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...Que idade  
tem o rio? 
Sua infância flui 
Sempre menimesma 
Sua voz permanece azul, 
água aberta, alçapão 
por onde o tempo perde a voz 
e o imenso se faz imerso 
 
Fumo molhado 
que todos bebemos 
crença que aprendemos: 
a vontade do rio 
morrendo eterna no infinito... 

Mia Couto1 

 
 

                                                           
1 COUTO, 2014: 90. 
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RESUMO 

 

Este trabalho consiste em uma análise comparativa das obras Até passarinho passa e 
Por parte de pai do escritor brasileiro Bartolomeu Campos de Queirós e O beijo da 
palavrinha e A chuva pasmada do escritor moçambicano Mia Couto, obras endereçadas 
ao público infantil e juvenil.  O objetivo é investigar consonâncias e divergências dos 
tratamentos literários dados às temáticas da morte e da infância, e analisar, a partir 
desses tratamentos, processos histórico-culturais que permitem equacionar as heranças 
coloniais nos contextos sociais e políticos do Brasil e de Moçambique.  
O protagonismo infantil e as representações literárias das famílias frente à morte 
permitem refletir sobre o lugar da infância como lugar de trânsito e de produção de 
cultura o que, em consequência, desloca o papel do adulto e das instituições sociais e 
permite pensar na multiplicidade sócio-cultural constitutiva das identidades individuais 
e sociais.  
Buscamos, com tais deslocamentos observados nas propostas literárias concernentes ao 
corpus deste trabalho, defender a necessidade de aprimorar o processo de 
descolonização política e epistemológica dos espaços sociais marginalizados, 
compreendendo a modernidade e o sistema-mundo capitalista como a dupla face da 
colonialidade.  
 

Palavras-chave: Morte. Infância. Descolonização. Epistemologia. Literatura 
infantojuvenil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This work consists of a comparative analysis of the works Até passarinho passa  and  
Por parte de pai of the Brazilian writer Bartolomeu Campos de Queirós and O beijo da 
palavrinha and A chuva pasmada of the Mozambican writer Mia Couto, works 
addressed to the young people and children . The objective is to investigate consonance 
and differences of literary treatments given to the themes of death and childhood, and 
analyze , from these treatments , historical and cultural processes that allow equate the 
colonial heritage in the social and political contexts in Brasil and Moçambique . 
The children's role and literary representations of families facing death allow reflect on 
childhood place as a place of transit and cultural production which consequently shifts 
the adult role and social institutions and to suggest the socio multiplicity constitutive of 
individual cultural and social identities. 
We seek, with such displacements, observed in the literary proposals concerning the 
corpus of this work, defending the need to improve the process of political and 
epistemological decolonization of marginalized social spaces, including the modernity 
and the capitalist world-system as the double face of colonialism. 
 

Keywords: Death. Childhood . Decolonization. Epistemology. Children's literature. 
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1 – Introdução 

 

−Não leve meu menino, pois eu vou ficar sozinho. Não 
tenho mulher, nem mais filhos. 
A morte disse: 
− Que conta eu vou dar a Olorum, pois tenho 
responsabilidade? 

Mãe Beata de Yemonjá2 
 

 

 

O trecho acima é parte de um conto escrito por Mãe Beata de Yemonjá, conto 

compilado no livro Caroço de Dendê: a sabedoria dos terreiros: como Ialorixás e 

Babalorixás passam seus conhecimentos a seus filhos (2008). O livro abarca um grande 

número de narrativas de fundo mítico e místico da cultura afro-brasileira presente nos 

terreiros de Candomblé e, narrativas que foram, de fato, vivenciadas por Mãe Beata de 

Yemonjá, fazendo parte de seu passado. Escolhemos iniciar a introdução da presente 

dissertação com tal narrativa não só porque reverbera a presença da morte, da criança e 

de um contexto familiar, mas porque encerra um forte caráter de resistência. A religião 

em questão, o candomblé, sendo de matriz africana, carrega a resistência da cultura 

negra, como compósito agonístico da construção do processo da mestiçagem da 

identidade brasileira.  

A narrativa de Mãe Beata conta o seguinte: um homem cujo único filho estava 

muito doente recebeu, um dia, a visita da morte, que era uma senhora.  A morte viera 

buscar o filho, mas o homem pediu à morte que não o fizesse, caso contrário, ficaria 

sozinho. A morte assentiu, mas afirmou que voltaria dentro de sete anos para buscar o 

menino. Em tom de negociação, o pai pediu que a morte o levasse no lugar do filho, 

quando fosse o tempo do seu retorno, a morte concordou. O pai, então, teve a ideia de 

                                                           
2YEMONJÁ, Mãe Beata de, 2008: 65. 
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enganar a morte. No dia fatídico, ele partiu uma cabaça, colocou-a na cabeça, 

escondendo o cabelo, raspou a barba e o bigode, se pintou de preto e ficou sentado num 

canto da casa. 

Ao bater na porta e perguntar pelo homem, a morte obteve a seguinte resposta 

do menino: − Ele viajou, não sei quando volta. Então, a morte olhou no entorno, chegou 

perto do homem disfarçado, passou a mão em sua cabeça e disse: − Eu vim buscar um 

homem branco e cabeludo. Já que ele não está aqui, levarei esse mesmo.  

Apesar da relação de proximidade entre o personagem mais novo e a morte, 

infância e morte soam-nos, em princípio, conceitos irreconciliáveis. Precisamos, 

portanto, para pôr em diálogo tais conceitos, pensar nos sentidos que possuem dados os 

respectivos campos de forças em que são empregados. A partir das desconstruções 

desses sentidos, no que se refere aos parâmetros hegemônicos que supostamente os 

sustentam, as investigações desta dissertação visam a desenvolver diálogos entre 

algumas representações literárias dessas temáticas em obras infantojuvenis. 

Por um lado, temos o imaginário brasileiro em Até passarinho passa. (2003) e 

Por parte de pai (1995) de Bartolomeu Campos de Queirós e, por outro, o 

moçambicano, nas obras O beijo da palavrinha (2006) e A chuva pasmada (2004) de 

Mia Couto. A pesquisa objetiva equacionar as heranças coloniais em ambos os 

universos literários, bem como seus efeitos e consequências. E, à medida que escolhas 

epistêmicas alternativas à dominante reverberam em tais obras, torna-se possível 

desenvolver reflexões críticas acerca dessas heranças. Ao aproximarem infância e 

morte, em seus projetos estéticos, os autores, cujas obras compõem o objeto de estudo 

desta dissertação, nos fornecem material para engendrar um exercício de descolonização 

do olhar à luz do que afirma o argentino Walter Mignolo sobre a opção descolonial em 
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seu artigo “Desobediência epistêmica: A opção descolonial e o significado de 

identidade em política”, publicado, em 2007, na Revista Gragoatá e, em 2008, no 

Caderno de Letras da UFF. Para Mignolo, a opção descolonial é uma estrada para a 

pluriversalidade como um projeto universal e tem como pilar a desobediência 

epistêmica, o que significa deixar a estrutura do pensamento controlado pela política e 

pela economia eurocêntricas. Trata-se, portanto, de uma epistemologia que deve 

estruturar-se em construções de conhecimento referentes aos lugares marginalizados, 

com o objetivo de desenvolver soluções para os problemas dessas marginalizações.  

Nesse sentido, o filósofo sul-africano Mogobe B. Ramose é representante de 

um discurso não-ocidental, que nos permite pensar a partir da afirmação da legitimação 

da filosofia africana, nos efeitos e consequências de uma filosofia exclusivista que 

admite apenas a particularidade ocidental e põe em dúvida particularidades como a 

africana, a latino-americana e a ameríndia, por exemplo. Ramose enumera em seu artigo 

“Sobre a Legitimidade e o Estudo da Filosofia Africana” (2014), implicações desse tipo 

de exclusão filosófica, bem como aponta argumentos para uma visão da filosofia como 

uma tarefa libertadora.  

Uma das implicações da exclusão das filosofias  não ocidentais seria a busca 

pelo poder de instituir uma única experiência, um único conhecimento e uma única 

verdade para todos. Nesse sentido, a reiteração de preconceitos e lugares fixos, em 

oposição à função de inquietação inerente à filosofia, fortalece a construção da 

autoridade de um único grupo para a dominação dos povos cujas filosofias são 

excluídas.  

Em consequência dessas exclusões, Ramose fala do papel da formação dos 

filósofos e intelectuais africanos, e aponta para argumentos que transformam o estudo 
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da filosofia em uma tarefa libertadora. O sul-africano esclarece que, ainda que o filósofo 

africano se forme em filosofia ocidental, dada a sua história cultural diferente, é 

necessário que veja essa filosofia de formação em seu contexto histórico-intelectual e a 

adapte para seu próprio contexto, usando-a como apoio ao desenvolvimento cultural e 

fortalecimento de sua sociedade. O que Ramose propõe é a adaptação de uma 

ferramenta às condições existenciais diferenciadas da hegemônica, focalizando, dessa 

forma, o meio social e a necessidade da efetiva libertação cultural, econômica, 

educacional e política dos povos não-ocidentais. Sendo assim, elegemos seu 

pensamento como norteador das escolhas teóricas e caminhos analíticos. 

As leituras interpretativas se fundamentam em teorias literárias, sociais e 

filosóficas com as quais intencionamos versar sobre aproximações e afastamentos dos 

processos histórico-culturais das realidades brasileira e moçambicana subjacentes às 

produções artísticas dos autores em questão, buscando compreender tais processos em 

suas diferenças.  

Os tratamentos literários dados à morte e à infância nos objetos de estudo 

assumem posicionamentos contrários ao caráter homogeneizante da institucionalização 

da educação, que, no mais das vezes, se baseia na forma como a lógica ocidental 

influencia a sociedade, a cultura e a epistemologia desses países, que, no contraste 

geopolítico do mundo, assumem a margem. Como lógica ocidental, compreendemos o 

processo da modernização como continuidade do sistema colonial que determinou as 

posições do Brasil e de Moçambique. Denunciamos, portanto, a necessidade do 

aprimoramento do exercício de descolonização, compreendendo que tanto a 

independência do Brasil, como a independência de Moçambique não interromperam o 

processo de construção cultural e epistemológico empreendido pelo sistema colonial.  
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Pensamos o papel de mediação e articulação do conhecimento de autores como 

Bartolomeu Campos de Queirós, Mia Couto e Mãe Beata de Yemonjá junto aos mais 

novos, evidenciando o papel social da criança como produtora de culturas. As infâncias, 

tanto as representadas em personagens dos textos literários quanto as que compõem o 

público-leitor das obras, são deslocadas de sua condição  por vezes inferiorizada em 

comparação com a dos adultos e, na maioria das vezes, separada da sociedade pelo fio 

da razão. Ou seja, a racionalidade louvada desde a modernidade com o iluminismo, 

opera um abismo entre o grupo que compõe o racional, o universal, o humano e os 

Outros, que são excluídos.  

Dessa forma, assim como Hegel3 chama a África de continente criança no 

século XIX e com essa assertiva se fundamentam as diretrizes civilizatórias e 

pedagogizantes dos povos africanos; os adultos, as instituições, a legislação dos países 

globalizados, em sua maioria, operam uma espécie de colonização da infância, uma vez 

que, ao não serem consideradas como produtoras de cultura e conhecimento, as crianças 

incorporam, sem o fomento do diálogo crítico, a formação padronizante do cidadão 

ocidental, patriarcal, capitalista, branco, europeu e cristão. 

Ao legitimar os saberes mítico e místico da herança negra da cultura brasileira 

em seus textos, Mãe Beata assume o papel descolonizador, porque viabiliza um 

caminho de construção diferente do estabelecido pelos padrões hegemônicos. O saber 

religioso, nesse sentido, reivindica o seu papel e confronta os saberes científicos e 

técnicos, exigindo um diálogo horizontal, tal qual afirma Boaventura de Sousa Santos 

quando explica as diretrizes do conjunto de debates intitulados por “Epistemologias do 

Sul”, alguns deles componentes do corpus teórico do trabalho:  

                                                           
3 HEGEL apud LEITE, 2008: 20. 
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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 e MENESES, 2010: 
19) 
  

Retomando o conto de Mãe Beata de Yemonjá que personifica a morte, 

gostaríamos de pensar o papel da aleatoriedade no modo como a morte do homem 

ocorre, uma vez que não importava quem era o homem que deveria morrer no final das 

contas, mas era preciso que a morte levasse alguém para Olorum. Tratava-se de um 

elemento de troca biossimbólica o que a morte havia ido buscar, como esclareceremos 

mais adiante. Muniz Sodré, sociólogo brasileiro, em seu livro A verdade seduzida 

(2005), pensa a organização dos terreiros da Bahia fundados por concepções filosóficas 

norteadoras de uma cultura negra no contexto brasileiro. Sodré compreende que se trata 

de uma cultura reposta que dialoga com situações e contextos brasileiros ligados ao 

processo escravagista e ao sistema colonial. O sociólogo explica a aplicação de uma 

série de conceitos nos rituais negros, tais como segredo, luta, feitiço, as regras do jogo 

e o axé, como a força vital ligada ao movimento, único objetivo dos rituais. O sociólogo 

explica, inclusive, as diferenças entre trocas simbólicas e trocas não-simbólicas que nos 

leva a perceber o salto das relações vivenciadas em sociedades tradicionais versus as 

trocas na modernidade com o advento do capitalismo.  

Em linhas gerais, Sodré explica que, na lógica do ritual negro, há sempre um 

segredo disjuntivo das ações do ritual; pois a iniciação é um processo de separação entre 

quem sabe e quem não sabe; o segredo, no entanto, é um conhecimento que não encerra 

um poder, porque as trocas são operadas pela ideia de dual, ou seja, o que um 

componente do elemento do grupo sabe, os outros sabem, em ausência. O saber positivo 
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existe em função do negativo e, no positivo, o negativo existe. Assim, o que importa 

não é o desvendamento do mistério, mas a luta que o mesmo opera e essa luta ocorre em 

termos de troca simbólica. A saber, 

Na cultura negra, a troca não é dominada pela acumulação linear de um resto (o 
resto de uma diferença), porque é sempre simbólica e, portanto, reversível: a 
obrigação (de dar) e a reciprocidade (receber e restituir) são as regras básicas. É o 
grupo (concreto) e não o valor (abstrato) que detém as regras das trocas. E a troca 
simbólica não exclui nenhuma entidade: bichos, plantas, minerais, homens (vivos e 
mortos) participam ativamente, como parceiros legítimos de troca, nos ciclos vitais. 
(SODRÉ, 2005: 95)  
 

Dispensando, portanto, a hipótese de que a verdade por trás do segredo seja a 

salvação ou o resultado do objetivo principal, no ritual negro, o segredo é mantido e 

gera o desafio para que a luta ocorra. O objetivo principal é o fim da imobilidade: a 

partir da provocação (do segredo), as reações dos que são implicados, nesse jogo, são o 

que gera o movimento. Na estória de Mãe Beata, a morte negocia com os personagens e 

seu papel é o de devolver um elemento a Olorum, o criador do universo. Tal ser, quando 

morre, restitui a vida que ganhou, portanto realiza uma troca biossimbólica. Segundo 

Sodré, “Na cultura negra, não existe nenhuma doutrina realista da morte, pois essa 

integra o princípio simbólico das trocas coletivas. Toda morte é biossimbólica” 

(SODRÉ, 2005: 95). 

Outra obra que discute a morte pelo viés da troca simbólica é A troca simbólica 

e a morte (1996) do francês Jean Baudrillard. Baudrillard potencializa a problemática da 

separação entre vida e morte, à luz dos objetivos da igreja cristã4, do poder do estado e 

da economia política do capital. A vida ganha, portanto, outro objetivo: manter-se 

separada da morte através do trabalho, da acumulação de capital, que significa 

acumulação do tempo. A morte separada da vida se transforma na morte diferida  e a 
                                                           
4 Não estamos nos referindo à religião cristã como um todo, mas a objetivos ligados à uma 
determinada interpretação dessa religião. 
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restituição, a troca biossimbólica, fica impossibilitada. A morte escondida do indivíduo, 

portanto, gera uma tensão latente e um lugar profundo de abstração e de medo.  

Observamos no conto, uma reação diferente de medo frente à morte. Trata-se 

de uma personagem comum com quem se pode conversar, negociar e até mesmo, 

enganar, uma vez que, a morte não leva conscientemente o homem verdadeiro, o que 

realiza, de fato, é a valorização do elemento da troca e a restituição de um elemento ao 

ritual, obedecendo a regra para que o movimento continue.  

Nesse sentido, observaremos em que medida essas teorias dialogam com as 

representações literárias da morte e de sua relação com os personagens nas obras de 

Bartolomeu Campos Queirós e de Mia Couto, trazendo para as discussões, teorias que 

permitam desenvolver análises reflexivas para pensar o entrelaçamento entre histórias, 

culturas e epistemologias nos contextos das produções artísticas. 

