: o ato de olhar para trás e perder 

tudo que fora conquistado com muito esforço. Assim como na obra de Saúte, vemos a 

impossibilidade do ato de olhar para trás. 

O Mito de Orfeu mostra que, diante dos desejos e objetivos que temos na vida, 

podemos fracassar se nos deixarmos ser levados pela impulsividade ou imprudência. É 

natural que diante das perdas ou decepções, busquemos uma nova oportunidade, mas a 

condição para Orfeu era não olhar para trás, ou seja, não se apegar ao passado. Essa condição 

não foi cumprida e, quando ele estava quase atingindo a luz da consciência, olhou para trás 

e acabou fadado a permanecer em um momento impossível de regressar, ficando preso 

eternamente nesse tempo que não volta mais. Outro exemplo que podemos dizer que dialoga 

com sua publicação é a passagem bíblica que relata a fuga de Ló e toda sua família da cidade 

de Sodoma, uma cidade que, segundo a narrativa encontrada no livro de Gênesis da Bíblia 

Sagrada, cometia muitos pecados e por isso deveria ser destruída, causando a morte de todos. 

Dois anjos disseram que a família de Ló seria salva. Mais uma vez, a condição é que 

– ao saírem da cidade – não poderiam olhar para trás, contudo a esposa de Ló não resistira, 

e, ao olhar para trás e ver a destruição da cidade, torna-se uma estátua de sal, perdendo a 

vida. Há diversas possibilidades de interpretações para esta história, mas podemos dizer que 

o ato de olhar para trás, nessa passagem, está relacionado ao apego aos bens materiais e ao 

medo do futuro, incerto e desconhecido. Nestes aspectos, a mulher de Ló também se 

assemelha ao personagem principal de O homem que não podia olhar para trás (2006). 

A intertextualidade declarada da produção de Saúte com o conto tradicional “O 

homem chamado Namarashota” possibilita que vejamos por vezes cenas que se repetem. No 

conto tradicional, temos Namarashota, um homem muito pobre e esfarrapado que precisava 

se alimentar e por isso saiu para caçar. Encontrou então uma impala morta e pensou em assá-

-la para comer, mas, sob o aviso de um passarinho que disse para que não fizesse isso, 

Namarashota seguiu. Mais adiante, encontrou uma gazela morta e quando se preparava para 

assar o animal, outro pássaro deu o mesmo aviso e afirmou que em seu caminho encontraria 

coisa melhor. Até que Namarashota encontrou uma casa e a mulher que vivia lá o convidou 

para entrar, o homem estava receoso, mas ainda assim aceitou o convite e, ao adentrar a casa, 

a mulher pediu que ele se lavasse e colocasse as roupas limpas que o entregara. E assim o 

fez.  
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Logo depois de atender ao pedido da mulher, passara a ser seu marido e dono da casa. 

Um tempo depois o casal tinha uma festa para ir e a mulher fez um único pedido a 

Namarashota, que não olhasse para trás. O homem prometeu que não olharia, mas não 

resistiu, olhou para trás e quando se deu conta havia voltado ao seu estado de pobre e 

esfarrapado. “O homem chamado Namarashota” é um conto originário da cultura macua, 

onde as sociedades são matrilineares. 

Nesse contexto, os bens de um homem adulto são casar-se e ter filhos. Caso se revolte 

contra as regras impostas, pode ser expulso, perdendo assim sua família e, 

consequentemente, o respeito, pois nessa sociedade um homem só é considerado rico, “bem 

vestido”, caso tenha uma família – esposa, filhos, um lar –, do contrário é pobre e 

“esfarrapado”. Os animais mortos que aparecem na história são associados a mulheres 

casadas e, caso Namarashota se alimentasse deles, seria como se tivesse cometendo 

adultério. Os pássaros que o aconselham pelo caminho são comparados a homens mais 

velhos, que possuem sabedoria e aconselham os mais novos a terem atitudes prudentes, nesse 

caso, a se casar com uma mulher livre. Namarashota seguiu os conselhos e encontrou sua 

riqueza, uma mulher livre que se casou com ele, dando-o um lar e tornando-o um homem 

rico por ocupar o papel dignificante de ser adulto e casado. 

Contudo, ao não atender ao pedido de sua esposa e olhar para trás, Namarashota 

voltou a ser pobre e esfarrapado, por perder sua família e seu lar. Em O homem que não 

podia olhar para trás (2006), Namarashota agora é Abdala Mussa e a mulher que o recebeu 

em sua casa e o tirou da condição de miserabilidade é Halima. Saúte traz algumas inovações 

à história e insere o contexto da Guerra Civil de Moçambique, que começara um ano depois 

da independência do país. A narrativa, que possui um narrador onisciente que fala em terceira 

pessoa, é relatada por um narrador que compartilha as dores, tristezas e andanças de Abdala 

Mussa. Saúte também situa a origem do personagem principal, criando assim uma história 

que anteriormente não existia, pois o conto tradicional não o situava em um espaço 

geográfico, nem tão pouco apresentava marcas culturais que pudessem deixar pistas do lugar 

em que o personagem vivia20. Saúte ao recontar o conto, explica que a guerra era o que 

justificava a pobreza e a fome e que era o motivo pelo qual Abdala Mussa caminhava sem 

destino e se tornara um andarilho. 

 

                                                           
20 Os contos tradicionais africanos tinham por característica a não demarcação de tempo, personagem ou 

localização geográfica. Em alguns casos, quando encontramos essas marcas nos textos africanos, podemos 

associar seu uso à influência da cultura ocidental, fruto da colonização.  
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Abdala Mussa nascera no Lumbo. Vivera os seus tempos de juventude na 

Ilha de Moçambique. Muitas vezes palmilhava Mossuril. Filho de 

fabricante de barcos, sua vida fora o mar, a pesca. Contudo, a guerra um 

dia chegou à sua terra. Homem de continente, ausente da Ilha, tivera que se 

refugiar longe. (SAÚTE, 2006, p. 13) 

 

Devido à guerra, Abdala Mussa passa a não ter mais um lugar, torna-se um andarilho, 

perde tudo, inclusive sua sombra. “Muitos moçambicanos perderam as suas sombras nas 

tortuosas caminhadas em busca de um lugar sem o fragor das armas e a violência da guerra” 

(SAÚTE, 2006, p. 13). Em uma entrevista, em 2014, o autor Nelson Saúte destaca um 

fragmento de um conto de sua autoria21: “História da guerra, não escrita, não contada, está 

no nosso silêncio, na nossa vergonha colectiva, no nosso luto” (SAÚTE, 1999, p. 15). E o 

motivo do silêncio dos moçambicanos explica-se por ainda não conseguirem assumir o que 

aconteceu. Saúte se inclui nisso. Apesar de ter havido uma reconciliação política e uma 

integração da sociedade, depois de vinte anos, as feridas da guerra permanecem, porque as 

pessoas ainda não encontraram um lugar, nem uma forma de exorcizar a guerra. 

O autor Nelson Saúte ao expor sobre essa necessidade do exorcismo da guerra, fala 

sobre vivenciar um luto não vivido, chorar a morte dos que se foram, porque lidar com 

momentos difíceis como se eles não tivessem existido, não é a melhor forma de se curar 

deles. Em O homem que não podia olhar para trás (2006), Saúte situa o personagem 

principal como um andarilho, extremamente pobre devido à guerra, e já parte do título para 

levar os leitores a refletirem a respeito do ato de olhar para trás. Em “O homem chamado 

Namarashota”, olhar para trás significava descumprir o pedido de sua esposa e acabar 

perdendo seus bens, que se caracterizam por sua família. Mas em O homem que não podia 

olhar para trás (2006) temos uma imagem ainda mais evidente, a da não possibilidade de 

rememorar fatos, em outras palavras, podemos dizer que está relacionado a não lembrar. 

Memória e esquecimento caminham juntos, segundo Seligmann-Silva (1999), a 

primeira só existe porque há a existência da segunda. “A memória é tão necessária e 

impossível quanto o esquecimento” (SELIGMANN-SILVA, 1999, p. 83). E se Abdala 

Mussa era o homem que não podia olhar para trás, quer dizer que ele não podia retomar o 

passado, mas devia, pelo contrário, olhar para frente e se convencer de que o futuro poderia 

ser construído sem a lembrança do que passou. Essas afirmações se aproximam bastante do 

contexto político atual de Moçambique. Um país marcado pela guerra. Segundo Borges 

Coelho (2010), 

                                                           
21 Conto: “A árvore que sepultou o meu avô”. 
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A memória da luta de libertação e da experiência revolucionária das zonas 

libertadas desempenhou assim um papel central na política e na vida após 

a independência, não só com um passado que reverberava no presente mas 

também como um farol e referência na caminhada para o futuro” (BORGES 

COELHO, 2010, p. 155). 

 

A identidade nacional de Moçambique foi se configurando a partir da luta armada, 

isto é, a guerra possibilitou que uma unidade fosse estabelecida. Em contrapartida, qualquer 

um que se opusesse à Frelimo era caracterizado como um rebelde que quer romper com o 

governo e com todos os ganhos que a nação tinha adquirido. 