Em Queirós, os narradores infantis sofrem com as dúvidas e incertezas em 

realidades que propõem como forma de pensamento a verdade única e a certeza, ligadas 

à igreja cristã. As obras de Queirós resgatam as memórias da infância e através desse 

trabalho da memória se dá a tentativa de descobrir a própria verdade individual, ao 

mesmo tempo em que é possível pensar, politicamente, a relação entre passado e futuro. 

No entanto, o narrador infantil, ao representar observações do mundo com olhos 

infantis, em posição de espera para que o futuro traga respostas, acaba por reavaliar o 

passado a partir do futuro e reitera as dúvidas e as incertezas. Nessas narrativas, é 

possível ter uma visão política e crítica do passado em relação ao presente, mas não é 

possível combater o medo da morte, pois as realidades ficcionais extraditam a morte e 

os mortos em função da lógica da troca da vida pelo trabalho.  
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O capítulo “Poética do vazio – o resgate do futuro no passado nas obras de 

Bartolomeu Campos de Queirós” traz as leituras interpretativas das obras Até 

passarinho passa e Por parte de pai a partir da visão de Walter Benjamin sobre a 

memória como ação política, ou seja, como instrumento para chegar ao conhecimento. 

Concepção aplicada pelo filósofo nos textos de Infância em Berlim por volta de 1900 

(1987), as discussões de Walter Benjamin sobre a desconstrução da historiografia como 

verdade absoluta aponta para o valor da memória como instrumento subjetivo e legítimo 

para confrontar os documentos históricos igualmente pautados por fragmentos de 

realidade. No entanto, essa memória deve ser o momento do despertar no infinito 

desenrolar histórico. Em suas teses “Sobre o Conceito de História” (1994), esse 

momento político é mencionado por diversas vezes como, por exemplo, nos trechos 

abaixo referentes às teses 5 e 6, respectivamente: 

A verdadeira imagem do passado perpassa, veloz. O passado só se deixa fixar, 
como imagem que relampeja irreversivelmente, no momento em que é 
reconhecido. 
 
Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo “como ele foi de fato”. 
Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento 
de um perigo. (...) O dom de despertar no passado as centelhas da esperança é 
privilégio exclusivo do historiador convencido de que também os mortos não 
estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de 
vencer. (BENJAMIN, 1994: 224-225) 
 

A partir dos dois trechos acima, tomamos conhecimento da forma como a 

reminiscência deve ser articulada para trazer à luz um cuidado com os ditames da 

verdade para que o passado e os mortos sejam pensados de forma justa, para que não 

ratifiquem subjugações de raça, classe ou gênero. É a partir dessa noção de memória 

que os textos de “Infância em Berlim por volta de 1900” são escritos. Jeanne Marie 

Gagnebin explica esse processo ao esclarecer que a obra benjaminiana tinha a função de 
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ser uma autobiografia, no entanto, Benjamin deixa a estrutura da crônica e o texto a que 

chama, inicialmente, de “Crônica Berlinense”, passa à “Infância em Berlim por volta de 

1900” e a outro tipo de construção:  

Benjamin desiste pouco a pouco da forma autobiográfica clássica que segue o 
escoamento do tempo vivido pelo autor, uma forma já bastante questionada na 
'Crônica Berlinense', para concentrar-se na construção de uma série finita de 
imagens exemplares, mônadas (para usarmos um dos seus conceitos preferidos) 
privilegiadas que retêm a extensão do tempo na intensidade de uma vibração, de 
um relâmpago, do Kairós. Essas miniaturas de sentido são finitas, pois o seu 
acabamento estético é a condição da sua significação. São igualmente finitas 
porque o “eu” que nelas se diz não fala somente para se lembrar de si, mas também 
porque deve ceder lugar a algo outro que não a si mesmo. (GAGNEBIN, 2011:  80) 

 

Com essa perspectiva, o segundo capítulo desta dissertação se inicia com um 

dos relâmpagos desenvolvidos por Benjamin acerca de sua infância, texto intitulado por 

“Notícias de uma morte”, em que fica claro ao leitor o elemento do futuro presente no 

passado. Nesse sentido, buscamos, nas obras de Bartolomeu Campos Queirós, 

recorrências tais quais as que Benjamin imprime em seus textos, ou seja, observamos as 

construções em que o retorno ao passado seja vislumbrado de forma a denunciar a falta 

de lugar da infância; a pouca reflexão acerca da morte fomentada pela sua separação da 

vida e, por fim, a falta de perspectiva de futuro, uma vez que, em ambas as narrativas de 

Queirós, os narradores, ao entrar em contato com a morte ou diante de mudanças não 

encontram subsídios para realizar trocas simbólicas, ficando com o vazio.  

O conhecimento religioso presente nessas narrativas são envoltos pela 

atmosfera da culpa e do medo engendrada pela igreja cristã que não disponibiliza 

instrumentos para lidar com esses sentimentos, pois os mesmos são o combustível para 

essa máquina de fé.  

Já no capítulo “Morte e fronteira – o lugar da infância como inventividade e 

movimento nas obras de Mia Couto”, tratamos das obras literárias coutianas que trazem 
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representações da infância e da relação entre religião cristã e concepções religiosas da 

cultura negra produtoras de deslocamentos mais marcados. Tanto em O beijo da 

palavrinha como em A chuva pasmada, a sequência narrativa angaria elementos para a 

vivência da morte como troca simbólica. Nesse caso, os processos são gradativos, as 

situações em desequilíbrio são expostas e as soluções para as mesmas são engendradas 

coletivamente, ou seja, os componentes dos grupos vivenciam rituais de passagem que 

os tornam conscientes de seus papéis em processos de atribuição de sentido à morte, por 

exemplo, que também é um ritual de transformação. 

Para apreender esse processo ritualístico, nos utilizamos da obra Cultura 

Tradicional Banto (1985) escrita pelo Padre Raul Ruiz de Asúa Altuna, obra que capta a 

realidade tradicional banto, e que problematiza tal realidade compreendo-a de forma 

múltipla e diversificada, tal qual afirma Altuna no prefácio: “Tentámos somente 

recolher dados etnológicos para conseguir uma visão de conjunto dos constitutivos mais 

fundamentais desta cultura e assim possibilitar a explicação e a compreensão das 

variadíssimas manifestações locais e particulares” (ALTUNA, 1974: 9). 

No contexto ficcional, portanto, buscamos desvelar marcas dessa cultura 

tradicional como um passado coletivo já dinamizado nas vissicitudes dos grupos sociais 

contemporâneos, em que os efeitos do capitalismo como sistema histórico e cultural são 

percebidos em termos de miséria e pobreza. As famílias detêm o lugar da margem e 

fazem da resistência filosófica e cultural local, o instrumento de combate da sua 

subjugação. Em O beijo da palavrinha, a protagonista passa por situações adversas e 

sua família não dispõe de recursos para ajudá-la, assim como o lugar em que vive, um 

lugar ermo, não provê recursos, mas seu irmão Zeca Zonzo realiza com a irmã um 

processo mágico que a liberta de sua condição. Em A chuva pasmada, o narrador e seus 
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familiares são vítimas da falta de uma chuva paralisada no céu, no entanto, os 

problemas subjetivos por que passam são análogos às situações naturais. Ou seja, há 

conflitos que devem ser resolvidos na conjuntura familiar e social para que a chuva 

cumpra sua trajetória natural. 

Percorremos esse universo mágico em Mia Couto a partir dos estudos de Maria 

Paula Meneses sobre a função da feitiçaria e da dimensão mágica da política no cenário 

moçambicano contemporâneo. A socióloga realiza um estudo com base em notícias de 

tráfico de órgãos na região e descobre uma dimensão mágica na política que empodera a 

população marginalizada frente a políticas de estado que priorizam pequenas elites. 

Levando em conta que a política se fundamenta na ciência e na técnica, os saberes 

religiosos não são levados em consideração. O resultado de tal preterimento é, no caso 

do tráfico de órgãos, emblemático da existência de outras realidades culturais para além 

das oriundas das elites que se manifestam na sociedade moçambicana. Nesse sentido, os 

grupos oprimidos acusam de feiticeiros aqueles que são uma ameaça à sua 

sobrevivência. Há outras práticas culturais ou mesmo modos de atribuir sentidos à 

realidade que são igualmente excluídos do conjunto de políticas que regula a sociedade.  

A morte por não ser efetivamente compreendida pelas formas de conhecimento 

eleitas pelo ocidente é um lugar de poder e, por esse viés, a compreendemos, na medida 

em que é vivenciada pelos personagens, como um processo ritualístico de transformação 

da sociedade e também de resistência. Portanto, para além de tentar desvendar as 

resoluções mágicas da narrativa como processo simbólico, nos propomos a pensar nas 

formas de resistência de determinadas epistemologias anteriormente silenciadas no 

sistema colonial, e, atualmente, veladas pela homogeneização da globalização, mas 

ainda resistentes. 
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No último capítulo da dissertação, “Descolonização do olhar – apontamentos 

para novos caminhos epistemológicos”, explicamos à luz da vertente do grupo 

modernidade/colonialidade (M/C) e das ideias de Walter Mignolo o que entendemos por 

descolonizar o olhar. Justificamos o diálogo entre as ideias de Boaventura de Sousa 

Santos já mencionadas acima e de Walter Mignolo pelo que os pesquisadores propõem 

enquanto radicalização das teorias pós-coloniais no sentido de apontar formas para não 

apenas equacionar as heranças coloniais na contemporaneidade, mas traçar diretrizes a 

partir das quais o processo de descolonização assuma o papel primordial de 

reorganização política e econômica global. Mignolo, ao criticar a utilização das teorias 

ocidentais nos estudos que se propõem descoloniais, desenvolve pesquisas que se 

baseiam em teorias das culturas locais. Outro modo de legitimar o lugar de fala do 

sujeito não-ocidental e reforçar sua autoridade de argumento é o pensamento que 

desloca o conceito de mestiçagem a partir da diferença entre ser e estar, citando o 

exemplo de indivíduos de descendência europeia que, ao viverem fora do espaço 

europeu, constroem outras identidades para além das europeias. Esclarecendo, com 

palavras de Mignolo: 

...a consciência mestiça para um filósofo argentino de descendência alemã (...) não 
é uma questão de sangue, mas uma questão de sentir a fratura entre ser e estar; uma 
sensação de estar fora do lugar, de sentir quando irá teorizar durante os anos 
cinquenta como a força natural da América e, nos anos sessenta e setenta, se mover 
para um entendimento da filosofia aymara ou do pensamento aymara (MIGNOLO, 
2008: 303) 

 

É importante salientar esse posicionamento de Mignolo, com o qual legitima o 

seu lugar não indígena ou não europeu de fala, indagação feita por alguns de seus 

ouvintes e leitores, para que possamos ampliar as aplicações de um pensamento 

descolonial em situações que devem/precisam ser descolonizadas. 
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Essas abordagens teóricas complementam nossa proposta de pensar as escolhas 

dos autores por aproximar “morte” e “infância” em obras endereçadas ao público 

infantil e juvenil como opções descoloniais em detrimento das coloniais. Neste capítulo, 

nos utilizamos ainda da concepção de fronteira discutida por Homi Bhabha para pensar 

as infâncias artisticamente representadas como ocupantes dos territórios de trânsito, 

territórios em que são vivenciados encontros culturais possíveis no espaço além, um 

espaço do presente em que outros tempos coexistem. 

A fronteira em Bhabha se apresenta na esteira do pensamento acerca do entre-

lugar da literatura latino-americana desenvolvido pelo brasileiro Silviano Santiago. O 

entre-lugar, assim como afirma Santiago, é um lugar em que se realiza um ritual 

antropofágico: 

Entre o sacrifício e o jogo, entre a prisão e a transgressão, entre a submissão ao 
código e a agressão, entre a obediência e a rebelião, entre a assimilação e a 
expressão – ali, nesse lugar aparentemente vazio, seu templo e seu lugar de 
clandestinidade, ali, se realiza o ritual antropófago da literatura latino-americana. 
(SANTIAGO, 2000: 26) 

 
Tal ideia de fronteira é ainda ampliada pelo pensamento presente no artigo 

“Para descolonizar os estudos de economia política e os estudos pós-coloniais: 

transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialidade global” (2010) de Ramón 

Grosfoguel compilado no conjunto de debates organizado por Boaventura de Sousa 

Santos e Maria Paula Meneses em Epistemologias do sul que trazem o que Walter 

Mignolo define por pensamento de fronteira, como um lugar, em que, de fato, 

epistemologias ocidentais e não-ocidentais dialogam intensamente, compondo novas 

formas de pensar a realidade, a partir da desconstrução de fundamentalismos sejam 

centrais ou marginais. Grosfoguel ainda traz a concepção do capitalismo como sistema-
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mundo, sistema cultural e histórico e fala da descolonização epistemológica como forma 

de confrontar tal sistema.  

O diálogo intenso entre epistemologias ocidentais e não-ocidentais marca o 

discurso de Mãe Beata ao término do conto “O homem que queria enganar a morte”, 

estória contada no início desta introdução, uma vez que a mesma afirma: “Isto é um 

exemplo para quem gosta de enganar os outros, fazer trato e não cumprir” (YEMONJÁ, 

2008: 66). A fala carrega o tom de moral comum em fábulas, textos que preceituam 

modos de perceber o mundo, de se relacionar com os outros e com a sociedade à luz do 

processo civilizatório ocidental. No entanto, queremos ver mais além: a partir dessa 

assertiva, cuja função é ao mesmo tempo padronizar ações e esclarecer um possível 

enigma da narrativa, ambas as ações ligadas a formas ocidentais de concepção de 

realidade e relações; queremos observar o lugar heterogêneo de fala de Mãe Beata e 

corroborar junto a Ramon Grosfoguel e Walter Mignolo a necessidade de romper os 

fundamentalismos, uma vez que é essencial que as diversidades culturais continuem a 

negociar e não se contentem às equivalências e padrões, mas permaneçam em trânsito. 
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2. Uma poética do vazio – o resgate do futuro no passado nas obras de Bartolomeu 

Campos de Queirós 

 

 

 

Já foi discutido muitas vezes o déjà vu. Será tal 
expressão realmente feliz? Não se deveria antes falar de 
acontecimentos que nos atingem na forma de um eco, 
cuja ressonância que o provocou parece ter sido emitida 
em um momento qualquer na escuridão da vida passada?  

Walter Benjamin5 
 
 
 

 
Em “Notícia de uma morte”, texto reunido em Infância em Berlim por volta de 

1900 (1987), Walter Benjamin, discorre sobre a inoperância da expressão déjà vu, 

substituindo a sensação de já vivido nela contida, pela sensação de que certas 

lembranças parecem conter algo por recuperar, um elemento não captável naquele dado 

momento, e que acaba por se tornar como algo esquecido de um futuro. Ou seja, como 

se fosse possível antever, no presente, que algo deva ser resgatado futuramente: um 

futuro esquecido no passado. O preâmbulo é uma chave para a leitura do acontecimento 

narrado: a lembrança do quarto em que estivera na infância, quando ouvira do pai a 

notícia da morte de um primo distante. O retorno à memória do quarto – resolução da 

narrativa – é, supostamente, munido da peça perdida de um quebra-cabeça, a 

informação de que o primo morrera de sífilis. 

Judeu perseguido pelo nazismo, Benjamin coloca em foco em Infância em 

Berlim por volta de 1900, iniciada em 1932 – momento em que percebe a 

impossibilidade de retorno à sua cidade – imagens de uma infância que antecipam 

                                                           
5 BENJAMIN, 1987:  89. 
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experiências históricas posteriores, imagens que, resgatadas, em ação política, resultam 

no despertar do eco de um futuro perdido no passado. 

Os caminhos literários, em Queirós, traçam, também, uma equação do tempo 

resultante tanto de signos que descrevem lembranças através de imagens, como da 

narrativa sobre como a morte é percebida pelo narrador infantil. As substâncias social e 

política contidas nas infâncias encenadas a partir de experiências com a morte 

observadas nos textos de Queirós, que dizem respeito à matéria da arte, se assemelham à 

de Benjamin, porque, ao fazer protagonizar o foco narrativo infantil, protagoniza um 

retorno lúcido à infância e, por isso, político, isento da aura idílica inicialmente 

atribuída a essa fase da vida.  

Pensar na relação de causa e consequência entre a realidade das guerras 

mundiais do século XX e a situação política do Brasil ex-colônia, encerrada em sua 

neocolonialidade até os dias atuais, nos permite pensar em suplementações 

epistemológicas provenientes da associação entre Benjamin e Queirós. Se por um lado, 

o discurso da globalização tenta homogeneizar modos de lidar com os bens intelectuais, 

culturais e tecnológicos; por outro, não discute e acaba reafirmando os lugares de poder 

instituídos desde as primeiras conquistas ultramarinas. 