 

Em suma, a luta de libertação era uma ideia do passado que veio a formar 

o núcleo e a substância do processo de construção da nação, e a determinar 

o desenvolvimento político nos quinze anos que se seguiram à declaração 

da independência, em 1975. Foi em torno da luta de libertação que a 

memória política se estruturou (BORGES COELHO, 2010, p. 155). 

 

Borges Coelho fala-nos a respeito da criação identitária de Moçambique advinda da 

guerra e do uso da memória política para que essa identidade fosse consolidada. A memória 

política é diferente da memória coletiva. A primeira é usada pelas autoridades, que a 

manipulam e tentam fazer com que ela se pareça a memória coletiva. E foi exatamente assim 

que se sucedeu: a Frelimo, que foi o partido criado para a luta de libertação, no pós-

independência iniciou uma nova guerra para se estabelecer no poder e o conseguiu. Este 

partido é também responsável por manipular e controlar a história e memória moçambicana. 

Ao mesmo tempo em que se rememora a guerra e leva-se em consideração sua importância 

para a libertação e independência, há uma limitação, na tentativa de isolar o passado somente 

nesse fato e não dar importância a nenhum outro. 

Sob essa perspectiva, é “como se no novo país independente não houvesse espaço 

para o passado, mas apenas para o devir, e tudo, inclusivamente o passado, fosse construído 

a partir do futuro” (BORGES COELHO, 2010, p. 158). Sabemos que não é possível retomar 

o passado e se apropriar de tudo o que ocorreu, como Seligmann-Silva (1999) afirma: “ao 

que tudo indica, estamos despertando desse sonho ou pesadelo – recorrente – do 

historicismo, que acreditou na possibilidade de se conhecer o passado ‘tal como ele de fato 

ocorreu’” (SELIGMANN-SILVA, 1999, p. 60), reconhecendo que o passado não é 

integralmente acessível. Contudo, ainda assim, se faz necessário ter acesso ao  que passou, 

ou, pelo menos, ao que restou desse passado, já que o “apagamento da memória – e com ela, 

da responsabilidade – é parte integrante de muitos assassinatos em massa” (SELIGMANN-
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SILVA, 1999, p. 78). O fato preocupante é a dominação e sendo assim a manipulação do 

passado. 

Temos então, Abdala Mussa, que é um personagem que caminha em busca de seu 

destino, mas sua história se une a outras histórias, o que o torna um sujeito coletivo. Mussa 

é a representação do povo moçambicano, que almeja construir o futuro do país. Tanto 

Namarashota quanto Mussa vivem seus conflitos, mas o ato de olhar para trás na história 

tradicional convoca os ouvintes a ficarem atentos, pois olhar para trás pode significar viver 

um castigo, já que o conto tem a função de admoestar os destinatários. Já o ato de olhar para 

trás na produção de Saúte aponta para um desejo ainda não alcançado, mostrando que é 

preciso paciência e que talvez seja preciso reiniciar a jornada para conquistar o tão sonhado 

objeto de desejo. Olhar para trás em ambas histórias mostra a existência de uma circularidade 

mítica dinamizadora. 

Em O homem que não podia olhar para trás (2006) não é só o enredo que tem essa 

dinâmica cíclica, Roberto Chichorro em sua pintura usa traços com movimentos circulares, 

representando assim a caminhada de Abdala Mussa. O conto em si, do mesmo modo, é 

bastante carregado dessa caminhada circular, afinal o próprio texto que antes era contado 

oralmente, agora foi registrado na escrita e também ilustrado para compor a coleção Mama 

África. Segundo Peter Hunt (2010), A arte do livro ilustrado reside nas interações entre as 

ilustrações e o texto. As imagens são concebidas de maneira holística, enquanto as palavras 

são vistas de maneira linear. Em outras palavras, a linearidade é uma característica de texto 

verbal, mas não ocorre o mesmo com as imagens. Em O homem que não podia olhar para 

trás (2006), tanto no texto, quanto nas imagens, temos predominantemente a circularidade 

como principal marca. Observemos agora, as marcas circulares da pintura de Chichorro: 
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Figura 27 – Fotografia da página 16. Livro O homem que não podia olhar para trás (2006). Pintura de 

Roberto Chichorro. 

 

 

A capa do livro, conforme vemos na página a seguir, é a primeira imagem que temos 

acesso e quando posicionada junto a contracapa é possível ver um quadro que se refere à 

cena de Abdala Mussa chegando à casa de Halima. Isto marca justamente a segunda grande 

mudança na vida de Abdala Mussa, pois a primeira ocorreu com a incidência da guerra e por 

este fato se tornou um andarilho esfarrapado, como dito anteriormente. Ao entrar na casa de 

Halima, Mussa passa a ser um homem limpo, bem vestido, casado e vive outro momento de 

grande mudança em sua vida. 
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Figuras 28 e 29 – Fotografia da capa e contracapa. Livro O homem que não podia olhar para trás (2006). 

Pintura de Roberto Chichorro. 

 

 

Por fim, temos a terceira e grande mudança que aconteceu na vida de nosso 

personagem principal: Abdala Mussa não atendeu o pedido de sua esposa e olhou para trás, 

o que o levou a regressar ao ponto inicial da história, à condição de esfarrapado. Olhar para 

trás não significa abrir mão ou desistir de suas conquistas, afinal, Mussa não buscava apenas 

um casamento. O personagem, como a representação de Moçambique, queria algo mais e 

olhar para trás não era sinônimo de desistência, mas simplesmente a vontade de recomeçar 

e tentar mais uma vez alcançar o que buscava de fato.  

       
Figuras 30 e 31 – Fotografias das páginas 25 e 27. Livro O homem que não podia olhar para trás (2006). 

Pintura de Roberto Chichorro. 

 

Essa circularidade mostra a possibilidade que Abdala Mussa teve de olhar para trás 

e voltar a ser o que era, retomar o passado e poder assim decidir novos caminhos, refazer as 

possibilidades de seu futuro. Quando “Abdala Mussa sai de um nível consciente e entra em 
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contato com seus reais desejos [...] que ele deixa de ser o moçambicano, de etnia macua e 

volta a ser o andarilho, o nômade que vive a busca do seu destino” (RUIZ, 2015, p. 110). 

Segundo Bernadete Porto, “o gesto de se deslocar favorece a reflexão, a tomada de 

consciência de si mesmo e de suas relações com o Outro. Deslocar-se é deslocar-se dos 

parapeitos das incertezas identitárias, é ousar sair dos lugares pré-estabelecidos e 

previsíveis” (PORTO, 2007, p. 74). E foi exatamente isso que Abdala Mussa fez ao olhar 

para trás. 

Nosso personagem principal foi o sujeito que se possibilitou retomar a caminhada, 

deslocar-se, sair da previsibilidade e ousar novas possibilidades. Ainda apropriando-nos dos 

estudos de Porto, entendemos que “a migrância corresponde à sensibilidade estética 

contemporânea, à liberdade de cortar, ainda que no plano do imaginário, as amarras do 

pensamento único e redutor” (PORTO, 2007, p. 74). Abdala Mussa olha para trás, retomando 

o passado na tentativa de reescrever o futuro, “o gesto de se voltar ao passado pode significar 

a oportunidade de refazer os caminhos, ouvir novos conselhos e atendê-los ou não, sabendo 

da possibilidade do recomeço. O passado é movido – renova-se, hibridiza-se ao presente e 

ao desejo de futuro” (RUIZ, 2015, p. 113). O que é exatamente compatível com a proposta 

de Nelson Saúte, quando fala da necessidade de exorcizar a guerra, retomando o passado 

como possibilidade de uma reescrita do futuro. 

Sendo assim, como já dissemos acima, nosso personagem principal é individual e 

coletivo, podendo ser associado à população moçambicana em busca da sua reconstrução 

identitária. Percebemos que Nelson Saúte, com a reescrita do conto tradicional, está 

comprometido com seu povo. Seus parâmetros para pensar e dizer sobre o país recuperam 

as marcas culturais da sociedade tradicional e sua obra dialoga com as demais da coleção 

Mama África justamente pelo aspecto que mais nos interessa nessa pesquisa: a oralidade. 

Podemos dizer que a oralidade está presente pelo fato de, primeiramente, o conto ter sido 

contado estritamente no campo oral e, em segundo plano, por ser tratar de uma história que 

aborda sobre regras de conduta, servindo de exemplo a ser seguido ou não. 

Na próxima subseção, mostraremos o último livro da série, escrito por Ondjaki e 

ilustrado por Rachel Caiano. O Leão e o Coelho Saltitão (2009) é um livro divertido e a 

análise que faremos dele seguirá, estruturalmente, o que fizemos em cada subseção. Faremos 

um breve levantamento bibliográfico de trabalhos anteriores que já se voltaram para a análise 

desse livro de nosso corpus para depois introduzirmos considerações, fruto de nossa 

pesquisa. A criação de Ondjaki mostra em especial um saber tradicional que nos ensina a 

não valorizar somente a força, pois, às vezes, o mais esperto é o que se torna o vencedor. 
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3.5 Entre a grandeza e a sutileza das palavras em O leão e o coelho saltitão 

 

Fabular, contar casos, reinventar missossos e outras estórias da 

oratura africana, recriar tradições por intermédio de modernas 

estórias está na alma de diversos escritores angolanos e 

moçambicanos. 

 

Carmen Lúcia Tindó Secco 22 

 

Recriar tradições por meio das histórias modernas está na alma de vários escritores 

angolanos e moçambicanos, como sinaliza Carmem Lúcia Tindó Secco. Podemos dizer que 

Ondjaki é um desses autores que se apropria de histórias orais para escrever novas histórias. 

Ele é também o autor mais jovem desse grupo, nascido em 1977. Já teve seu trabalho 

traduzido em diversas línguas, recebeu prêmios como o Grinzane – na Etiópia, sendo 

reconhecido como melhor escritor africano em 2008 – e o Jabuti de Literatura, em 2010, na 

categoria juvenil, no Brasil. Seu trabalho literário para crianças e jovens é bem expressivo, 

mas além da escrita, já se dedicou também à produção de um documentário, que tem por 

título: Oxalá cresçam pitangas - histórias da Luanda (2007).  

Rachel Caiano, a artista plástica e ilustradora da obra escrita por Ondjaki, com sua 

formação em artes do palco, desenvolveu projetos em diversas áreas, como: pintura, 

cenografia e ilustração. Brasileira, nascida em Fortaleza, mas com carreira radicada em 

Lisboa, ilustra livros de gêneros literários diversos, em especial obras infantis. Além de 

também escrever para esse público e expor seus trabalhos, como quadros e esculturas, é 

colaboradora na escrita de periódicos. O leão e o coelho saltitão (2009) não é o primeiro 

trabalho de parceria com Ondjaki, Caiano já ilustrou outros livros do autor. O leão e o coelho 

saltitão (2009) foi o último livro a ser lançado pela Coleção Mama África. Enquanto os 

demais tiveram em 2006 seu ano de publicação, a obra de Ondjaki foi publicada apenas em 

2009.  

Segundo o próprio autor, a escrita desse livro foi resultado de um convite feito pela 

editora Língua Geral para realizar uma adaptação de um conto tradicional angolano e assim 

Ondjaki o fez. Pesquisou, selecionou e adaptou um conto que não era originalmente feito 

para crianças, cuja temática tampouco se relacionava muito ao universo infantil, já que a 

                                                           
22 SECCO, 2007, p. 9. 
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história passa por alguns episódios de violência e matança. Porém, o autor afirma que, ao 

escrever, colocou “outro tipo de palavras e outro tipo de intenção” (ONDJAKI, 2009, s/p) e 

acabou sendo surpreendido com a recepção das crianças que atentaram para outros 

elementos e não estritamente para as partes de selvageria.  “E isso que é curioso na criança. 

Não dá para prever, as crianças descobrem outros aspectos dentro da obra” (ONDJAKI, 

2009, s/p). 

Há trabalhos anteriores a este dedicados à leitura e à análise de O Leão e o Coelho 

Saltitão (2009), com focos e objetivos diversos. Cada pesquisador se atentou a um aspecto 

e com isso fizemos um pequeno levantamento do que encontramos até a data de hoje. “A 

literatura angolana para infância” é um artigo de 2013, escrito por Eliane Santana Dias 

Debus, já citado anteriormente. Nele, há a seleção de três autores angolanos e a análise de 

dois livros infantojuvenis de cada autor, a fim de destacar semelhanças e diferenças entre as 

obras.  

No ano seguinte, 2014, houve uma publicação do trabalho de Gustavo Moura 

Bragança, intitulado “Invenções da infância – memória e imaginação”. O texto de Bragança 

(2014) é bem curto e tem por propósito compreender a relação da representação da infância 

em obras de cunho memorial, todas destinadas ao público infantil. Bragança (2014) tinha 

por pretensão pensar como foram as infâncias dos autores que hoje escrevem para crianças 

e de que modo há uma certa reprodução autobiográfica ou memorial quando os escritores 

escrevem e publicam seus livros. O autor selecionado foi Ondjaki e as cinco obras 

infantojuvenis publicadas no Brasil foram seu objeto de estudo. Bragança (2014) se inspirou 

em Manoel de Barros e Valêncio Xavier, outros dois escritores que usam suas memórias de 

infância para escreverem para crianças. O pesquisador tenta fazer um ponto de encontro 

entre os livros, focando em aspectos como: “imaginação, invenção e mentira”. 

“Reescritura, oratura e simbolismo em Ondjaki” foi um artigo publicado pela Revista 

Boitatá, em 2017. Os autores Demétrio Alves Paz e Sabrina Ferraz Fraccari tinham por 

objetivo analisar de que forma a “oralidade ou oratura, a tradição popular, o simbolismo e 

sua respectiva reescritura para um novo público estão presentes na obra de Ondjaki”. (PAZ, 

2017, p. 189). Tanto Paz quanto Fraccari visavam, com a escrita desse texto, contribuir para 

a divulgação da cultura, história e literaturas africanas no Brasil para um público leitor em 

formação e o conseguiram com maestria. O artigo é bastante completo e atende à proposta 

sugerida. Realizou-se a análise de quatro obras infanto-juvenis escritas por Ondjaki e 

publicadas no Brasil: Ynari, a menina das cinco tranças; O leão e o coelho saltitão; O voo 

do golfinho e Ombela, a origem das chuvas. 
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Esse trabalho é o que mais se aproxima do nosso, pois os autores produzem suas 

análises sob a perspectiva da valorização da tradição oral. Eles reconhecem que nas obras de 

Ondjaki é possível encontrar o enaltecimento dos seus antecessores, enquanto contadores de 

histórias, sendo um contribuinte importante para que as histórias sobrevivam e cheguem a 

um número cada vez maior de leitores. 

No mesmo ano, 2017, Terra roxa e outras terras, lança o artigo “Literatura infanto-

juvenil africana no Brasil: um levantamento bibliográfico”. O texto é produzido por 

Demétrio Alves Paz, o mesmo autor de “Reescritura, oratura e simbolismo em Ondjaki”. 

Porém, nesse segundo, a autoria já não é mais compartilhada. Como o título sugere, Paz faz 

um breve levantamento bibliográfico do que chega ao mercado editorial brasileiro advindo 

de Moçambique e Angola, dois países africanos de língua portuguesa que já consolidaram 

seus sistemas literários. Seu objetivo é refletir sobre algumas dessas produções, 

contextualizando-as e, principalmente, atestando a relevância dessas obras, pouco 

conhecidas em nosso país.  

Por fim, gostaríamos de destacar a dissertação “Entre leões, coelhos, tranças e 

guerras: dilemas contemporâneos na literatura infantil angolana de Ondjaki”, de Aline Van 

Der Schmidt, defendida em 2013 pela Universidade Federal da Bahia. O trabalho de Schmidt 

foi o maior e mais completo encontrado acerca da obra O leão e o coelho saltitão de 

Ondjaki (2009), por se tratar de uma dissertação de mestrado. Schmidt (2013) analisa os 

dilemas da literatura infantil, estritamente de Angola, e, ao abordar questões diversas, passa 

pela discussão do que seria literatura infantil. Após, entra no campo das especificidades de 

Angola, pois na literatura angolana encontra-se muito sobre a guerra e a pluralidade 

linguística. 

Em O leão e o coelho saltitão, vemos a presença de uma polaridade recorrente: o 

confronto entre força bruta e pensamento. Nesse conto recriado por Ondjaki, assim como em 

alguns outros contos tradicionais, é comum encontrar registros de que a inteligência supera 

a robustez e de que um animal pequeno, como o coelho, pode vencer um leão, rei da floresta, 

através de sua esperteza (Anexo 4). O livro em análise pode ser considerado um texto 

etiológico, já que explica o surgimento da inimizade entre leões e coelhos (Anexo 5). E, por 

fim, parece de fato que o narrador ouviu essa história anteriormente e estava contando como 

tinha aprendido. Temos, então, um traço da oralidade: “Foi assim que aconteceu. É por isso 

que, até hoje, na Floresta Grande e mesmo nas outras florestas, o Leão e o Coelho não são 

grandes amigos...” (ONDJAKI, 2009, p. 37). 
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A história de O leão e o coelho saltitão se engendra na tentativa de ambos 

conseguirem comer os demais animais da floresta. Era um período difícil “por causa de 

inundações e de incêndios, havia pouca comida e os animais tiveram que procurar raízes, 

pequenos bichos e frutos secos para poderem sobreviver” (ONDJAKI, 2009, p. 5). O leão já 

estava cansado de se alimentar sempre das mesmas raízes e até o coelho já não se interessava 

mais por aquele tipo de alimentação, optando por variar e querendo comer carne também. 

Os animais, a princípio, eram bons amigos, ainda que o Coelho tivesse receio de ser comido 

pelo Leão.  

 

– Meu grande amigo Coelho – cumprimentou o Leão. 

– Leão, meu velho... Como vai essa saúde? 

– A saúde vai mais ou menos... O pior é a fome. Não aguento comer sempre 

estas raízes sem sabor. Apetece-me carne, carne fresca e abundante. 

Entendes? 