Muniz Sodré em sua obra A verdade seduzida (2005) desenvolve um percurso 

acerca de uma genealogia da cultura brasileira. Com base nas concepções de civilização 

e cultura  surgidas nas antigas civilizações clássicas, o pesquisador propõe a articulação 

das particularidades culturais do que intitula cultura negra (embora fale mais 

especificamente dos nagôs, aponta semelhança, no que se refere às práticas culturais, 

em relação aos bantos e afirma a presença de outras inúmeras culturas étnicas 

compósitas desse legado cultural negro brasileiro) às noções ocidentais (concepções 
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científicas, artísticas, regras de boas maneiras e etc.) assimiladas pelas classes dirigentes 

(burguesia colonial, na fase colonial) brasileiras. Levemos em conta que as noções 

ocidentais seriam propagadoras dos imperativos de uma verdade absoluta superior a 

outras verdades culturais. Tal verdade absoluta não era, totalmente, absorvida, na fase 

colonial, pela epistemologia da cultura negra, que ocupou, portanto, um lugar de 

resistência, ao longo dos tempos, para sobreviver. 

A obra de Queirós é um exemplo de literatura de resistência, pois exibe 

verdades culturais marginalizadas pela dominante, através do caráter sugestivo 

proveniente da elaboração poética sobre as relações dos narradores e personagens com a 

morte, elaboração que deixa claro para o leitor o silenciamento social e cultural forjado 

sobre esse tema. Dessa forma, o autor mostra a senda aberta feita no imperativo de uma 

cultura dominante, senda esta que exibe, pelo negativo, a necessidade de desenvolver 

outras formas de tratamento da morte. É interessante pensar nas diferenças entre os 

caminhos epistemológicos dessas duas ordens culturais, a negra e a ocidental, 

sobretudo, porque podemos observar o prevalecimento da visão eurocêntrica que resulta 

na submissão da vida ao capital. 

Nesse sentido, a obra A troca simbólica e a morte (1996) de Jean Baudrillard, 

pensador francês, cujo trabalho apresenta um impulso renovador em relação à falência 

dos grandes modelos e ordens a partir de propostas que diferem do instrumental 

racionalista e iluminista, oferece os estudos a partir do quais estruturamos a ponte entre 

as causas e consequências do processo, até o momento, irreversível, que mantém as 

ordens econômica e política atuais, e que transforma colonialismo em colonialidade. A 

obra de Baudrillard une morte, capital e trabalho, em uma concepção filosófica que põe 

em questão a substituição da vida pelo trabalho em função da contínua atribuição de 
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poder ao capital da sociedade moderna. O filósofo francês compartilha com Muniz 

Sodré das formas de pensar a economia da sociedade atual que incorpora os excedentes 

da produção e do trabalho como acúmulo versus a obrigação de nunca acumular 

proveniente das lógicas sociais primitivas (termo de Baudrillard)/ negras (termos de 

Sodré)6. Baudrillard envereda seu trabalho para a obsessão pela acumulação de capital 

(e de tempo), uma forma ilusória de suspender a morte, enquanto que Sodré persegue as 

diferenças culturais em confronto, componentes da cultura brasileira. A partir de tais 

teorias, estabelecemos relações pontuais para as análises literárias das obras de Queirós. 

A infância enquanto estatuto social carrega um processo histórico de 

subalternização. Trata-se de uma fase conceituada pela sociedade, pelos adultos, pelo 

mass media, por conjuntos de saberes científicos que, por vezes, reproduzem o padrão 

gnosiológico homogeneizante dessa fase da vida. Nessas circunstâncias, é objetivo do 

nosso trabalho captar a infância (tanto em suas representações literárias, como público-

leitor) enquanto lugares de produção de culturas. Para tanto, compreendemos a 

pluralização da criança em seus modos de ser, bem como queremos reconhecer, a partir 

dos modos como o papel infantil é representado nas obras, sua heterogeneidade em 

cidadanias plenas.  

Ampliando o contingente da perspectiva filosófica do ser infantil, trazemos à 

baila o fato de que um dos argumentos filosóficos fundadores da legitimação dos 

processos de conquista dos povos da América e da África pelos europeus foi a 

atribuição de uma suposta natureza infantil aos povos conquistados. Assim, tanto a 

                                                           
6 Atentamos para os diferentes lugares de fala e diferentes objetivos das obras referenciadas de 
Jean Baudrillard e Muniz Sodré. Enquanto o primeiro, para pensar a disjunção entre vida e 
morte em prol do trabalho, disjunção estabelecida pelo capitalismo, recorre à comparação entre 
o que denomina por  sociedades modernas e sociedades primitivas, Sodré, porque seu objetivo é 
ressaltar a resistência da cultura negra para o processo gnosiológico da cultura brasileira, 
esmiúça as culturas étnicas que estão contidas no termo "cultura negra". 
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defesa de Bartolomé de Las Casas7, ao apontar a inocência e ductilidade do indígena, 

quanto a caracterização do continente africano como um país criança por Hegel, fazem 

da infância um lugar inferior e potencialmente modelável, característica que colaborava 

para manter a concepção do Outro como aquele que “ainda não” detinha o conjunto de 

conhecimentos próprios das bases filosóficas, culturais e epistêmicas qualificadas como 

superiores de antemão, ou seja, as de base europeia. 

Com a proposta de desenvolver uma genealogia da discriminação, Baudrillard 

trata da concepção do homem e seu estatuto universal como uma construção 

sumariamente excludente, aprofundando sua racionalidade através da extradição para o 

inumano de várias categorias entre elas os loucos, os idosos, as crianças e precedendo 

todas as outras, a dos mortos e da morte. E é esse esforço de separação de categorias e 

mais precisamente da separação entre vida e morte que oferece o tom da vida moderna. 

Em suas palavras, 

Toda nossa cultura não passa de um imenso esforço de dissociar a vida da morte, 
conjurar a ambivalência da morte em benefício exclusivo da reprodução da vida 
como valor e do tempo como equivalente geral. Abolir a morte é o nosso fantasma, 
que se ramifica em todas as direções: a da sobrevivência e da eternidade para as 
religiões, da verdade para a ciência, da produtividade e da acumulação para a 
economia. (BAUDRILLARD, 1996: 198) 

 
Retomando Walter Benjamin, pretendemos, com as análises das obras literárias 

do brasileiro Bartolomeu Campos de Queirós, percorrera memória de um futuro 

presente em um passado que, com base em uma abordagem política da memória, expõe 

particularidades dos processos históricos da cultura brasileira; refletir acercada 

inoperância de um tratamento cultural da morte pelo viés da lógica da política do capital 

em que se ganha ou perde e na qual não há reversibilidade e pensar a infância pelo viés 
                                                           
7 LÓPEZ, 2008. 
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da sensação de incompletude, em que se espera para trocar a vida pela sobrevida do 

trabalho, questionando esse processo. 

Para iniciar as análises interpretativas das obras literárias de Queirós, 

precisamos compreender o que chamamos de uma poética do vazio. Para tanto, levemos 

em consideração que em ambas as obras, a tessitura literária expõe, através de 

construções poéticas, sugestões de sentidos. A poesia, nessas narrativas, expõe signos 

em suas relações de deslocamento da realidade, quebrando fixações de certezas. Em 

ambas as obras, o vazio, o nada são o resultado encontrado pelos narradores no fim das 

experiências vividas. Trata-se de marcas de um olhar infantil que não compreende as 

contradições dos adultos em sua incapacidade para lidar com a morte, embora sejam os 

princípios da cultura cristã, os norteadores de seus comportamentos. Muniz Sodré atenta 

para essa contradição da religião cristã: 

O empenho da alma cristã será doravante o de desmascarar os segredos, de revelar 
as verdades. Entretanto, os textos bíblicos permanecem atravessados por injunções 
contraditórias. Assim, no mesmo Evangelho de Lucas, onde se lê a exortação à 
revelação de tudo que seja secreto (Lucas 8, 13-18), pode-se ler também uma 
incitação de Cristo (falando aos pares, aos discípulos) ao segredo das parábolas: 
‘Foi dado a vocês conhecer os mistérios do Reino de Deus; mas aos outros tudo é 
apresentado sob forma de parábolas, de maneira que, vendo, eles não vejam e que, 
ouvindo, eles não compreendam’ (Lucas 8, 4-12). (SODRÉ, 2005: 106) 
 

Sendo assim, os narradores lidam com a vida e lhe atribuem sentidos pelo que 

absorvem dos adultos. Os adultos, por sua vez, adotam a lógica da salvação pelo 

desvendamento dos segredos, como dita a ordem cristã, que encerra uma contradição 

por não se propor à revelação absoluta dos fatos.  

As notícias de morte em Até passarinho passa (2003) e Por parte de pai (1995) 

são dadas ao leitor ao final das narrativas e são vivenciadas e descritas por protagonistas 

na infância. Os acontecimentos, narrados em primeira pessoa, são representações de 
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olhares infantis marcados por memórias pessoais; são textos que fazem parte de um 

complexo de obras de Queirós que trazem à baila seu trabalho literário condizente a sua 

posição em relação à criação artística,muitas vezes reveladas em artigos de opinião e em 

palestras. São suas as palavras seguintes provenientes do texto “A criação poética e a 

criança”: “nunca fiz uma proposta de trabalho para a criança, isso é uma coisa bem clara 

para mim. As pessoas que resolvem fazer coisas para a criança se tornam muito chatas. 

A gente faz pela criança que ainda resiste na gente” (QUEIRÓS, 2012: 55).  

Palavras que colaboram para a abordagem da infância que queremos 

empreender, as de Queirós acabam por tratar de uma resistência da infância na fase 

adulta como marca política, tanto a que se dá como movimento revolucionário contrário 

aos projetos pedagógicos e civilizatórios, quanto a que ocorre como movimento do 

devir, do vir a ser, da sempre reconstrução do sujeito a partir de retornos contínuos às 

origens. Complementando, ainda Queirós: 

e eu comecei a pensar que a literatura para criança era uma literatura apenas que 
permitisse também às crianças um outro nível de interpretação, mas que o adulto 
pudesse se aninhar naquele texto, da sua maneira também, e que a literatura infantil 
seria para mim apenas uma questão de criar níveis de leitura. (QUEIRÓS, 2012: 
56) 

 

Disponibilizando declaradamente níveis de leituras a crianças e aos adultos, 

Queirós põe em diálogo as duas fases da vida e constrói uma ponte em direção aos 

estudos de Jeanne Marie Gagnebin acerca de Benjamin, sobretudo, o empreendido no 

artigo “A criança no limiar no labirinto” (2011). Neste trabalho, Gagnebin trata dos 

pontos de encontro e de desencontro entre uma crítica da realidade pela memória 

desenvolvida na obra Em busca do tempo perdido de Marcel Proust e Infância em 

Berlim por volta de 1900 de Walter Benjamin, apontando que, em Benjamin, ao 

contrário de Proust, a memória involuntária é interrompida num determinado ponto e 
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nesse flash outras vozes para além da voz do sujeito discursivo surgem; trata-se da 

noção de despertar, sobre isso Gagnebin afirma: “Exigência política e ética não de 

parar de sonhar, porém, muito mais, de juntar energia suficiente para confrontar o sonho 

e a vigília e agir, em consequência, sobre o real”(GAGNEBIN, 2011: 79-80). 

Em Até passarinho passa (2003) a marca do narrador se insere antes da narrativa 

começar com a epígrafe: “Não conheço, além do imenso tempo, nada que tenha existido 

para sempre. Até o silêncio passa” (QUEIRÓS, 2003: 4), levantando, duplamente com o 

título, a ideia de transitoriedade. A narrativa traz, como conexões de sequência, as 

observações do narrador em relação ao comportamento dos passarinhos que o visitavam 

em sua varanda e as deduções acerca da própria identidade a partir de comparações. 

O texto se inicia com o período: “Nossa casa já não existe. Como tantas outras 

coisas, ela passou” (QUEIRÓS, 2003: 5), e o direcionamento de leitura pela passagem 

do tempo é reiterado abrindo espaço para a inabilidade para acompanhar as 

transformações articuladas pelo tempo como evidencia o trecho “Eu não sabia se os 

frutos engoliam as flores ou se as estrelas se transformavam em frutos. Os olhos não 

davam conta de acompanhar as transformações” (QUEIRÓS, 2003: 5).  

Os elementos concernentes ao entorno do narrador são apresentados por 

descrições que pontuam os conflitos das transformações. São descrições marcadas pelas 

engrenagens de contradições resultantes em incertezas: 

As borboletas, carregadas de arco-íris, pintavam assustadas o ar com sete cores, 
carregando em seus voos o exagero do poente. Abelhas, procurando doçuras, 
visitavam o miolo das flores, negociando a música de suas asas pelo mel. As 
cigarras serravam a tarde invadindo nossos ouvidos com um canto sem perdão. E, 
se o vento soprava, era para anunciar que um nada transparente e concreto varria o 
mundo expulsando o calor, afagando com brisa a natureza. (QUEIRÓS, 2003: 7) 
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Há susto na pintura das borboletas, não há perdão no canto das cigarras e o 

anúncio do nada reforça a ideia da incerteza entremeada no imaginário do narrador. Não 

só as observações reflexivas do espaço, mas o discurso é atravessado pela dúvida, que, 

por vezes, aparece de forma otimista: “Era bom viver em suposições e cercados de 

fartos acontecimentos por adivinhar” (QUEIRÓS, 2003: 11), porém, no mais das vezes, 

a dúvida é colocada de forma agonística: “Eu possuía já naquele tempo, alguma 

pequena tristeza trazida da chuva fina, pelo absurdo do presente, pelo convite que a 

madrugada trazia para viver mais um dia. (...) Faltava sempre alguma coisa sem 

resposta, alguma interrogação sem desconfiar da pergunta” (QUEIRÓS, 2003: 12). 

Nesse ponto, para ampliar as discussões acerca de dúvida e verdade, colocamos 

em questão o projeto da diferença entre as formas de percepção do real influenciadas 

pela cultura judaico-cristã e as formas da cultura negra propostas por Sodré, uma vez 

que toda a trama se entrelaça com base em significantes cristãos em conflito como é 

sintetizado na passagem:  

A imaginação completaria as orações feitas de segredos insuspeitáveis. E nosso 
alpendre, frio e limpo, se fazia, lugar para as perguntas, as dúvidas, os enigmas e 
por vezes as lamúrias. Queixava-se das partidas, das perdas, dos desencontros e da 
brevidade da vida. A noite fechada, depois de matar o dia, consentia a dança de 
miúdos insetos em volta da lâmpada de luz branda. Era uma dança circular e 
agitada, até cair as asas de vidro pelo ladrilho frio e limpo. Morriam de muito 
dançar, eu me espantava. (QUEIRÓS, 2003: 9)  

 
A passagem tematiza a morte. A saber, a partir do movimento dos contrários 

fomentado pela morte: noite que mata o dia e a morte dos “miúdos insetos”; é essa 

dança que os mata o que espanta o narrador.  Tomemos o termo “orações” como 

elemento cristão (respaldado por um campo semântico permanente na obra como: 

“Deus”; o além-morte na eternidade do céu, por exemplo), e a matéria de que é feita: 
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“segredos insuspeitáveis”, para discutir uma interpenetração entre as ordens culturais 

branca e negra com base nos estudos de Muniz Sodré. 

Sodré, ao apresentar o processo segundo o qual o ritual negro ocorre, desloca, 

em primeiro lugar, a ideia de inautenticidade e trivialidade atribuída à palavra 

aparência, para apresentar a concepção da percepção do termo como algo elementar na 

cultura negra. Palavra prejudicial à filosofia cristã põe em questão a força de 

dissimulação e ilusão como caminho possível pelo qual se desloca o humano, em 

contraposição a um único caminho de verdade, como propõe a lógica cristã.  

Dois outros conceitos são fundamentais na ordem de uma cultura das 

aparências: segredo e luta, e esclarecedores como contraponto da ordem cristã. 

Fiquemos mais cuidadosamente com o primeiro, enunciado na passagem literária 

exposta acima. Na cultura negra, há sempre um elemento subtraído às ações imediatas e 

que aparece nos meandros do processo iniciático, o segredo. No entanto, o segredo não 

fica separado completamente do grupo, já que, na dinâmica da iniciação ou do ritual, a 

relação é sempre dual, o que implica dizer que no segredo de um, o outro está presente, 

como o outro a que se subtrai algo, como o negativo do um. Em palavras de Sodré: “A 

negação constitui um outro, gerando ao mesmo tempo uma tensão que busca sua 

descarga na revelação ou na comunicação do conteúdo significativo subtraído do 

segredo” (SODRÉ, 2005: 104). 

Na cultura negra, a revelação do segredo não é prioridade; é parte da regra do 

ritual; entrar no segredo de alguém significa compreender uma regra. O segredo ou 

enigma é uma provocação, um desafio que leva à luta e esta resulta sempre em troca 

simbólica: “A luta é o que põe fim à imobilidade: todos (orixás, humanos, ancestrais, 

animais, minerais) são obrigados a responder imediatamente, concretamente, 
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ritualisticamente às provocações, aos desafios e assim dar continuidade à existência” 

(SODRÉ, 2005: 108) 

Trata-se de uma concepção oposta a do Ocidente, pois, nesta, o enigma sempre 

deve ser revelado; a própria salvação advém da revelação. O cristianismo ligado à 

metanoia platônica – a verdade do ser está na alma – gera a individualização através de 

um movimento para o interior e propõe a conversão cristã através da confissão, ou seja, 

da revelação da verdade própria como condição para adentrar o caminho da verdade, 

como já mencionado anteriormente. 