– Entendo, meu velho – respondia o Coelho Saltitão, mantendo alguma 

distância, com medo do apetite do Leão (ONDJAKI, 2009, p. 6). 

 

Apesar da amizade entre os dois animais e o leve distanciamento do Coelho, ainda 

não se trata de uma demonstração de grande esperteza vinda dele, pois soa apenas como 

instinto de sobrevivência. Por diversas vezes, vamos encontrar cenas engraçadas, como a do 

Coelho se afastando do Leão, usando o pretexto do calor, que é um misto de receio de ser 

comido com desculpa para não ficar tão perto. Segundo Leila Mury Bergmann, “ao explorar 

o humor pode-se, além de aumentar os conhecimentos linguísticos e comunicativos das 

crianças, promover cooperação e socialização e, consequentemente, humanizar” 

(BERGMANN, 2007, p. 201). E acrescenta que “a arte de rir [...], fez/ faz com que esta 

forma prazerosa de aprender [...], resgate e faça brotar o que de mais fascinante existe em 

todos nós [...]: o sorriso e o humor” (BERGMANN, 2007, p. 201). 

 

– Chega-te mais perto – pediu o Leão. 

– Não, obrigado, meu velho, estou bem aqui. Além disso, faz muito calor, 

não há necessidade de estarmos muito chegados. Mandaste chamar-me? 

– Sim – disse o Leão, enquanto passava a língua nos lábios, molhando os 

velhos bigodes. – Pensei que talvez tivesse uma ideia para arranjar 

alguma carne fresca. Tu és um animal cheio de ideias. 

O coelho deu dois saltinhos e afastou-se um pouco mais (...). 

– Sim, tenho uma ideia, meu velho (...). 

– (...) A sério, podes chegar mais perto que eu não gosto de carne de 

coelho – garantiu o Leão. 

– Nunca digas desta carne não comerei (...) (ONDJAKI, 2009, p. 9). 

 

Ao encontrarmos o humor e o cômico, vemos juntamente com eles o dito popular em 

outra roupagem, como em: “– Nunca digas desta carne não comerei...” (ONDJAKI, 2009, p. 
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9) saindo do dito popular: “Nunca diga dessa água não beberei”. Ambas as frases possuem 

o mesmo sentido e resumem a incerteza do amanhã. E assim, mais uma vez, encontramos 

uma especificidade da oralidade. Para Hudinilson Urbano, “dentre os vários recursos, que 

compõem o texto falado [...], grosso modo, enquanto ‘frases feitas’ [...] quando incorporados 

ao texto escrito, revelam, por si sós, índices de representatividade da oralidade no texto 

escrito” (URBANO, 2008, p. 37).  

Como vimos anteriormente na narrativa, o Leão recorre ao Coelho, que é famoso por 

sua astúcia, para ver se ele tinha alguma ideia para solucionar o problema da fome que eles 

passavam na “Floresta Grande”. E de fato, o Coelho teve sim. O pequeno astuto forjou o 

enterro de seu suposto cão – pelo qual o Leão se passaria – e convidou todos os animais da 

floresta para o funeral. Mais do que um simples “cerimonial de óbito” (RUI, 1999, p. 130), 

era de costume em momentos assim servir muita comida e bebida (Anexo 6).  

“Óbito é como são chamados correntemente em Angola todos os eventos que cercam 

o falecimento, como o velório, o funeral e os desdobramentos após este. Na área kimbundo 

recebe o nome de comba, embora este termo por vezes se refira mais aos eventos após o 

funeral” (PEREIRA, 2008, p.163). Já um comba, segundo Julia Pinheiro Gomes, “é de fato, 

um conjunto de ‘festejos’ realizados em celebração ao morto. Diferentemente dos velórios e 

enterros cristãos [...], de caráter mais lamentoso, o comba angolano celebra a passagem do 

ente querido através de comida, dança e música” (GOMES, 2017, p. 75). 

Por mais que os animais estivessem desconfiados da notícia, todos se animaram com 

a ideia, pois sabiam que “haveria muita bebida em honra ao cão” (ONDJAKI, 2009, p. 12). 

Então, o Leão e o Coelho se aproveitariam de uma trapaça, quando todos caíssem 

embriagados e sonolentos, eles teriam a chance de matar os animais e ter comida para muitos 

meses. Para isso, o Leão, orientado pelo Coelho, “cortou galhos de árvores e escavou buracos 

no chão. Com cordas feitas de folhas, amarrou os paus uns nos outros, erguendo um pequeno 

círculo com apenas uma entrada” (ONDJAKI, 2009, p. 13). Enquanto o Leão organizava o 

local para o cerimonial do óbito, o Coelho saiu pela floresta para convidar os animais e 

providenciou uma bebida bem forte. À noite, o recinto ficou cheio de cabeças, caudas e muita 

carne. Quando todos já tinham bebido muito, o Coelho dançava e cantarolava. Identificamos, 

então, a intertextualidade comum nos textos de Ondjaki, que entrelaça literatura e música, 

mostrando assim a polifonia presente na obra em análise. 
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A CASA 

(VINICIUS DE MORAES) 

CANÇÃO CANTAROLADA PELO 

COELHO 

(ONDJAKI, 2009, P. 23) 

 

Era uma casa, muito engraçada 

Não tinha teto, não tinha nada 

Ninguém podia entrar nela não 

Porque na casa não tinha chão 

Ninguém podia dormir na rede 

Porque na casa não tinha parede 

Ninguém podia fazer pipi 

Porque pinico não tinha ali 

Mas era feita com muito esmero 

Na rua dos bobos, número zero 

Mas era feita com muito esmero 

Na rua dos bobos, número zero 

 

 

Era uma festa bem pequenina 

Não tinha fruta, não tinha nada 

Tinha um defunto meio acordado 

Eu vou fugir para não ser caçado... 

 

[...] 

 

Olha o morto ele é esperto 

Cuidado com as garras  

Sua dentadura dá medo de ver 

É coisa que mata 

E eu já vi morder... 

 

Tabela 2 – Comparação entre “A casa” e a canção que o Coelho Cantarolava. 

  

A canção (Anexos 7 e 9) cantarolada pelo Coelho Saltitão, na verdade era uma 

paródia de “A casa” de Vinicius de Moraes.  

 

 
Figuras 32 e 33 – Fotografia das páginas 22 e 23. Livro O Leão e o Coelho saltitão (2009). Pintura de Rachel 

Caiano.   

 

Quando o Leão levantou e começou a executar o plano de matar os animais, ficou 

tão animado que também cantou uma música, a sonoridade remete a “Garota de Ipanema” 

de Tom Jobim.  
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GAROTA DE IPANEMA 

(TOM JOBIM) 

 

CANÇÃO CANTAROLADA PELO 

LEÃO 

(ONDJAKI, 2009, P. 24) 

 

Olha que coisa mais linda 

Mais cheia de graça 

É ela, menina 

Que vem e que passa 

Num doce balanço 

A caminho do mar 

 

 

Olha que festa mais linda 

Mais cheia de graça 

Cuidado com o cão, veja a trapaça 

Com uma doce dentada 

Você vai dançar 

Tabela 3 – Comparação entre “Garota de Ipanema” e a canção que o Leão Cantarolava. 

 

Ondjaki, ao se apropriar de intertextualidades que dialogam com a Música popular 

brasileira, mostra a relação que o autor tem com as composições do Brasil e também 

demonstra sua genialidade ao transpor isso para o texto, permitindo que fique ainda mais 

sonoro aos leitores brasileiros.  

 

 
Figuras 34 e 35 – Fotografia das páginas 24 e 25. Livro O Leão e o Coelho saltitão (2009). Pintura de Rachel 

Caiano.   

 

O texto traz em si muita riqueza por essa sonoridade e também pela construção 

intertextual. Segundo Elaine Cristina da Silva Martins, “um texto construído em rede com 

outros textos apresenta uma organização acumulativa, modular e combinatória e, por isso, 

propõe ao leitor um jogo interativo [...]” (MARTINS, 2016, p. 613). E continua a dissertar 

sobre esse processo da leitura como um jogo: 
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Esta passou a ser uma das características da literatura contemporânea, a 

exploração dos intertextos em relevo, fragmentando o texto, causando 

cissuras na leitura, introduzindo o processo de leitura aos saltos. Também 

a literatura infantil se vê hoje envolta nesse movimento, e a criança [...], 

passa a ser desafiada por esse texto plural e escrevível que revela as marcas 

do outro, que convida a uma leitura relacional, estimulando-a a ler em uma 

outra dinâmica (MARTINS, 2016, p. 613). 

 

Martins (2016) concebe o texto como um jogo quando ele dialoga com outros textos. 

Entendemos que esse texto plural, que traz em si as marcas do outro, faz da leitura um 

processo mais dinâmico e acaba levando os leitores a estabelecerem novas experiências no 

campo da leitura. Ao considerarmos que a dinamicidade do livro faz da leitura um jogo, 

percebemos que há uma expansão das fronteiras na tentativa de explorar múltiplas 

possibilidades. O mesmo ocorre com as ilustrações do livro, que também ocupam esse papel 

e aproximam o livro do jogo. Deste modo, o livro-ilustrado pode se tornar melhor ao público 

infantil. Para Hunt (2010), os livros-ilustrados possuem ritmos e convenções singulares em 

sua forma e estrutura, sendo assim, um livro-ilustrado pode ser considerado um corpo 

singular de técnicas narrativas  

 

 
Figuras 36 e 37 – Fotografia das páginas 26 e 27. Livro O Leão e o Coelho saltitão (2009). Pintura de Rachel 

Caiano.   
 