Como linha interpretativa, podemos considerar a agonia do narrador de Até 

passarinho passa (2003) como uma busca, por um lado, por conhecer a verdade 

intrínseca em seu próprio ser, e, por outro, conhecer a verdade da própria existência, 

através do contato com a morte. O movimento do discurso desenha essa busca através 

do encadeamento livre do pensamento, do direcionamento, muitas vezes, interrompido, 

revelador de uma questão subjetiva interior, em que um sema é suspenso ao fio 

narrativo para propor feixes de outros questionamentos relacionados a uma palavra ou 

uma situação, que desembocam em outras interpretações. Nesse caso, é a própria 

estrutura da língua que se transforma em veículo da memória como desvendamento, 

como se evidencia no trecho a seguir: 

Havia de tudo na nossa varanda: suspiros, suspeitas e sonhos. Menos o medo, pois 
a beleza era mais forte e não deixava o tempo nos assustar. Nossa amizade com a 
natureza persistia acima de todas as coisas e nada nos surpreendia. Nem os 
mistérios, que eram tantos, tentávamos desvendar. (...) Cada dia um encanto 
tomava lugar do outro. O mundo, assim obscuro, exigia um olhar mais delicado, 
um pensamento mais cauteloso. (QUEIRÓS, 2003: 10-11) 

 
Ainda com Sodré, percebemos a atitude do narrador inserida no conjunto 

ideológico clássico e cristão ao eleger como salvação a busca de si mesmo através da 
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memória, tal qual afirma o sociólogo: “A memória será, portanto, o repositório do ser, 

da verdade, buscados pela metanoia” (SODRÉ, 2005: 105). No entanto, os recursos 

poéticos como linguagem eminentemente revolucionária rompem com a determinação 

de uma única interpretação dos fatos, levando em conta ainda que não é possível 

lembrar sem ficcionalizar, e, ficcionalizando, lida-se com elementos da imaginação que 

não são do campo da verdade absoluta. 

A figuração do passarinho na obra, por exemplo, é posta como uma secreta 

poesia: “No corpo dos passarinhos está escrito um poema que assusta até a alma mais 

desavisada” (QUEIRÓS, 2003: 10). O poema é um segredo mantido: “E minhas mãos 

cruzadas prometiam avisá-los que só os tocaria com o olhar” (QUEIRÓS, 2003: 19), 

porém, buscar a verdade do pássaro, se transforma em buscar a própria verdade. Ao 

pássaro são atribuídas especificidades humanas e, ao narrador, especificidades do 

pássaro como, respectivamente, em:  

Então esticavam as asas, abrindo-as em concha, cobrindo a cabeça e protegendo 
seus pensamentos como se fossem pérolas. (QUEIRÓS, 2003: 13) 
 
 Minhas penas não cobriam meu corpo nem aqueciam meus pesares. Apenas 
esfriavam meu coração. (QUEIRÓS, 2003: 12) 

 
Ao confessar a inveja atribuída ao fato de não poder voar e à luz da explicação 

do necessário para o voo e de sua condição: “Voar não me parecia tarefa simples. 

Primeiro era preciso o vazio, o nada, o aberto, o sem-fronteiras. (...) Eu vivia sempre 

rodeado de impossibilidades, vigiado por paredes, muros e grades” (QUEIRÓS, 2003: 

14), observamos o entremeio do lugar infantil, em que a magia ainda existe, mas a 

ressalva colocada pela preparação para a vida adulta aponta para uma perda. As 

ilustrações das páginas 16 e 17 (Anexo, fig. 1) corroboram uma leitura de observação do 

lugar do entremeio, já que trazem, no primeiro plano, apenas as grades da varanda e 
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toda a página é ocupada pela paisagem na qual voam os pássaros. É Gagnebin que 

lembra o lugar de preparação da criança para uma vida adulta, uma vida para o trabalho, 

sobretudo: 

Anna Stüssi mostra muito bem como a criança é sufocada nestes apartamentos nos 
quais nem a “miséria” e nem mesmo “a morte” podiam “ter lugar”, como se ela se 
sente aí ao mesmo tempo ameaçada, privilegiando estes lugares intermediários, 
com estatuto impreciso, tais como os pátios internos e suas varandas, os corredores 
com seus guarda-roupas, as dependências dos domésticos, estes lugares são como 
limiares, como acessos ao outro mundo terrificante e fascinante do trabalho e da 
pobreza, ousemos a palavra: do proletariado. (GAGNEBIN, 2011: 81) 

 
Para Jean Baudrillard, não é ousadia pensar na relação entre trabalho e morte. 

O impedimento de pensar a morte não é só para a criança, mas para toda a sociedade e 

essa separação entre vida e morte, o que gera troca não simbólica, isto é, a 

irreversibilidade entre vida e morte é o que gera o processo de acumulação da vida 

como valor e a morte subtraída da vida gera a sobrevida: 

Contra a ilusão insensata dos vivos de que querer vivos com a exclusão dos mortos, 
contra a ilusão de reduzir a vida a uma mais-valia absoluta ao eliminar dela a 
morte, a lógica indestrutível da troca simbólica restabelece a equivalência entre 
vida e morte – na fatalidade indiferente da sobrevivência. A morte reprimida na 
sobrevivência. A vida não é mais, segundo o bem conhecido refluxo, do que uma 
sobrevivência, determinada pela morte. (BAUDRILLARD, 1996: 198) 

 
Nessa concepção, em que a existência da negação de algo gera seu imaginário 

fantasma, o acúmulo da vida gera o acúmulo da morte. A disjunção imaginária não é 

desfeita pela filosofia cristã, é, ao contrário, estimulada. Frente à impossibilidade de 

pensar a morte na vida, o narrador expõe, nas entrelinhas do discurso e das situações, o 

fantasma da morte, como inexorável, ou melhor, irreversível.  

Através do olhar do narrador, a aleatoriedade dos voos dos passarinhos 

funciona como direcionadora dos modos outros de percepção do mundo, como, desse 

modo, o protagonista tentasse guiar seus pensamentos para mais além, como se tentasse 
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confirmar suas suspeitas para outras verdades através dos passarinhos. Uma imagem 

dessa coerência buscada é o trecho: “E como eu amava esses passarinhos! Eram 

vírgulas delicadas pontuando o vazio e as suspeitas” (QUEIRÓS, 2003: 19). 

Apesar de o narrador receber a visita de muitos pássaros, há o preferido com o 

qual desenvolve uma relação de afeto mais profunda. É a morte desse pássaro que gera 

sentimento doloroso advindo da sensação de ruptura. A morte se dá de forma abrupta 

através de “um espanto ainda desconhecido” e o “ainda” é o olhar duplo do narrador 

para um momento passado na infância, porém revivido, fato que exibe a divisão do 

narrador em dois tempos distintos. A conclusão cristã da disjunção alma e corpo é 

factível no trecho: “Ali restava meu passarinho, coberto de penas e imóvel” (QUEIRÓS, 

2003: 26) e finalmente, a morte do passarinho é esclarecida como uma situação tropo: 

“Não sabia quem estava mais morto” (QUEIRÓS, 2003: 26).  O luto individual, como 

aponta Baudrillard, é o único modo de reverter/ resgatar a morte de si mesmo, escondida 

da vida, trata-se de um luto que se dá através da morte do outro:   

A morte real/imaginária (a nossa) só pode ser resgatada num trabalho individual de 
luto, que o sujeito realiza sobre a morte dos outros e sobre si mesmo a partir de sua 
vida. É esse trabalho do luto que alimenta a metafísica ocidental da morte a partir 
do cristianismo, e alcançando o conceito metafísico de pulsão de morte. 
(BAUDRILLARD, 1996: 199) 

 
Como trabalho de luto, o narrador enterra o passarinho e promete não revelar a 

ninguém sua partida e nem sua amizade, pretende guardá-la como uma espécie de 

segredo permanente das regras de um ritual negro, porém, o que é gerado não é 

mobilidade como nos rituais dessa cultura, mas a entrega do narrador ao início do 

caminho de substituição da vida pelo trabalho, o início do amadurecimento; e, ao deitar-

se definitivamente só e se enrolar com o cobertor como se ali também sobrasse apenas 

uma parte, afirma não guardar futuro, assumindo-se, possivelmente, como um narrador 
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personagem que, naquele momento, não possuía consciência de um retorno político ao 

passado conforme o faz Benjamin em Infância em Berlim por volta de 1900 – fato que 

acusa um outro olhar para além daquele que vivencia o acontecimento no passado, esse 

outro olhar é o que revive e ressignifica o passado. 

O narrador de Por parte de pai (1995), no entanto, possui outra relação com o 

passado e a morte está mais presente em sua vida, é algo que não lhe surpreende, porque 

se há uma fase da vida que encena melhor a presença da morte em todas as fibras da 

sociedade moderna, como afirma Baudrillard, é a terceira idade, comparada, pelo 

filósofo, ao terceiro mundo. E a narrativa da obra em questão põe em cena a infância em 

conflito com os avós, cujas vidas aparecem como aquilo que é ainda sustentado pela 

gestão do estado, o exemplo vivo de acumulação de vida e o atestado de que as vidas (e 

as mortes) são controladas pela sociedade; é a conquista efetivada da ciência e da 

técnica, porque se trata de uma morte controlada.  

A terceira idade não é mais do que uma fatia de vida, marginal, a-social ao limite – 
um gueto, uma espera, um declive diante da morte. Trata-se propriamente da 
liquidação da velhice. Conforme vivem mais, e conforme “vencem” a morte, os 
vivos cessam de ser reconhecidos simbolicamente. Condenada à uma morte sempre  
adiada, essa idade perde seu estatuto e suas prerrogativas. (BAUDRILLARD, 
1996: 220) 
 

Não à toa o livro apresenta na capa fotografias antigas, representações postas 

no lugar da vida irreversível; o conjunto do projeto gráfico aponta para um tempo 

antigo, que não volta (as páginas são amareladas como se estivessem envelhecidas) 

(Anexo, fig. 2) e esses recursos estéticos nos falam em insistir politicamente no retorno 

para resgatar, provavelmente, o elemento subtraído no passado e colocar em questão as 

formas como valoramos o tempo, a vida e a morte na sociedade moderna, mediada pelas 

trocas não simbólicas.  
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Nesse sentido, a memória é pensada como crítica social, através da percepção 

do narrador que reconstrói o passado de forma fragmentada, atestando um controle do 

conhecimento pela razão e, portanto, também se trata de crítica à razão. Tal abordagem 

da memória não como objeto de estudo, mas como instrumento de produção de 

conhecimento, memória como sujeito, ou seja, como agente deflagrador dos processos 

de dominação, se conjuga com a pensada por Benjamin, como, já dito anteriormente, 

uma ação transformadora. 

A frase de abertura do livro suscita um questionamento acerca de um projeto 

pedagógico, formador de sujeitos competitivos, veiculador das verdades estabelecidas 

unilateralmente, ou seja, sem levar em conta o processo humano da aprendizagem, o 

narrador se autodenomina como mediano: “Nunca recebi dez com louvor, sempre sete 

com distinção” (QUEIRÓS, 1995). Seu posicionamento marca, de antemão, um 

questionamento que é discutido em toda a obra e será resgatado mais adiante. Por ora, a 

epígrafe também pode marcar o lugar limiar da infância. 

A narrativa se inicia com o avô espreitando a rua: “Debruçado na janela meu 

avô espreitava a rua da Paciência, inclinada e estreita” (QUEIRÓS, 1995: 7). Estamos 

novamente no lugar limite, em suspenso, quando e onde a observação é a forma de 

apreensão do mundo.  No entanto, não se trata do olhar que antecede a actância, é o que 

a sucede.  O olhar de Joaquim, o avô do narrador, é um olhar preguiçoso e paciente, 

diverso do da avó, Maria, que fala e atua mais no espaço doméstico. Na descrição da 

rua, um parêntese interno do narrador se abre: “Não me lembro onde ficava a casa 

paroquial e vivia o vigário vestido com batina preta e sapato de verniz e elástico” 

(QUEIRÓS, 1995: 7), a interposição dos questionamentos subjetivos no enredo ganha 

identidade ao longo de todo o texto. Ora evidenciando autorreflexões pontuais, ora 
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apontando para um olhar de revisita às memórias, que aponta tanto para lembranças 

como para esquecimentos.  

 Descendo a rua, chegamos à fábrica de tecidos: “Em horas certas, operários 

desciam e subiam a Paciência. Eles revezavam nos muitos turnos da fábrica de tecidos. 

Meus avós trabalharam nela, sem muitos embaraços. Escolheram o mesmo horário para 

dormir e acordar juntos, contavam” (QUEIRÓS, 1995: 7-8). A inserção do trabalho é 

emblemática do modo escolhido para empreender algumas análises da obra. É 

novamente a obra de Jean Baudrillard, A troca simbólica e a morte, que traz à baila a 

interpenetração entre filosofia cristã e o “espírito do capitalismo” com base em Max 

Weber. O filósofo esclarece que é a partir do século XVI, com o protestantismo, que 

ocorre a individualização da consciência diante de Deus, movimento resultante também 

da desvalorização da resolução dos problemas por meio da força coletiva como ocorre 

na comunidade primitiva. Nesse ponto, entremeemos a discussão com o pensamento de 

Muniz Sodré, esclarecedor de que mais que concernente a um sentido social, as trocas 

na cultura negra são ritualísticas, significando que não há hierarquia de papéis, mas 

paridade entre os membros dessa dinâmica. É próprio das trocas simbólicas que as 

coisas só existam em função da luta que se trava com elas. Desarticular o pensamento 

religioso da ideia de coletivo é uma estratégia para manter o poder gestor da vida e da 

morte pela igreja, gestão que mais tarde passa ao estado: 

Contra o deslumbramento terrestre das comunidades, a igreja impõe uma economia 
política da salvação pessoal. De início por meio da fé (mas tornada relação pessoal 
da alma com Deus em vez de efervescência de uma comunidade) e mais tarde pela 
acumulação de obras e perfeições, isto é, uma economia no sentido próprio do 
termo, com seu cálculo final e suas equivalências. (BAUDRILLARD, 1996: 196) 
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Igreja e estado se complementam nesse processo, portanto, instituições que 

estimulam a ampliação do espaço entre vida e morte, conferindo finalidade à vida, 

coordenando, dessa forma, o fim da mesma, ou seja, o indivíduo, nessa concepção, 

sequer pode morrer, ele deve se amedrontar diante da morte e produzir, acumular. E o 

tempo passa a ser um percurso em que se trabalha em vez de viver. Observamos os 

corpos máquina sem funcionamento dos avós,nesta obra, e a acumulação para atingir o 

progresso os mortifica em vida, como afirma Baudrillard: “A acumulação do tempo 

impõe a ideia de progresso, assim como a acumulação da ciência impõe a ideia de 

verdade (...) No limite a objetividade total do tempo, como acumulação total, é a total 

impossibilidade de trocar simbolicamente – é a morte” (BAUDRILLARD, 1996: 198). 

Retomando a não linearidade do discurso do narrador, percebemos a evidência 

da escolha do lugar de fala do sujeito discursivo como espaço oposto a essa concepção 

linear quantitativa de tempo já que tal escolha é pelo espaço curvo, ou seja, há 

digressões na sequência narrativa: o enredo é entremeado por apontamentos, reflexões e 

parênteses explicativos. Trata-se de um recurso narrativo que aponta, possivelmente, 

para a quebra da expectativa linear enquanto recurso literário, recurso que representa os 

valores subjetivos da rememoração da infância.  

É também com esse mesmo recurso que se evidenciam, em diferença, as 

particularidades culturais compósitas da identidade do narrador, particularidades que 

são corroboradas pelo uso de campos semânticos que pressupõe referências que não são 

necessariamente as do leitor, como quando o narrador enumera semas restritos a uma 

região e a um tempo, mencionando o título de uma novela e uma marca antigas: “Fé, 

Esperança e Caridade assistiam “O direito de nascer”, como única diversão. Usavam 

caximir-buquê e perfumavam a cidade inteira, dizia minha avó, sem inveja, por preferir 
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alfazema, com rótulo de moça no campo e cesta de flores no braço” (QUEIRÓS, 1995: 

23). 