A imagem acima mostra o início da grande confusão. O Coelho e o Leão, ao cantarem 

as músicas que na verdade são intertextos de músicas já existentes, acabam deixando pistas 

do que está por vir. E como previsto em plano, o Leão se levantou e começou a matar os 

animais que estavam embriagados e o Coelho não deixava que ninguém fugisse, pois se 

posicionou na porta com um pau e foi batendo naqueles que tinham conseguido escapar das 

garras e dos dentes afiados do Leão. Como já imaginavam, havia de fato muita carne para 
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os dois. Foi então que o Coelho falou na divisão dos lucros. E o Leão disse: “– Calma!” e 

deu uma patada forte no Coelho. Dividiu a carne de maneira injusta, deixando somente as 

sobras, as carnes presas aos ossos mais pequenininhos e ficou com as melhores partes, 

comendo tanto a ponto de depois cair no sono. 

O Coelho disse apenas: “– Dorme bem [...]. – Só espero que nenhum espírito te 

incomode esta noite” (ONDJAKI, 2009, p. 27). O Coelho esperou que o Leão caísse em um 

sono mais pesado para armar uma trapaça contra o Leão. O pequenino juntou alguns ossos, 

e formou um corpo estranho em volta de si e, engrossando a voz, começou a cantar e a 

ameaçar comer o Leão. Como a floresta estava muito escura, pois já era noite, o Leão 

acreditou que se tratava de um espírito que havia vindo perturbar os animais que haviam 

causado toda aquela chacina na Floresta. O Leão fugiu de medo.  

No dia seguinte, porém, ao sentir fome, o Leão retornou ao local. Foi então que 

percebeu que o Coelho o havia enganado, pois não sobrara nada lá, apenas carcaças e restos. 

Ao se certificar da trapaça, ficou muito irritado, farejou e conseguiu encontrar o Coelho 

próximo ao rio. O Coelho já estava preparado, posicionou-se em cima de uma árvore e pediu 

para que o Leão apenas abrisse a boca, pois ele mesmo saltaria para a boca do Leão. E o 

Leão acreditou, abriu a boca o máximo que pode e o Coelho, que já havia preparado um saco 

de ossos, jogou todos na boca do felino, que se engasgou, caiu no rio e foi levado pela 

correnteza por não conseguir nadar direito, tamanha era a quantidade de ossos. E o pequeno 

Coelho venceu por sua astúcia e não por seu tamanho (Anexo 5). 

O livro escrito por Ondjaki e ilustrado por Caiano tem cores vivas e é 

predominantemente marcado pelo vermelho, amarelo e azul. A história relata inicialmente 

como dois animais, juntos, conseguiram fazer uma grande chacina da Floresta Grande e todo 

esse derramamento de sangue é representado pela cor vermelha, que é também a cor da 

bandeira de Angola e, por isso, muito enfática e significativa quando falamos desse país.  
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Figuras 38 e 39– Fotografia da capa e da página 29. Livro O Leão e o Coelho saltitão (2009). Pintura de 

Rachel Caiano.   

 

 
Figuras 40 e 41 – Fotografia das páginas 30 e 31. Livro O Leão e o Coelho saltitão (2009). Pintura de Rachel 

Caiano.   

 

Ao analisarmos os livros da coleção Mama África, levamos em consideração os 

textos verbais e não verbais, pois sabemos que ainda há uma lacuna no que diz respeito à 

crítica e às discussões sobre os livros-ilustrados. Segundo Hunt (2010), há um motivo de os 

livros-ilustrados obterem tratamento tão sintético nas resenhas. Para o autor, não é por serem 

considerados deficientes a partir da avaliação séria, mas por serem todos, em geral, 

considerados a parte menos importante do universo do livro. Isso mostra o quanto ainda 

precisamos avançar para que o livro-ilustrado venha a ser considerado como uma obra 

completa, no qual texto e imagens estejam juntos em análise. O crítico britânico afirma que 

a desvalorização do livro-ilustrado resulta da simplicidade da linguagem, já que grande parte 

da complexidade não resulta dos recursos gráficos, mas advém do texto escrito, como o uso 
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da metáfora, por exemplo, que é mais complexo que o tamanho e o formato do livro, a 

espessura do papel, ou as fontes, isto é, os elementos visuais. 

A obra de Ondjaki e Caiano é, sem dúvida, muito rica e plural, pois oferece uma 

polifonia e intertextualidade em termos artísticos, por unir literatura, obras plásticas e 

músicas da cultura brasileira. Temos no centro dessa obra o resgate dos contos tradicionais 

africanos, mostrando uma representatividade e o empoderamento conferido às instâncias 

culturais. Como um dos autores angolanos mais publicados no Brasil, Ondjaki assume um 

papel exemplar e relevante ao possibilitar que Angola, uma parte de África, seja 

(re)conhecida pelo mundo e no Brasil, contribuindo assim para que as leis 10.639/2003 e 

11.645/2008 sejam cumpridas. 

 

 

3.6 Novos caminhos epistemológicos para que a memória da palavra não se perca 

 

Ontem, como hoje, vejo, na oralidade, uma das formas de 

manifestação da ancestralidade cultural [africana] e, na ficção [...] 

que a recupera, um modo de resistência aos padrões estéticos e 

ideológicos do ocidente branco-europeu. Cartografam-se, desse 

modo, as identidades em diferença que a colonialidade do poder e 

do saber tentou, em vão, esfacelar.  

 

Laura Padilha 23 

 

 

A fase final desse trabalho registra e reafirma o que Laura Padilha sinalizou: não 

somente no passado, mas também nos dias atuais, temos a ficção recuperando a 

ancestralidade cultural africana para subverter padrões europeus. Trouxemos para o centro 

da análise cinco obras de autoria africana. Todas podem ser comparadas à função que os 

antigos contadores de histórias exerciam. Todas são escritas por autores que tem suas 

vivências particulares, mas que compartilham da experiência de aprenderem com os mais 

velhos, histórias de suas culturas. E nós, brasileiros, podemos desfrutar da sabedoria africana 

contada por meio dessas histórias que chegaram até nós através da coleção Mama África. 

Buscamos olhar para cada obra da coleção como única e singular, atentando-nos as 

particularidades dos enredos, sem perder de vista o traço unificador que liga as produções. 

Em outras palavras, interessou-nos aqui encontrar os aspectos da tradição africana, mais 

                                                           
23 PADILHA, 2007, p. 12.  
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especificamente da tradição oral, apresentados nos livros estudados24. “A tradição oral é a 

grande escala da vida, e dela recupera e relaciona todos os aspectos. Pode parecer caótica 

àqueles que não lhe descortinam o segredo e desconcertar a mentalidade cartesiana 

acostumada a separar tudo em categorias bem definidas” (HAMPÂTÉ BÂ, 1980, p. 169). 

Certamente ao tratarmos de tradição e nos depararmos com a assertiva de Hampâté 

Bâ de que não há uma separação do conhecimento em categorias, começamos a perceber 

que há caminhos epistemológicos diversos e que o caminho ocidental, por vezes, rasurou os 

saberes e conhecimentos orais. Para tanto, pensamos na diversidade epistemológica proposta 

pelo conjunto de debates gerados a partir do conceito de Epistemologias do Sul (2010) 

estabelecido, inicialmente, por Boaventura de Sousa Santos. Em palavras do próprio: 

 

Designamos a diversidade epistemológica do mundo por epistemologias do Sul. 

O Sul é aqui concebido metaforicamente como um campo de desafios epistêmicos, 

que procuram reparar os danos e impactos historicamente causados pelo 

capitalismo na sua relação colonial com o mundo. (SANTOS, 2010, p.19) 

 

Assim como Santos, acreditamos que “toda experiência social produz e reproduz 

conhecimento e, ao fazê-lo, pressupõe uma ou várias epistemologias” (SANTOS, 2010, p. 

15). Dessa forma, esse trabalho se vincula à valorização dos conhecimentos africanos, que, 

por vezes, foram epistemologicamente marginalizados para que o conhecimento ocidental 

pudesse alcançar sua pretensão de universalidade. Agora o Sul do mundo fala por si mesmo: 

se antes as culturas, valores e filosofias não ocidentais eram completamente excluídas do 

campo literário, isso ocorria por haver uma necessidade de se instituir uma única experiência, 

um único saber e uma única verdade para que a hegemonia ocidental se mantivesse. 

Ao legitimar os saberes não ocidentais, como o mítico e o místico, por exemplo, 

passamos a percorrer um caminho de construção diferente dos padrões antes estabelecidos, 

passamos a andar pela estrada de descolonização, onde os saberes tradicionais africanos 

reivindicam seu papel e confrontam os saberes científicos e técnicos, exigindo um diálogo 

horizontal. Como já mostrado anteriormente, esse diálogo ocorre tal qual Santos e Meneses 

(2010) sugerem.  

Dessa forma, “as epistemologias do Sul são o conjunto de intervenções 

epistemológicas que [...] valorizam os saberes que resistiram com êxito” (ibidem), além de 

denunciarem silenciamentos e supressões, bem como investigarem as condições de diálogo 

entre esses saberes. Falar em literatura infantojuvenil africana é falar também de uma 

                                                           
24 Vale ressaltar que ao falarmos em África, nos detivemos em apenas dois países: Angola e Moçambique. 
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reconfiguração pós-colonial, pois os colonizados receberam de seus colonizadores um 

excessivo esvaziamento de seus conhecimentos, experiências e costumes. E, em se tratando 

desse esvaziamento, Boaventura (2010) nos fala sobre o “pensamento moderno ocidental” 

como um “pensamento abissal”. 

O pensamento abissal leva à criação de dois sistemas distintos: um trata do que deve 

ser visível e, outro, do que se torna invisível. A divisão da realidade social é como a criação 

de dois universos distintos, e essa divisão é tamanha que o que há de um lado da linha, torna-

se inexistente. Sendo assim, toda produção de conhecimento desenvolvida pelas sociedades 

colonizadas não é levada em conta e quando a história do colonizador é contada, só esse lado 

fica em evidência, como se os colonizados fossem vazios de história, língua, experiências, 

conhecimento, cultura, identidades e valores. Para que possamos identificar esses valores e 

saberes no corpus literário é preciso conhecê-los. Os estudos de Laura Cavalcante Padilha 

(2007) nos auxiliam a realizar um aprofundamento nos conhecimentos sobre a tradição oral 

africana, que Padilha prefere nomear ancestralidade. 

 

Mesmo em momentos como o atual, em que é outra a correlação de forças 

ideológicas, não desaparece totalmente a presença significante da ancestralidade, 

sobretudo entre as camadas não letradas. Por isso, pareceu-me que deveria 

resguardar esse importante traço aglutinador, usando em vez da palavra tradição 

[...] ancestralidade, que passa a significar a marca, por excelência. (PADILHA, 

2007, p. 27) 

 

Ao analisarmos os livros da Coleção Mama África, voltamos nossos olhares também 

aos estudos sobre memória, pois, quando as histórias não são mais contadas, elas se perdem, 

são apagadas da memória de um povo. Daí a importância dos estudos sobre memória e de 

nos apropriarmos de livros que retomam essa tradição, tornando esse trabalho um convite 

para que possamos adentrar o universo literário, conhecer um pouco sobre os fios da 

memória africana, a fim de mantê-la viva, pois quando um conto é retomado, lido ou ouvido, 

ele ganha vida. Sendo assim, a memória ocupa um papel essencial na recuperação dos 

saberes africanos. Segundo Borges Coelho (2010), a memória é importante não só como 

retomada do passado que reverbera o presente, mas também como um farol, como uma 

referência na caminhada para o futuro. Sendo assim, para que a memória da palavra não se 

perca, podemos revisitar o passado e sob novas epistemologias estudá-lo. O movimento de 

olhar para trás serve de menção também para olharmos para frente a fim de construir um 

futuro diferente e melhor, onde todos os saberes são igualmente reconhecidos e valorizados. 
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ouvir os mais velhos contadores de estórias, sentar à sombra 

das árvores sagradas e se embevecer com narrativas, cujos 

enredos e temáticas não separavam os homens da natureza, 

eram práticas fundamentais. 

 

Carmen Lúcia Tindó Secco25 

 

 

Como visto ao longo deste trabalho, ouvir e contar histórias em África são práticas 

fundamentais. Através das discussões sobre os livros da coleção Mama África, percebemos 

o quanto a tradição está presente nestas produções literárias feitas para crianças. 

Compreender que a tradição oral não ficou fixa em um tempo antigo, mas que permanece 

viva e presente nos dias atuais, pode parecer ser algo complexo, pois o próprio termo 

“tradição” nos remete a algo que é tradicional, isto é, ao que está no passado, como se a 

modernidade fosse modificando toda a sociedade, seja o aspecto histórico, seja o cultural, 

ou o social. De fato, a modernidade acarreta mudanças, mas essas transformações não 

permitiram que o valor de se transmitir histórias orais se perdesse. 

Recordo algumas cenas interessantes que presenciei ao oferecer um minicurso sobre 

literaturas africanas infantojuvenis e levar a coleção Mama África a um grupo de alunos do 

curso de Pedagogia de uma faculdade em Belford Roxo. Eu vivenciava um período de 

pesquisa e estudos para a escrita da dissertação e queria levar, aos futuros professores, 

materiais ainda pouco conhecidos, mas que chegaram ao Brasil e podem ser usados em sala 

de aula, atendendo a determinação da Lei 10.639/03. Para minha surpresa, nem todos os 

livros foram bem aceitos, porque não traziam exatamente temáticas que as pessoas gostariam 

de ler, ou cenários e personagens que as pessoas estavam acostumadas a ver quando se falava 

em histórias africanas.  

O desfecho da história foi: parte do grupo ficou surpresa por não esperar que histórias 

africanas pudessem abordar temas diversos – que fogem aos enredos estereotipados que 

estão acostumados a ter acesso – e a outra parte do grupo achou que algumas histórias eram 

inadequadas para crianças por envolverem temas como a experiência da guerra ou da morte. 

Essa cena remete a duas problemáticas que vivenciamos quando decidimos estudar 

literaturas africanas e, em especial, quando essas literaturas são destinadas às crianças. 

                                                           
25 SECCO, 2007, p. 9 



95 
 

A primeira é o fato de que, por se tratar de literaturas do continente africano, para 

muitos, elas precisam, quase que obrigatoriamente, apresentar cenários de Savana, com 

animais selvagens, ou uma completa miserabilidade, pois o continente, teoricamente, 

possuiria apenas esses aspectos. Já a segunda problemática envolve a escolha do que é bom 

ou não para que crianças tenham acesso e leiam. Como Cadermatori em seus estudos já 

pontuava, a escrita literária para os jovens leitores é “produzida, comercializada e comprada 

pelo adulto” (CADEMARTORI, 1987, p.21). Mesmo que o destinatário seja a criança, nessa 

etapa é como se ela não tivesse autonomia. A ênfase, portanto, está no que os adultos julgam 

ser viável ou não para os pequenos leitores. 

A par dessas questões, trouxemos para o centro da análise as cinco obras de autoria 

africana da coleção Mama África, que podem ser comparadas à função que os antigos 

contadores de histórias exerciam. Todas as histórias escritas por autores que, mesmo com 

suas vivências particulares, compartilham da experiência de aprenderem com os mais velhos 

sobre suas culturas. Nós, brasileiros, podemos usufruir da sabedoria africana contada por 

meio dessas narrativas que nos chegaram através da coleção. Relembramos, entretanto, que, 

ao falarmos sobre a possibilidade de desfrutarmos e aprendermos sobre os saberes africanos 

a partir dos livros, não estamos simplificando ou deixando de lado o processo complexo da 

transição da oralidade para o texto escrito. 

Vimos no decorrer do trabalho que não é possível ter acesso de fato a tudo que fora 

compartilhado no campo oral, pois quem tem acesso às histórias orais, tem acesso também 

a outros elementos que circundam esse contexto, como a teatralidade, os gestos, os sons e o 

ato coletivamente compartilhado. Salientamos a relação intrínseca que a oralidade possui 

com o sagrado e que se não entendermos que a tradição oral perpassa todo dinamismo 

africano, de nada valerá.  

Foi então que iniciamos o capítulo Mama África: A memória viva da palavra. 

Nele refletimos sobre o que é literatura infantil e sobre como surge essa literatura nos países 

estudados nessa dissertação – Angola e Moçambique –, para a partir de então, discutirmos o 

processo de criação dos autores que, das histórias orais, escreveram novas histórias de 

temáticas e gêneros diversos. 

Descobrimos, pois, os textos poéticos de Zetho Cunha Gonçalves, que nos 

permitiram conhecer poemas inspirados por canções, provérbios e motejos dos povos 

nganguela, tchokwé e bosquímano. Encontramos em Debaixo do arco-íris não passa 

ninguém (2006) muita musicalidade, rima e poesia, junto a brincadeiras que pertencem ao 

universo infantil e que nos possibilitaram descobrir como os textos podem coreografar belas 
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danças em um livro. Em Debaixo do arco-íris não passa ninguém (2006) predominam 

personagens animais, cujas temáticas não separam os homens da natureza. Temos então, 

uma das principais marcas de uma prática fundamental tradicional registrada na criação de 

Zetho Gonçalves, que junto a Roberto Chichorro, mostrou-nos um pouco das canções e 

provérbios bosquímanos. 