É interessante observar, igualmente, as formas como o narrador faz para 

atribuir sentidos próprios aos sentidos mais amplos ligados à religião, por exemplo: 

“Por causa do catecismo apelidei os degraus de Pai, Filho e Espírito Santo. Cada vez, ao 

sair ou entrar, eu pensava na Santíssima Trindade” (QUEIRÓS, 1995: 8). Ao trazer para 

a cena narrativa elementos dessa especificidade, o narrador imprime a marca da 

resistência de sua particularidade. Isto é, podemos observar essa escolha como um 

posicionamento afirmativo de que nem tudo deva ser interpretado ou esclarecido. Essa 

leitura interpretativa se articula, primeiro, com a posição do autor em relação ao 

processo que liga literatura à educação, uma posição que parece prezar pela indagação e 

inovação no leitor, conforme afirma em:  

Ao estabelecer um texto, um trabalho de arte, é preciso dar invenção, dar 
reinvenção, dar reinterpretação da criação da liberdade; isso é uma coisa que é 
própria da criança. Então há uma proximidade muito grande entre a criança e a 
arte. (QUEIRÓS, 2012: 58) 
 

Em segundo lugar, percebemos, com a citação acima, que o autor intenciona 

mais objetivamente, também investir no embate contra a verdade absoluta imposta pelo 

ocidente de inúmeras formas, embate que reconhecemos presentes nas análises 

empreendidas acerca das obras literárias. Para reiterar essa leitura, resgatemos Muniz 

Sodré que, ao apresentar a concepção de ritual para a cultura negra, fala da permanência 

do segredo como uma regra do jogo e essa regra influencia uma percepção de mundo 

que estrutura as relações de grupo, relações que se opõem a visão esclarecida do 

ocidente, em que os enigmas devem ser revelados como solução dos problemas. Nesse 

sentido, as obras de Queirós assumem a poética da sugestão e do silêncio, dito pelo 
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autor como lugar de liberdade e inventividade, lugar ligado à representação da natureza 

infantil. 

Desse modo, o confronto cultural constitui a visão de mundo do narrador 

quando descreve o comportamento religioso da avó, por exemplo, apontando para uma 

contradição: embora a avó assuma a religião cristã a partir das rezas e da crença no 

santo homem, fala com almas e acredita em superstições. A alma com que a avó 

conversava era a de Maria Turum, preta que foi escrava e ajudou a criar os filhos dos 

avós. A passagem seguinte mostra a relação da avó com a alma de Turum:  

Sua alma costumava passear no terreiro em noites de sextas-feiras, assustando 
cachorros, gatos, galinhas. Andava também pelo corredor da casa, rangendo as 
tábuas do assoalho, implorando missa. Minha avó, muito desembaraçada, 
conversava com ela. Sua alma – contava – coberta de luz branca estava cercada de 
anjos pretinhos. (QUEIRÓS, 1995: 12-13) 
 

Se por um lado, a morte adiada dos avós acaba por se tornar uma atmosfera na 

narrativa, embora pouco discutida junto ao narrador protagonista; por outro, o ponto de 

encontro entre morte e vida são atestados pela relação entre a avó viva e a negra escrava 

morta, avaliada pelo narrador como um pecado, mas à luz de uma dimensão infantil que 

levanta o questionamento em relação à contradição das lógicas. E para as dúvidas não 

respondidas percebemos a culpa, em tom de crítica, como pode ser observado na 

passagem em que o personagem Padre Libério aparece, o “santo homem”:   

De batina escura, boca meio torta, o santo homem era só bondade. Todos 
ajoelhavam para beijar sua mão direita morena, macia, morna, dedos roliços de 
quem não pegava no pesado mas distribuía perdão. Mesmo minha avó – capaz de 
travar conversa com as almas do outro mundo; de não deixar meu avô dormir de 
meias para não chamar a morte; de jogar sal no fogo para espantar visita demorada 
– acreditava nele. (QUEIRÓS, 1995: 15-16) 
 

Observamos assim, o intercâmbio das lógicas culturais, enquanto formas de 

lidar com o real e de dotá-lo de sentido, que resultam em uma maneira socialmente 
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heterogênea de pôr em confronto concepções religiosas, desvelada pela visão infantil 

através da observação de diferentes comportamentos nos adultos, em sua contraditória 

relação com as crianças. Ao desenvolver um trabalho de crítica do livro infantil, Peter 

Hunt argumenta sobre os problemas em torno do conceito de criança, sobretudo no 

que se refere a uma institucionalização do que deve ou não (e das formas) ser posto às 

crianças. 

Existe também uma longa – e longe de morta – tradição de didatismo sustentando 
que os livros para crianças devem ser morais e educativos; isso talvez seja 
consequência inevitável da dominação dos adultos, quando tanto os personagens 
infantis como as crianças-leitoras são subservientes à voz adulta no livro. (HUNT, 
2010: 290) 
 

A obra de Queirós, para além de tratar da relação entre criança e adulto, 

tematiza outra prática pedagógica não institucionalizada, uma vez que o narrador 

protagonista acaba por ter como primeiro livro os escritos do avô nas paredes da casa. 

Não somente essa prática de ler e avaliar por si só os escritos de toda ordem temática, 

mas também à exposição das instabilidades de certezas, o narrador, frente aos 

acontecimentos que o cercam e à própria confusão de parâmetros dos avós, nos 

permite observar outras formas de aprendizagem fora do espaço escolar. A liberdade 

de ler e interpretar os escritos nas paredes oferecem autonomia para descontextualizar 

e colaboram com as dúvidas. 

Ao contrapor uma pedagogia burguesa a uma pedagogia proletária, Benjamin, 

em seu ensaio “Uma pedagogia comunista” (2002) levanta a questão de que a primeira 

acaba por intencionar garantir a utilidade e a confiabilidade na formação dos cidadãos 

herdeiros, baseado na ideia de que “As crianças têm mais necessidade de nós do que 

nós delas” (BENJAMIN, 2002: 122). Já em uma pedagogia comunista, a criança seria 

formada e pensada dentro de sua classe, a necessidade acabaria por gerar a consciência 
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de que a “proteção contra o cortante da vida social” não está na família e que, 

portanto, a criança deve agir no mundo de forma revolucionária. 

O ensaio de Benjamin nos leva a pensar em uma possibilidade política de 

tratar a infância. Ao propor um conceito de infância a partir das ideias de alteridade e 

de experiência, Benjamin fala do reverso do que prega o eurocentrismo na esteira do 

conjunto de conhecimentos basilares da colonialidade, ou seja, o sistema colonial se 

utiliza da tese da imaturidade e irracionalidade infantil para executar a conquista dos 

povos em termos pedagógicos. A criança, antes microcosmo da sociedade, semente de 

uma memória mais ampla que se estende na direção das origens ideológicas e 

cerceadoras das práticas pedagógicas, no espaço escolar e doméstico, busca, em 

Queirós, a compreensão de sua própria condição, a partir de um caminho inverso, a 

que se dá do adulto à criança. 

Nesse sentido, o italiano Giorgio Agamben em seu Infância e história (2005) 

fornece um termo explicativo dessa ideia de retorno do adulto à infância, trata-se da 

retomada da “in-fância” como um movimento deflagrador de outras formas de 

experiência: “Uma experiência originária, portanto, longe de ser algo subjetivo, não 

poderia ser nada além daquilo que, no homem, está antes do sujeito, vale dizer, antes 

da linguagem: uma experiência “muda” no sentido literal do termo, uma infância do 

homem” (AGAMBEN, 2005: 58).  

O lugar de fala do avô também é um lugar limite entre linguagem e tempo, 

não o mesmo da criança, que inaugura a noção de historicidade quando desenvolve a 

fala, mas, ao escrever sobre tudo o que ocorre nas paredes da casa, o avô brinca com 

as representações da linguagem, tenta imortalizar os acontecimentos, tal qual a 

fotografia que capta o momento resumitivo de toda uma existência: 
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Todo acontecimento da cidade, da casa, da casa do vizinho, meu avô escrevia nas 
paredes. Quem casou, morreu, fugiu, caiu, matou, traiu, comprou, juntou, chegou, 
partiu. Coisas simples como a agulha perdida no buraco do assoalho, ele escrevia. 
A história do açúcar sumido durante a guerra, estava anotado. Também desenhava 
tesouras desaparecidas, serrotes sem dentes, facas perdidas. E a casa, de corredor 
comprido, ia ficando bordada, estampada de cima a baixo. As paredes eram o 
caderno do meu avô. Cada quarto, cada sala, cada cômodo, uma página (...) 
Enquanto ele escrevia, eu inventava histórias sobre cada pedaço da parede. A casa 
do meu avô foi meu primeiro livro. (QUEIRÓS, 1995: 11-12)  
 

Expostos ao neto, os cadernos abertos em que se vislumbram formas de 

apreensão da vida pelo avô – ora como um diário de bordo, ora como lugares de 

construções reflexivas – são situações tropo que colaboram para uma leitura da 

realidade dos personagens dentro do espaço ficcional, uma vez que a escrita do avô 

carrega a vontade de adiamento da passagem do tempo através do mecanismo da 

lembrança, ao mesmo tempo em que marca a impossibilidade de absorção imediata da 

realidade pela linguagem e a necessidade de retorno ao passado para legitimar o 

presente, reconhecendo uma trajetória. O processo da escrita dentro da escrita é índice 

da trajetória do próprio narrador enquanto sujeito discursivo, que capta as ruínas de 

situações já ocorridas em sua vida para ressignificá-las no processo artístico. 

O avô do narrador, ao tentar frear situações e concebê-las através construções e 

desconstruções existenciais em textos inscritos nas paredes da casa parece encetar o 

exercício da escrita no sujeito discursivo de Por parte de pai como uma redescoberta 

infinda de sua identidade. Tal qual afirma Gagnebin sobre a relação entre futuro e 

passado; adulto e criança, ao tratar dos modos como Benjamin expressa suas 

lembranças de infância: “Exatamente como o passado é atravessado pelos signos ‘que o 

futuro esqueceu em nossa casa’, assim também o sujeito dessa história sempre, ao 

mesmo tempo, a criança perdida, o adulto preocupado de hoje e o desconhecido de 

amanhã” (GAGNEBIN, 2011: 89). A ampliação da dimensão do narrador bem como a 
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impressão da sua particularidade através do processo da escrita é o que nos permite 

observar os espaços sociais e políticos ligados à subjetividade da memória, e o sujeito 

discursivo passa a ser o fio condutor de uma história antes perdida junto da estrutura do 

pensamento cultural e social com a qual se lida com a morte na modernidade e na 

infância. 

Desprovidos da capacidade de legitimação da morte como um elemento de troca 

simbólica, tal ameaça gera tanto no avô, quanto no narrador a sensação única de perda e 

o risco de serem também retirados do circuito da existência, ao entrarem em contato 

com o desfalecimento gradativo da avó e com a evidência de sua morte. Nesse sentido, 

a eternidade do céu prometida pela igreja não os consola, tampouco a morte natural e a 

vida acumulada, controladas pela ciência e pela técnica possibilitam conforto. A morte 

diferida no trabalho de que nos fala Baudrillard se transforma, finalmente em morte. As 

frases de cunho reflexivo desenvolvidas pelo avô atestam o fim da dúvida em relação à 

eternidade, bem como a liberdade advinda do direito restituído de morrer:  

Meu avô, não. Ele enfrentava o silêncio com a maior coragem. Ficava horas se 
machucando com ideias. Depois amarrava tudo em uma frase na parede: “Não 
existe sete vidas nem sete fôlegos. Tudo acaba em sete palmos”. “Maria tomou um 
santo remédio: uma machadada na cabeça”; “Deus é corcunda: dá a vida e toma. 
(QUEIRÓS, 1995: 59) 
 

E, novamente, corroborando a necessidade de compreensão da realidade através 

do trabalho da memória crítica, memória como instrumento e não somente como objeto 

de estudo, a morte da avó é absorvida pelo narrador através do ato do avô de contornar 

com o lápis de carpinteiro o relógio na parede para marcar sua ausência na sala, como 

uma tentativa de ratificar a representação de algo que não funciona e que se esvai, mas, 

de algum modo, permanece. Nesse caso, os semas tempo e morte se trocam mutuamente 

– seguindo a teoria de Baudrillard exposta acima – a partir da imagem de um corpo 
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desfalecido que não é o da avó, mas do relógio. Isto é, a avó também parece uma 

máquina que marca o tempo (ou que nela o tempo marca) e que se quebra. A imagem do 

relojoeiro carregando o relógio estabelece a comparação: 

O silêncio indicava a sua ausência. Seus ponteiros parados não acompanhavam a 
luz entrando, aos poucos, pela janela. O sol conversava com o meio da sala e o 
relógio se recusava a perseguir o dia. (...) Ele parava em seguida, como se 
descansando pelo muito trabalho. (...) Antes de retirá-lo, meu avô tomou do lápis 
quadrado de carpinteiro, ajoelhou-se sobre a mesa e contornou o relógio na parede. 
Foi um risco largo e definitivo, definindo seu lugar entre tantas histórias e 
considerações. Fiquei engasgado. Não sei qual pedaço de mim nasceu naquela hora 
marcada. O relojoeiro deitou nos braços aquele oito infinito e partiu. Meu coração 
bateu forte de saudade antecipada. (QUEIRÓS, 1995: 67) 
 

Por fim é o próprio narrador quem se observa como algo de que se perdeu a 

partir da perda de um tempo e da avó. Na narrativa, a morte da avó é apenas sugerida. A 

transformação na vida do protagonista se dá por uma tomada de consciência de que o 

tempo de convivência com os avós chega ao fim. O pai vai buscá-lo, enquanto as 

despedidas não se fazem: 

Meu pai chegou no meio da tarde, vestido de desânimo. (...) Esqueci de mim 
mesmo debaixo do travesseiro, a caixa de lápis de cor. (...) Esperei um pouco pelo 
meu avô, perdido entre as sobras do cafezal e ele não veio. Não liguei importância. 
Ele havia me desejado boa viagem ontem, me contando sobre o tempo. Vi minha 
avó pela fresta da porta de seu quarto. Alheia a tudo, há muito ela já havia 
despedido de todos. (...) (QUEIRÓS, 1995: 73) 
 

Desse modo, a poética do vazio se consolida: não há elemento que fique no 

lugar de outro, uma vez que, para os personagens dessa narrativa, os mecanismos de 

apreensão das situações da vida e as concepções existenciais são determinadas pela 

política de uma conta que sempre deve restar algo o que gera frustração, quando o resto 

é nada. O narrador parece se sentir desprovido do espírito que Benjamin atribui aos 

mais novos e da magia atribuída aos mesmos por Agamben. E a separação entre vida e 

morte é estabelecida psiquicamente por meio da angústia que será vivenciada ao longo 
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de toda a vida adulta. O estreitamento da rua, e a mordida sem fome em um pastel vazio 

metaforizam de forma não ritualística a passagem: 

Olhei a rua da Paciência, inclinada e estreita. Nascia lá em cima, entre as casas 
miúdas e se espichava preguiçosa, morro abaixo. Não perguntei ao meu pai qual o 
destino. Quando passamos em Rio do Peixe ele me ofereceu um pastel, no 
armazém. Segurei de leve aquela massa quente e corada. Mordi. Estava cheio de 
nada. Dentro havia um pedacinho de queijo colado num lado da casca. Também, eu 
não tinha fome. (QUEIRÓS, 1995: 73) 

 

Notícia que não chega, mas que se vê expressa no oco do pastel, a poética de 

Queirós encontra modos para expor a falta resultante da morte. Nesse espaço em que o 

que sobra é o nada, é ainda o nada que se oferece como direção, como se, ao leitor, 

fosse dada a pista para buscar em todas as possibilidades do nada para além de 

concepções cristãs ilusórias de lidar com a morte e com a vida.  Para tanto, as duas 

obras analisadas, apresentam a morte como o clímax e desfecho do enredo, portanto 

expondo a tendência da cultura ocidental em vê-la como um movimento retilíneo em 

vez de circular. No entanto, o espaço vazio do pastel também pode configurar as 

possibilidades de reconstrução da memória como um espaço partícipe do presente, um 

presente que gera, a cada momento, espaços vazios para serem retomados no futuro. 