Conhecemos também o trabalho coletivo de Mia Couto e Malangatana Valente 

Ngwenya.  Juntos, eles viabilizaram que nós, leitores, pudéssemos apreciar a história de 

Maria Poeirinha em O beijo da palavrinha (2006). Uma história cheia de encanto que, 

através da linguagem poética e da predominância do vermelho e azul, conseguiu levar-nos a 

ter um encontro não só com o mar, mas com Moçambique e suas “Marias”. O livro que 

contém um pouco de tristeza, muito nos diz e mostra que, segundo a tradição africana, a 

morte é a passagem para outra forma de se viver: é, na verdade, ir para outro universo 

cósmico, onde o tempo não é como o tempo ocidental, já que nele mortos e vivos interagem 

e a morte pode ser o voo de uma gaivota. 

José Eduardo Agualusa recupera contos dos Koisan para escrever a história O filho 

do vento (2006), em parceria com Antonio Ole. A obra conta sobre como surgiram os 

fenômenos da natureza causados pelo vento e também como surgiram as estrelas, a lua e o 

amor. A história traz gotas de sabedoria para entendermos que nem o vento nem as pessoas 

fazem somente coisas ruins ou apenas coisas boas e mostra mais uma vez a relação intrínseca 

da natureza com os seres humanos. 

Apesar de todos os livros da coleção Mama África se relacionarem com histórias 

orais e ensinamentos tradicionais, O homem que não podia olhar para trás (2006) é o 

livro que mais aponta características em comum com o conto recuperado. A história por 

diversas vezes é quase a mesma, exceto por um traço que modifica toda a obra: a inserção 

da experiência da Guerra Civil em Moçambique, que acaba por mudar o sentido do que 

significava olhar para trás.  

Por fim, vistamos a produção de Ondjaki e Rachel Caiano, através da história O leão 

e o coelho saltitão (2009). Nela encontramos cenas engraçadas, paródias que dialogam com 

músicas populares brasileiras e um ensinamento africano bastante interessante: nem sempre 

a força é capaz de fazer vencer as lutas, às vezes, ser mais fraco, porém mais esperto pode 

possibilitar a vitória no final. E assim findamos nossa missão de passar por cada uma das 

histórias de Mama África e de colher ensinamentos que no passado eram transmitidos através 

da oralidade. Hoje, com a publicação dos livros, podemos ter contato com partes do 

continente africano, que talvez, antes, fossem-nos inacessíveis. Porém, isso só nos foi 
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possível porque optamos por novos caminhos epistemológicos, que valorizam os 

conhecimentos africanos, que em diversos momentos foram marginalizados. Hoje o Sul pode 

falar por si e as culturas e filosofias não ocidentais podem ser igualmente reconhecidas e 

valorizadas. 
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6  ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 

 

As duas mulheres e o Céu 

No começo dos tempos, a distância entre o céu e a terra era bem pequena: não passava 

da altura de uma girafa.  

Certo dia, numa aldeia africana, duas mulheres estavam com os seus pilões 

amassando grãos de trigo. As duas não paravam de falar. Era uma fofoca atrás da outra. Uma 

delas, empolgando-se muito com o falatório, levantou o pilão tão alto que fez um furo no 

céu.  

– Aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! – gritou o céu.  

Tão animadas com a conversa estavam as duas mulheres, que não ouviram o grito. 

Acontece que não parou por aí. O espaço celeste começava a ganhar furos e mais 

furos porque as duas mulheres, de tão empolgadas com a conversa, não perceberam que seus 

pilões rasgavam o céu, que continuava a gritar.  

Lá em cima, o tapete azulado chorou, berrou e nada adiantou. Finalmente, tomou 

uma decisão:  

– Assim não dá mais, vou me afastar da terra o máximo que puder.  

Subiu, subiu o mais alto que pôde. Quando chegou lá no topo do mundo, sossegou:  

– Aqui está bom. Ninguém mais vai conseguir me furar.  

Todos os furos que as duas mulheres fizeram nunca mais foram fechados. Os 

africanos dizem que esses furos podem ser vistos diariamente durante a noite: são as estrelas 

do céu. 

 

 

BRENMAN, Ilan. “As narrativas preferidas de um contador de histórias”. Difusão Cultural 

do Livro, 2005. 
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ANEXO 2 

 

Mahura, a Jovem Que Trabalhava Demasiado 

 

 Em determinado tempo, o Céu vivia na Terra. As nuvens, suas filhas, turbilhavam e 

volteavam junto do solo, prendendo-se junto aos ramos das acácias. A sua filha chuva 

gostava de molhar as pessoas do cimo das grandes palmeiras e o seu maior prazer era juntar-

se às alegres águas dos rios. A terra e o céu prestavam pequenos serviços um ao outro, como 

bons vizinhos; por exemplo, quando a seca era prolongada, a terra, dirigia-se diretamente ao 

Céu, pedindo que regasse os campos e dessedentasse os animais. E o Céu enviava-lhe a 

chuva... 

 Mas um dia, a Terra teve uma filha, Mahura. Tão inteligente como bela, só tinha um 

defeito: trabalhava demasiado. 

 Todas as noites, à mesma hora, Mahura tirava o almofariz e as raízes de mandioca. 

E trabalhava, trabalhava incansavelmente. Mas o pilão era tão comprido que, cada vez que 

ela o erguia, batia com ele, dolorosamente na cabeça do Céu.  

 – Oh, desculpa Céu! – escusava-se ela. – Fazes o favor de te afastar um pouco? Não 

tenho espaço suficiente para o meu pilão! 

 E o Céu, resmungando e a esfregar o galo que ela lhe fizera na testa, erguia-se um 

pouco. 

 Mahura continuava a trabalhar. Uma, duas, três pancadas de pilão! 

 – Ah, desculpa, Céu! – exclamava a bonita jovem, continuando a sua tarefa. Queres 

afastar-te um pouco mais? 

 E o Céu erguia-se mais um pouco, tão furioso como embaraçado: 

 Realmente, que se poderia fazer a uma rapariga que trabalhava com tanto 

entusiasmo? 

 E Mahura continuava a esmagar os grãos. E quanto mais pilava, mais o pilão crescia 

e batia no Céu, que cada noite, se afastava mais, levando com ele as engraçadas Nuvens e a 

Chuva, que chorava, chorava continuamente... 

 E todos os dias acontecia a mesma coisa. O Céu já estava desesperado! A sua testa 

estava cheia de nódoas negras e galos, feitos pelo pilão de Mahura. 

 Um dia o Céu decidiu pôr cobro àquilo! Tinha acabado de receber uma pancada que 

o havia aborrecido muito. 

 – Está decidido, vou abandoná-la. Fiquem com a vossa terra, para vocês! Por fé de 

quem eu sou, juro que o pilão não voltará a bater-me. Adeus! 
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 E, chamados os milhares de pequenas Nuvens e a chuva desolada esta por abandonar 

os rios e os charcos, o Céu subiu, subiu tão longe que a terra ficou preocupada: iria 

desaparecer? 

 Enquanto isso, Mahura, continuou, junto de sua mãe, a trabalhar com o almofariz e 

o pilão, a esmagar os grãos e as raízes de mandioca. No entanto, chegou um dia em que 

sentiu falta do Céu. As nuvens cumprimentavam-na de muito longe e a Chuva já não 

conversava, cansada de cair de tão alto. Então Mahura pretendeu fazer-se perdoar: tirou do 

leito do rio uma pepita de ouro e arrancou de uma caverna um pedaço de prata. À pepita deu 

nome de Sol e à prata o de Lua. 

 Depois atirou-os muito, muito alto, com mensagens de amizade para o Céu. 

 Se não acreditam nesta história, levantem a cabeça numa noite de Verão: podem 

verificar que as estrelas, tão brilhantes no firmamento, não são mais que cicatrizes das 

pancadas que Mahura deu na cabeça do Céu! 

 Além disso, não se diz que a Lua brilha tanto como a prata e o Sol como ouro? 

 Mas o Céu nunca mais voltou à Terra!... 

 

Narradora feminina, 68 anos, doméstica, recolha no Luabo, Zambézia. 

 

ROSÁRIO, Lourenço Joaquim da Costa. Antologia do conto africano de transmissão oral. 

Córdova: Editora Gailivro, 2009, p. 394-395. 
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ANEXO 3 

 

O Homem Chamado Namarashota 

 

Havia um homem que se chamava Namarashota. Era pobre e andava sempre vestido 

de farrapos. Um dia foi à caça. Ao chegar ao mato, encontrou uma impala morta. Preparava- 

-se para assar a carne do animal, quando apareceu um passarinho que lhe disse: 

– Namarashota, não se deve comer essa carne. Continua até mais adiante, que o que 

é bom estará lá. 

O homem deixou a carne e continuou a caminhar. Encontrou, então, uma gazela 

morta. Tentava novamente assar a carne, quando surgiu um outro passarinho que lhe disse: 

– Namarashota, não se deve comer essa carne. Vai sempre andando, que encontrarás 

coisa melhor do que isso. 

Ele obedeceu e continuou a andar, até que viu uma casa junto ao caminho. Parou, 

assustado. Uma mulher que estava junto da casa chamou-o. Mas ele teve medo de se 

aproximar, porque estava muito esfarrapado. 

– Chega aqui! – insistiu a mulher, 

Namarashota aproximou-se. 

– Entra – disse ela. 

O homem não queria entrar porque era pobre. 

– Entra! – teimou a mulher. 

Namarashota entrou. E, então, a mulher disse-lhe: 

– Vai à casa de banho e vestes estas roupas. 

Ele foi à casa de banho, lavou-se e vestiu as calças novas. Em seguida a mulher 

declarou: 

– A partir deste momento, esta casa é tua. Tu és meu marido e passas a ser tu a 

mandar. 

– Ah, sim?! – exclamou ele. 

E Namarashota ficou deixando de ser pobre. 

Um certo dia tiveram de ir a uma festa. Antes de partirem para uma festa, a esposa 

disse a Namarashota: 

– Na festa que vamos, há cerveja de farinha de mandioca, outras bebidas e música. 

No caso de dançares não deverás virar-te para trás. 
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Namarashota concordou e lá foram. Na festa, bebeu cerveja de farinha de mandioca 

e, com esta bebida e um vinho qualquer, embriagou-se. Começou a dançar ao ritmo do 

batuque. A certa altura, a mulher assustou-se quando reparou que o marido estava quase a 

virar-se para trás. Namarashota continuava a dançar. Mas a música tornou-se tão animada 

que ele acabou por virar. E, no momento em que se virou, ficou tal e qual no mesmo estado 

em que se encontrava antes de chegar à casa da mulher: pobre e esfarrapado. 

 

Extraído de Eduardo de Medeiros, Contos Moçambicanos, Ndjira. 

 

ROSÁRIO, Lourenço Joaquim da Costa. Antologia do conto africano de transmissão oral. 

Córdova: Editora Gailivro, 2009, p. 325. 
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ANEXO 4 

 

A Idade do Leão e do Coelho 

 

Há muito tempo, o Coelho e o Leão discutiam sempre sobre qual deles seria o mais 

velho. Dali mesmo começaram a perguntar um ao outro quem era o mais velho. Pensou o 

Leão: “Se eu falar de anos, ele vai dizer anos que ultrapassam os meus”. Foi então que o 

Leão disse: 

- Eu nasci antes da criação do mundo. 

Foi quando o coelho começou a chorar dizendo: -Oh, já me lembraste, antes da 

criação do mundo, morreu o meu primeiro filho. 

O leão ficou derrotado na idade. O Coelho, pela sua esperteza, venceu o Leão, grande 

que é, sendo ele pequeno! 

 

 

Extraído da Compilação do Projeto EKOTI. 

 

ROSÁRIO, Lourenço Joaquim da Costa. Antologia do conto africano de transmissão oral. 

Córdova: Editora Gailivro, 2009, p. 32. 
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ANEXO 5 

 

O Coelho e o Leão 

 

O Coelho e o Leão eram amigos. O Coelho indicava onde estavam os animais e o 

Leão ia caçá-los. 

 – Sabes, amigo, arranjei uma maneira de caçar animais sem precisares de ter de 

caminhar. 

 – Como assim? – perguntou o Leão admirado. 

 – Olha, a base da montanha é o lugar mais indicado. Tu ficas cá em baixo, num lugar 

que te vou indicar e eu vou lá acima espantá-los. Verás que, até de olhos fechados, os 

apanhas. 

 O Leão concordou, satisfeito, e até achou graça a essa de poder apanhar os animais, 

de olhos fechados. 

 No dia combinado, lá foram. O Coelho colocou o Leão num lugar por ele escolhido 

e foi lá acima, de onde descolou uma grande pedra. Esta começou a rolar com estrondo. 

Quando o pedregulho se aproximou do lugar onde estava o Leão, o Coelho gritou: 

– Fecha os olhos para os animais não verem o teu brilho. Apanha-os a todos. 

O Leão assim fez e apanhou com um pedregulho na cabeça, tendo ficado esmagado. O 

Coelho foi-se embora. 

Desde esse dia, os leões não gostam do Coelho.  

 

 

Extraído de Lourenço do Rosário, Contos Moçambicanos do Vale do Zambezes, 

Moçambique Editora, Maputo, 2001. 

 

ROSÁRIO, Lourenço Joaquim da Costa. Antologia do conto africano de transmissão oral. 

Córdova: Editora Gailivro, 2009, p. 135. 
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ANEXO 6 

 

A esperteza do Coelho 

 

 Tinha morrido um régulo. 

 Quando o régulo morreu, anunciaram: 

 – Só os indivíduos que têm chifre poderão beber em memória do régulo. 

 A notícia rompeu todas as fronteiras. E o Coelho disse: 

 – Eu hei-de beber dessa otheka. Eu não hei-de perder! Hei-de bebê-la. 

 – Mas como é que vais beber, se tu não tens chifres? 

 – Calma, eu hei-de beber! 

 Então o Coelho dirigiu-se à floresta, extraiu cola de uma planta, pegou nuns chifres 

e colocou-os à cabeça. Depois foi à casa buscar a sua viola e caminhou ao encontro de todos 

os outros convidados. 

 Ouviram-no a chegar, a cantar: 

 – A otheka está a ser bebida. 

 E disseram, cantando também: 

 – O Coelho está a dizer/ Que se pôs os chifres/ por causa da bebida... 

 As pessoas já tinham começado a beber e algumas já estavam bêbadas. Mas, assim 

que o ouviram tocar, exclamaram:  

 – Sim, senhor! Agora é que a música chegou! A música que queríamos é exatamente 

esta. Vá, vamos cantar e dançar! 

E todos cantaram e dançaram até que, às tantas, interrompeu-se a dança para se passar 

revista: queriam saber se algum infiltrado se tinha metido na festa. Um voluntário apareceu 

e, pegando num pau aceso, começou a identificar os convivas. 

 De repente, descobriu o Coelho a dormir a sono solto, todo ele transpirado. Na 

verdade transpirava por todos os lados e, por estar já muito cansado, não desconfiava do que 

se passava. 

 E o fogo iria fazer com que o Coelho fosse descoberto. Por causa do calor, os chifres 

já não estavam no mesmo lugar. 

 Assim que o viram, gritaram: 

 – Eih, tu, Coelho! Afinal enganaste-nos dizendo que tinhas chifres?! Agora é que te 

apanhamos! 

 O Coelho quando ouviu aquilo, deu um salto e desapareceu pelo mato. 

 

 

Extraído de Eduardo Medeiros, Contos Moçambicanos, Ndjira.  

 

ROSÁRIO, Lourenço Joaquim da Costa. Antologia do conto africano de transmissão oral. 

Córdova: Editora Gailivro, 2009, p. 14. 
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ANEXO 7 

 

Paródia criada por Ondjaki – Releitura de “A Casa” de Vinicius de Moraes 

 

Era uma festa bem pequenina 

Não tinha fruta, não tinha nada 

Tinha um defunto meio acordado 

Eu vou fugir para não ser caçado... 

 

[...] 

 

Olha o morto ele é esperto 

Cuidado com as garras  

Sua dentadura dá medo de ver 

É coisa que mata 

E eu já vi morder... 

 

 

Fragmentos retirados de O Leão e o Coelho Saltitão, 2009, p. 23. 

 

ONDJAKI, O leão e o coelho saltitão; ilustrações de Rachel Caiano. Rio de Janeiro: Língua 

Geral, 2009 – (Coleção Mama África). 
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ANEXO 8 

 

Versão original de “A Casa” de Vinicius de Moraes  

 

Era uma casa, muito engraçada 

Não tinha teto, não tinha nada 

Ninguém podia entrar nela não 

Porque na casa não tinha chão 

Ninguém podia dormir na rede 

Porque na casa não tinha parede 

Ninguém podia fazer pipi 

Porque pinico não tinha ali 

Mas era feita com muito esmero 

Na rua dos bobos, número zero 

Mas era feita com muito esmero 

Na rua dos bobos, número zero 

 

 

Compositores: Vinicius de Moraes / Sergio Bardotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

ANEXO 9 

 

Paródia criada por Ondjaki – Releitura de “Garota de Ipanema” de Tom Jobim 

Olha que festa mais linda 

Mais cheia de graça 

Cuidado com o cão, veja a trapaça 

Com uma doce dentada 

Você vai dançar 

 

 

Fragmentos retirados de O Leão e o Coelho Saltitão, 2009, p. 24. 

 

ONDJAKI, O leão e o coelho saltitão; ilustrações de Rachel Caiano. Rio de Janeiro: Língua 

Geral, 2009 – (Coleção Mama África). 
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ANEXO 10 

 

Versão original de “Garota de Ipanema” de Tom Jobim 

 

Olha que coisa mais linda 

Mais cheia de graça 

É ela, menina 

Que vem e que passa 

Num doce balanço 

A caminho do mar 

 

Moça do corpo dourado 

Do sol de Ipanema 

O seu balançado é mais que um poema 

É a coisa mais linda que eu já vi passar 

 

Ah, por que estou tão sozinho? 

Ah, por que tudo é tão triste? 

Ah, a beleza que existe 

A beleza que não é só minha 

Que também passa sozinha 

 

Ah, se ela soubesse 

Que quando ela passa 

O mundo inteirinho se enche de graça 

E fica mais lindo 

Por causa do amor 

 

Composição: Antonio Carlos Jobim / Vinicius de Moraes 

 