Discutindo as consequências de um fundamentalismo econômico ou religioso, 

as obras de Queirós aqui trabalhadas desnudam o que subjetivamente é afetado no 

socius e apontam para a força da ação contida na memória como crítica da sociedade, tal 

qual o faz Benjamin ao esclarecer os pensamentos que antecederam os textos de 

Infância em Berlim por volta de 1900. Ao falar da infância como uma fase que desperta 

nostalgia, Walter Benjamin afirma: 

Mas o sentimento de nostalgia não podia, nesse caso, sobrepor-se ao espírito, tal 
como a vacina não pode tomar conta de um corpo saudável. Procurei conter esse 
sentimento recorrendo ao ponto de vista que me aconselhava a seguir a 
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irreversibilidade do tempo passado, não como qualquer coisa casual e biográfico, 
mas sim de necessário e social. (BENJAMIN, 2013: 69) 
 

Com o partido de transformar a experiência pessoal em material político de 

transformação social, percebemos, com Queirós, o papel ético de representação que 

carrega a memória na atualidade, uma atualidade a-histórica em vez de calcada na 

historiografia positivista do século XIX, que, na maioria das vezes, fora negativo à 

ética, porque supunha a história como verdade inquestionável. O teor poético dos textos 

do autor brasileiro permite, por vezes, análises de palavras isentas de sentidos pré-

estabelecidos, estimulando a tarefa de descolamento infinito da origem e, portanto, o 

questionamento da origem e da postulação de uma verdade histórica inquestionável. O 

elemento da subjetividade individual ligado à morte expõe rasuras e dívidas com os 

mortos e com o passado que acabam mais esquecidos do que lembrados na 

contemporaneidade cultural brasileira.  
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3. Morte e fronteira – o lugar da infância como inventividade e movimento nas obras de 

Mia Couto 

 

 

 

...ó filho da ausência: 
quem te disse para vires? 
se quiseres ser do mundo 
regressa depois 
quando tua boca não for demasiada 
e o pão que sobrar 
te fizer se quer lembrar 
que já morreste 
            Mia Couto8 

 

 

“Fronteira da cultura” é o título de um artigo de opinião de Mia Couto publicado 

no livro Pensatempos (2008), fruto de uma palestra para a Associação Moçambicana de 

Economistas, em 2003. Queremos levantar, a partir de tônicas encontradas nesse 

discurso, frentes que se bifurcam e funcionam como caminhos para chegar aos objetivos 

das análises que faremos das obras literárias, O beijo da palavrinha (2006) e Chuva 

pasmada (2004) também de sua autoria. Pertinente e contumaz, “Fronteira da cultura” 

problematiza questões políticas e econômicas de seu país em um movimento de dentro 

para fora, e não o contrário como normalmente é feito, através da culpabilização dos 

centros mundiais dominantes, Europa e Estados Unidos. Para tanto, Mia Couto aponta 

para a ausência de debate produtivo em torno do que de fato ocorreu historicamente 

com os países africanos, desmistificando a imagem romântica que normalmente se tem 

da África pré-colonial, a partir do reconhecimento da participação de pequenas elites 

                                                           
8COUTO, 2014: 72-73. 
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internas no processo do colonialismo português e, posteriormente, da permanência da 

dominação econômica e política no pós-guerra de independência - problematizando 

ainda mais, a epistemológica. Logo, a partir da desconstrução do pensamento 

dicotômico que divide dominantes e dominados (par que podemos substituir por 

brancos e negros; europeus e africanos, por exemplo), propõe pensar na construção de 

uma noção de coletivo a partir das diversas cidadanias moçambicanas como um modo 

de se posicionar frente a pergunta: “o que é ser africano?” – pergunta a que não 

responde já que defende, durante toda a palestra, uma visão da complexidade e 

diversidade da África e de Moçambique: 

África não pode ser reduzida a uma entidade simples, fácil de entender. O nosso 
continente é feito de profunda diversidade e complexas mestiçagens. Longas e 
irreversíveis misturas de culturas moldaram um mosaico de diferenças que são um 
dos mais valiosos patrimónios do nosso continente. Quando mencionamos essas 
mestiçagens falamos com algum receio, como se o produto híbrido fosse qualquer 
coisa menos pura. Mas não existe pureza quando se fala da espécie humana. Não 
há economia actual que não se alicerce em trocas. Pois não há cultura humana que 
não se fundamente em profundas trocas de alma. (COUTO, 2008: 19) 

 

Temos no título “Fronteira da cultura” e na citação acima, direcionamentos chave 

para o empreendimento do nosso trabalho. A fronteira, ponto de partida de que fala Mia 

Couto traz à luz não só os múltiplos locais da cultura, para usar a expressão de Homi 

Bhabha, mas implica em pensar nas adequações culturais desenvolvidas pelas 

cidadanias moçambicanas, que muitas vezes preteridas pela gestão política do país, lhes 

permitem sobreviver, não como espaços vazios, mas através de ações e expressões que 

dialogam com os hegemônicos.  

Ainda com base na breve citação, ao escolher a palavra “troca” que associa à 

palavra “economia” em uma fala que trata, sobretudo, das diversidades culturais, Mia 

Couto abre caminho para repensarmos, agora no tocante ao complexo literário 
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moçambicano, os conceitos de troca simbólica e não-simbólica mencionados a partir 

dos estudos de Jean Baudrillard e Muniz Sodré, já aprofundados no norteamento das 

análises das obras de Bartolomeu Campos Queirós no capítulo anterior e que, 

aplicaremos às análises das obras moçambicanas mais adiante. Ao discutir a 

necessidade da redefinição da gestão econômica que exclui os que vivem na periferia da 

lógica e da racionalidade europeias, Mia Couto discute também as consequências da 

prática de uma estrutura de pensamento que verticaliza finalidades, ou seja, impõe 

medidas e estruturas que não correspondem ao que é necessário em ambientes sociais 

desconhecidos. 

O autor moçambicano, nos textos literários acima citados, aborda a questão da 

morte como um elemento que excede à compreensão humana calcada nos padrões 

científicos, método que não apreende a relação entre vivos e mortos e as práticas de 

feitiçaria, para citar dois exemplos dentre muitos outros por serem ainda mapeados. 

Trata-se de percepções, conceitos, crenças inapreensíveis pelos instrumentos que a 

ciência disponibiliza e a regulação e gestão políticas acabam por desconsiderar, 

negligenciando assim modos de atribuição de sentidos à realidade e deslegitimando 

certas experiências humanas.  

Pela exposição da lógica da existência de um invisível, espaço de incerteza, cujos 

efeitos na realidade são indiscutíveis, Mia Couto apresenta tratamentos culturais dados à 

morte com base em outra ordem de saberes e assim reclama a necessidade de 

reconhecimento da diversidade. Ao nomear e definir um saber local/próprio, uma 

comunidade desenvolve meios políticos para resistir em um cenário que, muitas vezes, a 

descaracteriza em função do processo homogeneizante da globalização. Nesse sentido, 

ao reorganizar a simbologia mítica no espaço literário, por vezes contando de outros 
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modos narrativas mitológicas, o moçambicano aponta para as novas roupagens que 

assumem as lógicas estruturais de organização social das sociedades marginalizadas 

bem como suas novas formas de engendrar as relações de poder na realidade moderna.  

A socióloga Maria Paula Meneses, em artigo intitulado “Corpos de violência, 

linguagens de resistência: as complexas teias de conhecimento no Moçambique 

contemporâneo”(2010), faz um estudo de caso das práticas de feitiçaria na realidade 

atual moçambicana. O estudo parte de notícias de acusações de tráfico de órgãos, em 

jornais, inclusive internacionais; notícias que são ponto inicial de uma teia complexa 

entre saberes locais, modos de resistência e formas de sobrevivência.  Antes de tratar 

concretamente do fato, Meneses fala de como a feitiçaria está na base da estruturação de 

poder na região, apontando para complexidades específicas de sua aplicação de acordo 

com o tempo e de como é complexa a transformação dos objetivos e usos da crença nas 

práticas de feitiçaria na realidade contemporânea.  

É importante para o trabalho, portanto, o levantamento que faz do processo da 

autoconstrução da identidade europeia em detrimento das identidades dos povos não 

europeus. A Europa se assume como portadora de uma identidade superior em relação 

aos povos não europeus, a relação se estabelece, portanto, a partir do prisma 

monocultural da ciência moderna. Assim: “As fronteiras da civilização tornaram-se as 

margens de um sentido de ordem social europeia; consequentemente, os nativos 

tornaram-se a própria desordem, simbolizada pelo seu sofrimento moral, degradação 

física e mundo desordenado” (MENESES, 2010: 225-226). 

Tal concepção se perdura, inclusive, na tentativa de apreensão dos saberes locais 

por essa epistemologia monocultural. Assim, culturas não europeias continuam sendo 

vistas como provenientes do Outro, tido como um vazio limitado a ser preenchido pelo 
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saber hegemônico, inclusive porque legitimar a epistemologia do outro significa, 

segundo a lógica da verdade única, pôr em risco a própria hegemonia. Logo, ao mesmo 

tempo em que o afastamento do outro é uma tentativa de combater essa suposta ameaça, 

o outro ocupa um lugar de descontrole e é o que justamente gera a força de resistência e 

de poder que essas pequenas cidadanias acabam por dispor. As formas de lidar com a 

morte também cumprem esse papel:  

O que, para um pensamento de orientação científica e ocidental, pode ser 
considerado como um facto infeliz e imprevisível – por exemplo, uma doença, uma 
morte, um acidente, a perda de uma propriedade e um qualquer infortúnio – é 
frequentemente explicado na região como resultado de feitiçaria. (MENESES, 
2010: 227) 
 

É desta forma que, sem os parâmetros necessários para a compreensão dos 

outros saberes, a dimensão mágica do sistema político desses espaços regionais acaba 

sendo negligenciada pelos estudos históricos e filosóficos, mas não deixam de ser 

instrumentos de lideranças populares. Do mesmo modo, sem os parâmetros necessários 

para a apreensão da dimensão mágica da cultura moçambicana, quando entramos no 

imaginário ficcional de Mia Couto, o primeiro impulso interpretativo é o de tentar 

desvelar as situações “mágicas” que ocorrem na narrativa. Isso porque respondemos à 

necessidade de conferir sentidos, sobretudo, racionais aos eventos, sejam estes da ordem 

do real ou do literário. No entanto, a partir de estudos como os de Muniz Sodré, 

encontramos outros modos de compreender as particularidades culturais e políticas 

subjacentes à concepção ficcional coutiana, para além da tentativa de esclarecer 

enigmas e dissolver problemas. 

Mia Couto intitula-se como representante da hibridez advinda de sua natureza 

fronteiriça, aspecto que marca a sua literatura. É sua a conhecida declaração: 
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 Como outros brancos nascidos e criados em África, sou um ser de fronteira [...] 
Para melhor sublinhar minha condição periférica, eu deveria acrescentar: sou um 
escritor africano, branco e de língua portuguesa. Porque o idioma estabelece o meu 
território preferencial de mestiçagem, o lugar da reinvenção de mim. Necessito 
inscrever na língua do meu lado português a marca da minha individualidade 
africana. (COUTO, 1997: 59) 
 

A obra artística do autor, portanto, compõe um espaço de revisão e 

problematização do que é considerado tradicional em uma literatura forjada a partir de 

um sistema de pensamento constituído pela oralidade, refletindo as diversas formas de 

percepção de mundo existentes a partir deste tipo de linguagem, englobando ainda seu 

lugar de fala de fronteira, situado no tempo da modernidade. O universo simbólico de 

tradições, mitos e lendas são colocados em tensão com elementos da atualidade 

moderna, em que a pobreza e a miséria, muitas vezes, dão o tom das ações dos 

personagens e norteiam as resoluções dos conflitos narrativos. 

Nesse imaginário simbólico, a morte não existe como perda, ruptura ou como 

provocadora da vulnerabilidade dos personagens. É a vivência coletiva da morte que 

acaba por autorizar os personagens a viverem-na ritualisticamente e realizarem o 

processo necessário à absorção do ser morto para além da morte, ao mesmo tempo em 

que ocorre a integração dos que permanecem vivos com o coletivo que se oferece como 

uma grande família, em que lamentar a perda é incoerente diante do entendimento tácito 

da lógica da troca simbólica entre os seres. 

Em um ensaio intitulado “Línguas que não sabemos que sabíamos” (2011), Mia 

Couto expõe exatamente como um projeto epistemológico de apreensão do mundo 

através da relação entre as línguas moçambicanas orais com a realidade permite atentar 

para a importância dessa teia familiar mais ampla que agrega todos em um único 

amálgama social: 
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Em algumas línguas de Moçambique não existe a palavra “pobre”. Um pobre é 
designado como sendo Chisiwana, expressão que quer dizer órfão. Nessas culturas, 
o pobre não é apenas o que não tem bens, mas é sobretudo o que perdeu a rede das 
relações familiares que, na sociedade rural, serve de apoio à sobrevivência. 
(COUTO, 2011: 20) 
 

Notamos, portanto, o quanto a influência das vivências coletivas é eminente para a 

realidade do homem moçambicano; e como, a partir dessa concepção de mundo, não é a 

obtenção de estabilidade financeira que gera a sobrevivência, mas a saúde da 

organização social. É interessante observar que as línguas de base oral fundam a 

realidade presente: não há passado ou futuro, sendo, desse modo, difícil forjar o morto 

como alguém que está no passado. Falar do morto é torná-lo presente, incorporá-lo à 

realidade presente. Não há perdas nesse processo, como afirma ainda o autor: 

Para a oralidade, só existe o que se traduz em presença. Só é real aquele com quem 
podemos falar. Os próprios mortos não se convertem em passado, porque eles estão 
disponíveis a, quando convocados, se tornarem presentes. Em África, os mortos 
não morrem. Basta uma evocação e eles emergem para o presente, que é o tempo 
vivo e o tempo dos viventes. (COUTO, 2011: 124) 
 

A família, neste cenário, considera os mortos mais velhos como antepassados e 

os que ainda não nasceram também vivem nesse mesmo lugar. Crianças e idosos, 

portanto, detém papéis especiais nessa cadeia cíclica uma vez que os últimos têm a 

função fulcral de disseminar o conhecimento, os primeiros, a de absorver e ambos estão 

mais próximos dessa dimensão abstrata da vida. No entanto, as obras estudadas 

apresentam protagonistas infantis como seres deslocados de seus papéis, porque 

parecem desconhecer suas posições inerentes na cadeia cíclica da vida. Os processos de 

transição por que passam são processos simbólicos das posições de fronteira desenhadas 

na trama, que são vividos de forma conflituosa, metaforizando conflitos sociais de suas 

realidades. “Fronteira”, nesse caso, é pensada como ponto de partida de caminhos que 
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exibem encruzilhadas epistemológicas, ou seja, são olhares que encerram, pela tensão 

advinda do que vivenciam, o processo de formação política por que passa Moçambique. 

Maria Nazareth Soares Fonseca e Maria Zilda Ferreira Cury ao tratar dos seres e 

enunciações da ficção de Mia Couto, afirmam: 

Pela boca dessas personagens de fronteira, tresloucadas, deslocadas se afirma com 
maior radicalidade o projeto literário do escritor que, na invenção de estórias, 
percebe sua identidade e a de seu povo e a construção de uma possibilidade de 
futuro. Não se trata, contudo, de supor uma superação dos conflitos característicos 
do pós-independência, mas de acreditar na força de recuperação da terra, do 
homem. (FONSECA e CURY, 2008: 119)  
 

Nesse sentido, adentremos no território ficcional dos personagens de O beijo da 

palavrinha. Trata-se da estória de Maria Poeirinha, que vive em um lugar tão interior 

com sua família que o rio que por lá passava parecia não ter fim ou foz. A trama começa 

pela informação de que a menina nunca vira o mar. Maria Poeirinha parece, de fato, ser 

feita de poeira, há aí um jogo semântico que será comprovado ao término da narrativa, 

sua presença é leve, rápida e simbólica como um beijo. A personagem mostra-se, desde 

o início, ligada à ideia de transitoriedade, uma vez que a poeira é matéria que paira, no 

mais das vezes, no espaço intermediário entre a terra e o céu. 

Zeca Zonzo é o único irmão de Poeirinha e é descrito como sem juízo. 

Caracterizado como aéreo, o personagem divide com a irmã a qualidade etérea, uma 

qualidade também ligada ao imaginário. Tal comportamento de Zeca inicialmente 

observado pelos adultos como resultante de uma loucura é justamente o lugar de 

resistência que engendra a resolução da problemática da trama, a saber: Maria Poeirinha 

fica doente e parece não saber morrer. Diante da falta de recursos, os adultos não podem 

ajudá-la, mas Zeca desenvolve um modo próprio para a questão, como será exposto 

mais adiante. Ambos os personagens, Zeca e Poeirinha, vivem de forma correspondente 
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às suas realidades, compartilham pequenos sonhos, porque possuem uma realidade de 

miséria. Ou seja, a miséria compõe o pano de fundo da narrativa, o que nos permite 

deixar uma visão romântica em que as concepções culturais arcaicas existiriam sem 

ressalvas. Trata-se, porém, de saberes em tensão, os locais e os globais. Os irmãos 

assemelham-se, sobretudo, em relação ao fato de estarem pouco arraigados no plano 

físico: Poeirinha parece já estar desfalecida desde o início da trama e Zeca Zonzo parece 

ter uma leitura pouco definida do mundo que o cerca. 

São personagens que não estão mais no espaço da tradição, uma vez que nesta 

dimensão, as crianças passam por ritos de passagem, disseminados pela sociedade e 

vivenciados junto à sociedade, através dos quais ganham maturidade. Observamos, 

portanto, que tanto Maria Poeirinha como Zeca Zonzo, são crianças que destoam desse 

padrão, fato que colabora com a leitura em que os elementos culturais tradicionais estão 

repostos em outro tempo e espaço.  

Nesse sentido, Poeirinha não só fala como sonha: “às vezes, sonhava que ela se 

convertia em rio e seguia com passo lento, como princesa de um distante livro, 

arrastando um manto feito de remoinhos, remendos e retalhos” (COUTO, 2006). Nessa 

dimensão onírica, podemos perceber o germe de sua transformação em água, e seu 

vestuário de princesa feito por um manto de remodelações propõe que Poeirinha antevê 

o fato de estar envolvida por múltiplos elementos costurados em tensão. 

É a chegada de Tio Jaime Litorânio que aprofunda a discussão e a percepção em 

torno da representação do mar. O mar é o elemento mágico que permitirá a conjugação 

do plano ordinário (da vida) com o extraordinário (da morte ou do outro lado da vida). 

A primeira informação exposta no livro é índice de que este contato com o mar é um 
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marco definitivo para Poeirinha, como dito anteriormente, a personagem nunca havia 

visto o mar. 

A surpresa de Litorânio é que seus familiares não conheciam o mar, porque, para 

esse personagem, o mar representava o infinito e, portanto, não conhecê-lo, simbolizava 

uma falta na vida dos familiares. É seu o seguinte pensamento: “Podia continuar pobre 

mas havia, do outro lado uma luz que fazia a espera valer a pena. Deste lado do mundo, 

faltava essa luz que nasce não do Sol mas das águas profundas” (COUTO, 2006). É 

interessante observar que uma vez que o mar é o lugar da morte enquanto 

transformação, é a sua escuridão que falta na vida dos familiares e não a luz do sol. 

Resgatando a divisão forjada entre vida e morte pela ideologia capitalista dominante da 

igreja e do estado ocidentais, com base no discurso teórico de Baudrillard; percebemos 

o mar como a presença pela ausência, na vida dos personagens, a partir dessa fala de 

Litorânio. Ou seja, o mar representa um elemento que deve ser restituído naquela 

realidade, assim como sua simbologia de transformação ligada à morte. 

Portanto, é quando Maria Poeirinha fica muito doente, que o mar ocupa o espaço 

foco da narrativa, já que, segundo o Tio, sua única salvação seria encontrá-lo. A 

menina, no entanto, não dispõe de força suficiente para entrar efetivamente em contato 

com o mar e acaba fazendo-o de maneira imaginária.  Zeca Zonzo, o personagem que 

parece estar mais aquém do paradigma da racionalidade, ou seja, um estonteado, imerso 

na fantasia, incapaz de se integrar enquanto sujeito, é quem a acolhe e auxilia em sua 

travessia. Os irmãos encontram-se, porque crianças, capazes de compartilhar de uma 

atitude mágica diante da vida e encarnar conscientemente a necessidade de considerar o 

saber mágico presente na cultura e na política daquela sociedade. 
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Zeca leva à irmã papel e caneta, no qual escreve a palavra MAR e constrói junto à 

Poeirinha essa forma fantasiosa de entrar em contato com o mar, e, consequentemente, 

com a morte. Ambos vão delineando juntos com os dedos a letra M no papel e 

descobrem o movimento ondulatório das vagas do oceano; depois é a letra A que 

representa uma gaivota pousada nela própria e por fim, a força está clara na letra R de 

rocha.   

O movimento ondulatório pode ser lido como o movimento cíclico da vida, o 

transitório, o que nunca para; a gaivota simboliza o voo, a ida para o infinito do céu e a 

força parece ser essencial à Poeirinha, como se morrer demandasse um esforço, o de 

transmutar-se em outra natureza, entender-se como continuidade e, mesmo distante 

fisicamente da família, presente e infinita. A força da rocha é necessária, sobretudo, 

para os que ficam, para quem a ausência deve ser compreendida como uma 

oportunidade de vislumbrar o todo a que todos estão unidos e inseridos, através de um 

continuum de tempo e espaço que se sobreleva à vida ordinária. Maria Poeirinha e seu 

irmão Zeca Zonzo colocam em prática as regras de um ritual, através do qual Poeirinha 

é o elemento da realização de uma troca simbólica. Como o ritual não pode ser 

praticado individualmente, o irmão participa ativamente do momento de sua morte junto 

do Tio Jaime Litorânio, responsável por evocar a simbologia do mar. 

Nesse momento, o Tio compreende a necessidade da fantasia como um saber 

através do qual o conflito da narrativa se desfaz, um saber que estava nele solapado, 

anteriormente. Junto ao leitor, a fantasia é também legitimada, pois Mia Couto 

desenvolve um texto que desenha a morte de Poeirinha: “do leito de Maria Poeirinha se 

ergueu a gaivota branca, como se fosse um lençol agitado pelo vento” (COUTO, 2006). 

No contexto moçambicano, tal fantasia se conjuga bem com a resolução mística que é 
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dada ao evento da morte, vista como um fim somente por culturas que não 

compartilham de uma visão da vida entrelaçada com a morte, em que não há sentimento 

de perda ou medo do desconhecido. Nas culturas tradicionais africanas, a morte é uma 

passagem e, de outro modo, o ser morto continua vivo. É assim, portanto, que Zeca 

Zonzo apresenta a morte da irmã, terminando o livro dizendo que Poeirinha havia sido 

beijada pelo mar e afogada numa palavrinha. 

O que podemos observar, de forma cotejada e transfigurada na sutileza da 

trajetória em direção à morte vivenciada por Poeirinha, e, sobretudo, por Zeca Zonzo 

são marcas do ideário das sociedades tradicionais africanas, em que o sentimento 

vivenciado pelo irmão não é o da ruptura abrupta e inexplicável, mas processual, 

compreensível e desejável, uma vez que essas organizações sociais pensam a salvação 

como algo coletivo e esse modo de tratar a vivência da morte foi combatido pela igreja 

cristã-ocidental cuja intenção era deter o poder sobre a salvação, como afirma 

Baudrillard: 

Ao longo de toda a sua trajetória, foi necessário à igreja desmantelar a comunidade 
primitiva, por ter esta a tendência a tornar a salvação toda sua, recorrendo à sua 
própria energia, na intensa reciprocidade que a perpassa. Contra a universalidade 
abstrata de Deus e da Igreja, seitas e comunidades praticam a “autogestão” da 
salvação, que consiste então na exaltação simbólica do grupo. (BAUDRILLARD, 
1996: 196) 
 

Zeca parece compreender que é chegada a hora da irmã e que a morte está 

interligada à vida e que o grupo tem o papel de realizá-la. Ele não somente aceita esse 

momento como também a auxilia a atravessar esse limite cósmico; tal travessia é 

retratada simbolicamente como o beijo do mar. O personagem mostra-se, portanto, 

consciente da infinitude, conferindo ao instante da morte o poder de existir como parte 

constituinte da vida. 
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A gaivota branca que se ergue do corpo de Poeirinha conjuga-se bem com a ideia 

de liberdade, da transformação e da não extenuação perpétua do ser, mas de sua retirada 

do plano físico cuja presença se faz ainda perene e é reiterada na última fala do irmão. 

Outro elemento importante, inclusive como uma possibilidade de demonstração 

da interpenetração entre o saber primitivo e contemporâneo é a presença da palavra 

MAR em registro escrito, mas que não é lida e sim vivenciada através dos dedos de 

Poeirinha e Zeca ao sublinharem as letras. É unindo uma atitude afetiva do ser humano, 

o beijo, com a força de um elemento da natureza, o mar, trazido à realidade por meio da 

palavra vivenciada que o texto forja o valor cíclico da natureza para as sociedades 

tradicionais africanas, que pressupõe uma simbiose através da qual ocorre a interligação 

do mundo dos vivos com o mundo dos mortos. Kabenguele Munanga expõe os modos 

como essas forças trabalham: 

O mundo é um conjunto de forças hierarquizadas: deuses, ancestrais, mortos da 
família, chefes, pais etc. Até as crianças. Através dessas categorias circula uma 
energia vital, na direção dos deuses, passando pelos ancestrais que são 
intermediários entre os vivos e os mortos até chegar aos mais jovens, comum dos 
mortais. (MUNANGA, 1986: 61) 
 

Levando em conta esse conjunto de forças dinamizador da energia vital, 

percebemos que, em O beijo da palavrinha, a criança toma o lugar daquele que deveria 

deter o conhecimento; não há, nesta obra, a presença marcante de um ancião.  É mais 

efetivamente em A Chuva Pasmada (2004) que podemos entrar em contato com a 

hierarquia e a lógica que a ancestralidade encerra. Trata-se de uma narrativa contada em 

primeira pessoa pelo membro mais novo de uma família que se encontra 

desestabilizada. O acontecimento tropo dos conflitos a serem resolvidos, que requerem 

reorganização no contexto familiar e social é a chuva que não cai e o rio que seca. Há 

no plano físico da estória, uma explicação lógica para tal fato, a existência de uma 
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fábrica e a fumaça que expele. Supostamente, a fumaça impediria a chuva de cair, 

desequilibrando a natureza. 

Logo no primeiro capítulo, o narrador diz-se semelhante à chuva: “Diziam que eu 

era lento no fazer, demorado no pensar. Eu não tinha vocação para fazer coisa alguma. 

Talvez não tivesse mesmo vocação para ser. Pois ali estava a chuva, essa clamada e 

reclamada por todos e, afinal, tão pasmadinha como eu” (COUTO, 2004: 7). O fato de 

ser pasmado como a chuva o coloca no mesmo grupo de Maria Poeirinha e Zeca Zonzo, 

o dos infundados no mundo, como se algum acontecimento no contexto familiar e social 

precisasse ocorrer para que suas existências fossem legitimadas.  Desencadeia-se, com 

essa leitura interpretativa, a consideração da importância do ritual, como o processo que 

gera o reconhecimento social de suas existências e a autorização da passagem de uma 

fase a outra, seja a do mundo visível para o invisível como ocorre com Poeirinha ou a 

da fase infantil para a fase adulta, por exemplo. 

Porém, nesta narrativa, diferente de O beijo da palavrinha (2006), existem outros 

personagens interligados ao evento da morte que não é a de uma criança, mas a de um 

avô, símbolo e intermediário essencial entre os viventes e os não-viventes. Tal morte 

não ocorrida correlaciona-se a suspensão da chuva e com a secura do rio; e, a 

interligação desses acontecimentos naturais com os urbanos, pressagia que as relações 

precisam se transformar para o retorno do equilíbrio; as relações subjetivas entre os 

familiares e as relações de trabalho que fornecem os recursos a essa família.  

A progressiva cobrança da mãe pela conscientização do marido acerca da atenção 

quase nula dada ao filho, à família e à comunidade como um todo, disfarçada pela 

cobrança da resolução do problema da chuva pasmada, também é indício da insatisfação 

da mulher e da necessidade do restabelecimento da harmonia entre o casal. A passagem 
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abaixo evidencia bem as impressões do filho sobre o pai e a relação de trabalho 

vivenciada nas minas da África do Sul: 

(...) Olhei o seu rosto cansado como se encontrasse nele razões da sua atitude, 
sempre ausente e preguiçosa. Ainda miúdo, meu pai tinha ido para as minas, lá no 
Johni. Saíra jovem, voltara envelhecido. Os que ficam órfãos vêem os seus pais 
serem engolidos pelo chão. O fundo da terra roubara de mim o meu pai, sem o 
levar da vida. Em menino, eu acordava chorando no meio da noite. Minha mãe 
acudia, pronta: 
− Sonhou com ele, meu filho? 
Não. Nas minas do ouro meu velho descia tão fundo que os meus sonhos já não 
chegavam nem à sua lembrança. Meu sonho era outro, mais escuro. Anos depois, 
meu pai regressou mas permaneceu ausente, como se lhe faltasse algum inferno. E 
partiu de novo. E regressou. E voltou a partir. (COUTO, 2004: 14) 
 

Assim como a escuridão é o que falta na vida dos familiares de Tio Jaime 

Litorânio, em A chuva pasmada, o que falta para o pai do narrador é o inferno. O 

imaginário do inferno presente no ideário do narrador aponta para a interpenetração 

entre a lógica cíclica das trocas na própria vida concernente a concepção existencial da 

sociedade primitiva e o espaço em que se espia para além da vida, construção da 

ideologia judaico-cristã. Porém, ao tratar da necessidade de haver o inferno, de uma 

falta de inferno, o narrador subverte seu valor. Trata-se novamente do processo de 

adiamento da morte na vida promovido pela igreja e pelo estado cujo instrumento de 

poder é o capital e o trabalho, que por sua vez desestimula o poder político da estrutura 

coletiva da sociedade, como já afirmado em capítulo anterior. A alienação do pai é 

resultante da polarização entre vida e morte, que se dá a partir da transformação do fio 

circular da vida em um fio retilíneo.  

Esse processo rompe com a força da participação coletiva e com a fundamentação 

da visão política do mundo a partir dos princípios da sociedade negra, que estão, de 

forma seminal, contidos na construção literária da família da trama em questão. A 

conhecida obra do Padre Raul Ruiz de Asúa Altuna, Cultura Tradicional Banto (1985), 



66 

 

apresenta elementos constituintes da cultura banto e traz, na primeira parte, os 

fundamentos do que chama de participação vital. Com a fala de Mia Couto referida 

anteriormente, a que esclarece a importância da saúde social da família em detrimento 

da financeira, queremos aprofundar o reconhecimento da transfiguração dessa cultura 

negra em um cenário de urbanização e modernização da aldeia, processo que não leva 

em consideração os saberes da cultura local. Altuna toca na questão da participação 

como princípio chave para a compreensão dos costumes banto e afirma ainda: 

Vida, força, existir, são uma idêntica realidade mais atendível, o valor fundamental, 
ontológico, donde deriva a sabedoria banto, com o qual elabora a totalidade dos 
raciocínios, motiva os comportamentos, funda a sua religião, desenvolve e justifica 
a magia, solidariza a sociedade e regula a ética. (ALTUNA, 1985: 47) 
 

Escolher como recurso narrativo a suspensão de uma chuva como situação 

metafórica, significa não só tratar a chuva como um elemento potencial de interação 

como também instituir a paralisação dessa chuva como o grande conflito do enredo, o 

que se conjuga com a perspectiva banto estudada por Altuna. Para esta, a existência dos 

seres e sua participação social se relacionam diretamente com a importância do 

movimento, com a força vital resultante da harmonia das interações entre os seres de 

toda a ordem. Por isso, o estado inerte é algo que ameaça mais do que a morte, porque a 

morte é considerada como um acontecimento eminentemente transformador, tal qual o é 

o nascimento. O dinamismo, portanto, é uma qualidade inerente a essa filosofia:  

As filosofias conhecidas da África tradicional, possuem em comum ser dinamistas. 
Representam o mundo não como uma entidade estável, fixa no ser, mas como um 
devir em perpétuo crescimento... Participando da mesma vida, todos os seres, 
inclusive o homem, sentem uma profunda fraternidade. Nesta perspectiva, o 
homem não se situa no mundo afirmando-se, como o ocidental, frente ao que não é 
ele mesmo nem suas obras, mas sim, sentindo-se como uma parte da natureza, em 
continuidade com ela. (ALTUNA, 1985: 52-53) 
 



67 

 

Levando em conta que o ancião, na narrativa, é uma possível fonte de sabedoria, 

principalmente por representar parte importante da corrente que deve fluir através dos 

personagens pelas gerações posteriores, sua morte está nas engrenagens do movimento 

gerador do estabelecimento da relação seu neto/narrador e o pai. O avô perenizado em 

sua transformação mostra que não há fragmentação entre mundo dos vivos e mundo dos 

mortos. Ao morrer, se transforma em um rio e, possivelmente, ocupa o papel de 

ancestral, de um “arquipatriarca” tal qual afirma Altuna: “Estes arquipatriarcas, os 

primeiros ao qual Deus comunicou a própria força vital e o poder de exercitar sobre 

toda a sua descendência a influência da energia vital, constituem o elo de união mais 

elevado que une os homens com Deus” (ALTUNA, 1985: 58). 

Durante toda a narrativa, portanto, o avô vai emitindo as pistas para a 

compreensão dessa chuva que não cai, da relação icônica entre as águas e as mulheres 

daquela família. Parece que a morte da avó Ntoweni, sua mulher, o coloca em uma 

posição de espera pela própria partida, uma espera justificada, pois ele encerra em si a 

possibilidade de harmonização e dinamização da família e da sociedade. Por isso, se 

recusa a se alimentar e parece estar secando, representando também a imutabilidade em 

si mesmo, assim como está a chuva pairada no céu. 

No entanto, a sabedoria do avô é colocada de forma enviesada. A narrativa de Mia 

Couto, ao assumir a fusão entre as filosofias negra e ocidental, apresenta o saber do avô 

também aproximado da loucura, de um pensamento não racional, não lógico, como é o 

conhecimento de Zeca Zonzo. E é justamente esse pensamento tresloucado que o 

aproxima do neto – uma criança, que em sua natureza de fronteira, tem a percepção 

permeável, mutável. 
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O avô falou como sempre: aos gritos. A voz, rouca, inundou os cantos da casa: 
− Eu vi, eu vi! 
Era o falar altissonante de quem não ouve e receia não ser escutado. Que tinha 
visto um peixe subindo nos céus, imitando o voo de um pássaro. Os da casa riram-
se:o avô e seus delírios. Mas eu gostei de acreditar e, no meu pensamento, já 
cardumes atravessavam as nuvens, rebrilhando entre a sarapintada claridade. E 
cheguei mesmo a escutar o bater de barbatanas, o ar assobiando entre as coloridas 
escamas dos peixes. (COUTO, 2004: 24) 
 

O avô parece estar atrofiado da consciência devido à idade, mas, é exatamente 

dessa forma que ele é exposto como um sábio, mostra a interpenetração entre vida e 

morte e parece intuir que a pasmaceira da chuva é uma espécie de maldição que 

simboliza problemas mais internos, relativos à organização familiar, que externos, como 

afirma na fala: “– Inimigos? Com a idade fui descobrindo que acabamos fazendo coisas 

bem piores que nossos inimigos” (COUTO, 2006: 10) Fala que dialoga sobremaneira 

com a de Mia Couto no discurso de opinião citado no princípio do capítulo, “Fronteira 

da Cultura”, texto em que trata dos fantasmas internos de Moçambique para além dos 

externos, uma vez que estes, teoricamente, se foram com o fim da colonização. Mia 

Couto aponta, dessa forma, para uma revisão da relação norte e sul, dominantes e 

dominados, através da exposição do fato de que sempre houve elites internas coniventes 

com a dominação e que estas não cessaram de existir no pós-independência.  

Essa visão problematizada das formas de lidar com os acontecimentos 

provenientes da estrutura do pensamento que se ancora na cultura negra se dá também 

através da tensão entre perspectivas religiosas, evidenciadas a partir do olhar de outra 

personagem, a tia. A ansiedade dessa personagem que parece se encontrar mais na 

expectativa de transformação que as outras, entende o encadeamento dos fatos através 

da relação de causa e efeito motivada pela culpa. Imbuída, mais pelos preceitos da 

ideologia cristã do que pelos advindos da religiosidade da cultura ancestral expõe uma 

percepção maniqueísta da vida e acredita que alguém poderá ser punido.  Suas 
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concepções são conflitantes com as do avô, o que colabora também com a crise 

existencial do narrador como quando ouve os seguintes conselhos da tia: “Eu que não 

emprestasse ouvido aos restantes, crédulos em espíritos e mezinhas. Que isso não era de 

civilizado. Sobretudo, eu não desse crédito ao avô, ele era o mais dado aos ancestrais” 

(COUTO, 2006: 19). 

A postura da tia exibe também a situação de fronteira cultural em que vivem os 

personagens da trama. A partir do modo como é lida uma oração ou da forma como são 

vistos os modos de rezar, percebemos que a forma cristã de religiosidade é parte de um 

complexo em que os elementos de outra religiosidade são levados em consideração, ou 

seja, seus olhares estão deslocados. A saber: 

Entretanto, na pequenina igreja, ecoavam as rezas e eu escutava perfeitamente a 
voz da tia: − Pai nosso, cristais no Céu, santo e ficado seja o vosso nome. 
(COUTO, 2006: 19). 
 
Seguiram-se cantos e rezas, rezas e cantos. Lembrei as palavras do avô: não são os 
cristãos que se fatigam, Deus é que não tem fôlego para tanta oração. (COUTO, 
2006: 19). 
 

Tal conflito é perene na constituição psicológica do narrador, uma vez que 

motivado pelas contradições ideológicas dos familiares se percebe também como um ser 

que pode ou não colaborar para a reorganização de seu mundo, o que se dá através do 

entendimento da morte como um elemento de equilíbrio social, como parte do 

movimento de interação entre os seres, mas também da visão religiosa da vida para 

além dos parâmetros cristãos herdados da religião hegemônica. A compreensão da 

presença do invisível na vida ordinária como elemento potencialmente influente é o que 

subverte a ordem retilínea de sua vida e de seus familiares que em dado momento 

paralisa a circularidade. Nessa perspectiva, religião e magia se assemelham e são 

inerentes à realidade física. Altuna esclarece: 
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A magia e a actividade religiosa não intentam outra coisa senão controlar ou 
desviar a inter-acção. O banto admite uma relação invisível que o rodeia. Aqui 
enraíza a sua religiosidade, porque se submete a esta realidade que o supera. Ali se 
joga a sua felicidade ou desgraça, se forja o seu destino, a certeza de que a sua vida 
está envolta em forças misteriosas e eficazes, provoca toda a actividade mágica, os 
mecanismos de ataque e defesa que perturbam a harmonia sonhada e desejada pela 
pessoa e pela sociedade. (ALTUNA, 1985: 62) 
 

Retornamos assim aos estudos de Muniz Sodré sobre a cultura negra e colocamos 

em diálogo o que esclarece acerca do fato de não ser importante para essa cultura o 

esclarecimento da verdade como o é para a cultura ocidental. O objetivo do ritual, 

portanto, não é o esclarecimento do enigma, mas a garantia da produção de energia 

vital, do movimento. O ritual de passagem porque passa o narrador é impulsionado pela 

relação com o avô, e, esse relacionamento estreito exibe a intenção do mais velho de 

iniciar o desenvolvimento do mais novo quanto à sua capacidade de se reconhecer parte 

da união vital em que está inserido, em um processo de aceitação e da recepção familiar 

e social junto da responsabilização de manter o movimento. É através do despertar do 

neto, que o avô acaba por atingir o filho, estabelecendo o elo entre as três gerações. 

Subjaz, assim, no desequilíbrio familiar a necessidade da manutenção da relação com o 

mundo dos mortos, da reinserção da morte como força motriz do movimento, do 

entendimento da participação coletiva para que a vida ganhe substância, forma e 

sentido.  Novamente, em palavras de Altuna:  

Em qualquer comunidade banto entende-se por participação ou união vital “uma 
relação de ser e de vida de cada um com os seus descendentes, sua família, seus 
irmãos e irmãs de clã, sua ascendência, e com Deus. 
Em segundo lugar “uma relação ôntica, análoga de cada um com o seu patrimônio, 
o seu haver, com tudo aquilo que contém ou produz, com tudo aquilo que ali cresce 
e vive”. 
A vida une – solidariza os vivos entre si e estes com os seus antepassados, porque 
todos se encontram, comungam de uma idêntica realidade constitutiva, embora 
diversamente dosificada. (ALTUNA, 1985: 54) 
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A lenda das Ntowenis conta a estória da bisavó do narrador, que, em momento de 

seca vivido pela família e aldeia em que vivem, parte em busca de água, e quando a 

consegue e retorna, acaba morrendo. A cabaça cheia de água que cai e se quebra no 

chão quando a ancestral morre, funda o rio que abastece a família e a aldeia. 

Percebemos, portanto, que o rio, a água e o mar trazem o fio condutor do diálogo entre 

vida e morte, nesse sentido, vida resulta como fim da estagnação do fluxo subjetivo 

entre os familiares. 

Podemos interpretar que a narrativa é uma reedição desta lenda: novamente não 

há água na aldeia. O avô é quem detém as respostas para resolver a questão da chuva 

interrompida e da secura do rio. Em vários momentos, ele emite indícios sobre a sua 

própria partida, colocando em prática seu papel na família. 

Os comentários pontuais do avô, no mais das vezes, metaforizam as relações entre 

os familiares, costurando e alimentando os diversos membros da família que deve 

ocorrer como fluxo de água, o meio pelo qual as transformações ocorrerão. À medida 

em que as situações entre os familiares vão se resolvendo, o avô parece atravessar as 

etapas da aceitação de que é chegada a sua hora. Em dado momento, quando chora de 

saudade, tal incômodo é suavizado por meio do contato com um búzio. Com o búzio no 

colo o avô acaba por se acalmar, sinalizando que a aceitação e necessidade de sua 

transmutação e, novamente, assim como os personagens em O beijo da palavrinha 

(2006), o mar é a imensidão na qual os seres se dissolvem sem se acabarem e o búzio, 

um índice dessa infinitude. É, importante, nesse ponto, esclarecer, que para o avô se 

transformar em rio, significa chegar ao mar e que o mar é sua mulher, Ntoweni. 

Podemos perceber que a despedida do avô é uma regra do jogo desse ritual: a 

troca biossimbólica se coaduna com toda a trajetória das Ntowenis, cujo valor ancestral 
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é a permissão para que tudo funcione e se harmonize na família. O desejo do rio seco é 

a morte do avô, assim como é desejo de Ntoweni, sua esposa, que se transfigura em 

mar. 

A estória se complica no momento em que o pai do narrador descobre que a mãe 

vai encontrar o dono da fábrica em que trabalha na tentativa de angariar respostar para 

resolver o problema. Esse ponto de tensão entre os pais resulta numa luta que gera o 

entendimento conjugal. Restabelecido o equilíbrio entre homem e mulher, a trama 

caminha para o fim do processo ritualístico, em que o avô morre. Enquanto os dois, neto 

e filho, empurram o barco do avô para a outra ponta do rio onde está o mar que é 

também Ntoweni, ocorre a interação entre o rio seco e a chuva pasmada, bem como 

entre o pai e o filho, à luz da seguinte fala: “− Não fique triste, filho. Que tudo isso é um 

engano. Não é o morrer que é para sempre. O nascer é que é para sempre.” (COUTO, 

2004: 70) e sendo remo do próprio barco, o avô é direcionado ao mar.  

Ainda segundo Baudrillard, é a iniciação, na ordem primitiva, o tempo de uma 

operação simbólica que visa a articular a morte socialmente, transformando-a em 

contexto de troca entre os ancestrais e os vivos, em que não há separação, mas 

circulação:  

Está claro que a iniciação consiste na instauração de uma troca onde só havia fato 
bruto: da morte natural, aleatória e irreversível, passa-se a uma morte dada e 
recebida, logo, reversível na troca social, “solúvel” na troca.  Nesse mesmo 
movimento, a oposição entre o nascimento e a morte desaparecem: eles também 
podem trocar-se sob as espécies da reversibilidade simbólica. A iniciação é um 
momento crucial, o nexo social, a câmara escura na qual nascimento e morte, 
deixando de ser os termos da vida, reinvoluem um no outro – não rumo a alguma 
fusão mística, antes para fazer do iniciado um verdadeiro ser social. 
(BAUDRILLARD, 1996: 180) 
 

É a partir do ritual de passagem do avô, que o narrador restabelece o elo com o pai 

e pode realizar o seu processo de iniciação. Deixando a negação social, o pai autoriza o 
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amadurecimento do filho por meio da atitude simbólica de lançar sobre ele o primeiro 

jorro de água que brota da terra. Enquanto toda a família, em dança, se aproxima, o rio 

refaz suas margens. O pai, imbuído de nova força vital, toma a parte que lhe cabe no fio 

entre os ancestrais e os seres viventes, compreendendo, inclusive que estar vivo é 

permitir-se viver no outro, no caso, em seu filho. Ele assume o papel de mais velho da 

família, o avô do possível filho de seu filho. 

O menino, que observou a canoa do avô sumindo no horizonte como a cabaça 

tombada das mãos da primeira Ntoweni, agora em tom de compreensão, mostra ter 

percebido o desejo do avô: 

Assim se cumpre, sem mesmo eu saber, a intenção de meu velho avô: ele queria o 
rio sobrando da terra, vogando em nosso peito, trazendo diante de nós as nossas 
vidas de antes de nós. Um rio assim, feito só para existir, sem outra finalidade que 
riachar, sagradeando o nosso lugar. 
Como ele sempre dissera: o rio e o coração, o que os une? O rio nunca está 
feito,como não está o coração. Ambos são sempre nascentes, sempre nascendo. Ou 
como eu hoje escrevo milagre é o rio não findar mais. Milagre é o coração começar 
sempre no peito de outra vida. (COUTO, 2006: 74)  
 

Com a união dos dois semas de ordens diferentes: rio e coração, o narrador 

desenvolve a compreensão das forças de participação e de movimento latentes na 

dimensão religiosa de outra concepção diferente da eurocêntrica. A resolução mágica, 

recurso literário, que encerra a narrativa, uma vez que não há explicação científica nem 

para a chuva se pasmar e nem para os motivos que a fizeram cair, colabora com o ponto 

inicial das análises literárias empreendidas. A saber, escolher como recurso 

narratológico a valorização das trocas simbólicas à luz da aleatoriedade mística da vida, 

como uma religiosidade que regula inclusive a ética social é uma forma de estimular 

pensar também a dimensão mágica do posicionamento político das sociedades locais 

contemporâneas em Moçambique, retomando o artigo de Maria Paula Meneses acerca 
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das teias complexas do conhecimento que envolvem linguagens de resistência e corpos 

de violência citado no início do capítulo. 

Meneses paraleliza instabilidades provocadas pela feitiçaria que antes afetavam a 

harmonia social no tempo e espaço pré-modernos às instabilidades agora de ordem 

econômica que marginalizam comunidades locais em Moçambique na 

contemporaneidade. Os portadores do mal da atualidade são aqueles que detêm o poder 

para subjugar os destinos dos mais desprovidos e acabam por ser atacados, nesse caso, 

com as denúncias de tráfico de órgãos destinados à feitiçaria:  

A propagação dos boatos e acusações estabelece os desejos almejados pela 
comunidade, expondo as relações de poder presentes. Numa escala mais ampla, 
pode definir o relacionamento da comunidade com o do Estado moçambicano, 
considerado injusto, e, por isso, como devendo ser desafiado. (MENESES, 2010: 
250) 
 

Deste modo, os tratamentos dados à morte a partir da valorização dos saberes 

locais estruturados em trocas simbólicas, valorização que é evidenciada pelo olhar da 

infância como lugar de deslocamento, aprendizagens e descobertas e, por fim, a solução 

narratológica que elege a magia como forma de resolução dos conflitos, visando ao  

estabelecimento do movimento da força vital e da conscientização do valor da morte 

como reversibilidade simbólica e processo ritualístico, fazem das obras literárias 

coutianas exemplos de discussões complexas da construção dos posicionamentos dos 

povos que compõem a nação moçambicana e da reivindicação da responsabilidade 

moral do Estado em garantir a regulação política das várias consciências cívicas 

provenientes dessas culturas locais através da sua compreensão e consideração.  

Ao rememorar sobre sua infância que chama de “nação” e sua cidade, Beira, que 

revisita com o dialeto “memória”, Mia Couto, em texto intitulado “Águas do meu 
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princípio” (2008), fala, de forma poética, das dualidades, do processo de miscigenação, 

da relação umbilical que o homem desenvolve com o lugar em que nasceu: 

Todos os cidadãos moçambicanos partilham da mesma condição: navegadores 
entre culturas, inventando permanentemente modos de adaptação que dão 
vantagem às trocas politicamente mais eficazes, ideologicamente mais 
convincentes, tecnologicamente mais apuradas e socialmente mais promissoras.  
No final, não temos muito mais do que isso: a cidade da nossa infância. Dizemos 
com maiúscula: Nação, o País, a Aldeia Global. São conceitos. Não vivemos neles. 
Eu, hoje, nem uma cidade ambiciono. Me enche de saudade é um pequeno bairro, 
um simples muro onde me possa voltar a sentar com meus amigos de infância. E a 
Beira, a minha Beira, essa que eu me lembro de minha inacabada infância, é esse 
lugar inventado à medida do meu sonho e da minha saudade. (COUTO, 2008:  153-
154) 
 

Embora na citação, o autor fale das escolhas convincentes e eficazes que os 

moçambicanos fazem por partilharem a mesma condição, sabemos que o país é dividido 

entre ricos e pobres, divisão cerceada pela questão da raça e do racismo engendrada 

pelo sistema colonial e permanecida na modernidade pelas relações de trabalho que 

abastam pequenas elites, que por sua vez comungam da ideologia capitalista que reitera 

lugares imperialistas e subalternizados. 

No entanto, ao reconhecer o “conceito” como uma matriz a partir da qual 

extraímos a realidade, reconhece que é necessário conhecermos os campos de força que 

determinam tais lugares e aponta para a infância como esse local a que podemos 

recorrer porque encerra sempre a incompletude e, portanto, a invenção e reinvenção de 

lugares. Recorrer à infância, portanto, funciona como um processo que ensina o 

deslocamento e a pluralidade como formas de se manter em movimento, e, talvez, por 

isso, Mia Couto não tenha mais a ambição de ser parte de uma única cidade, como 

afirma, para poder também inventá-lo constantemente.  
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4.  Descolonização do olhar – apontamentos para novos caminhos epistemológicos 

 

 

 

Uma fronteira não é o ponto onde algo termina, mas 
como os gregos reconheceram, a fronteira é o ponto a 
partir do qual algo começa a se fazer presente. 

Martin Heidegger9 
 

 

O argentino Walter Mignolo em artigo publicado no Caderno de Letras da 

UFF, em 2008, “Desobediência epistêmica: A opção descolonial e o significado de 

identidade em política”10, coloca a opção descolonial como fraturas epistêmicas que 

geram um conjunto de ações políticas contrárias à dominação epistêmica da 

colonialidade. Mignolo amplia, nesse sentido, as aplicações de um pensamento 

descolonial em situações que devem/precisam ser descolonizadas, intenção base do 

desenvolvimento deste trabalho. Desse modo, entendemos a descolonialidade como 

uma prática contínua de rompimento com a colonialidade. Descolonialidade para Walter 

Mignolo significa, concomitantemente: 

a) desvelar a lógica da colonialidade e da reprodução da matriz colonial do poder 
(que, é claro, significa uma economia capitalista); e b) desconectar-se dos efeitos 
totalitários das subjetividades e categorias de pensamento ocidentais (por exemplo, 
o bem sucedido e progressivo sujeito e prisioneiro cego do consumismo). 
(MIGNOLO, 2008:313) 
 

                                                           
9Apud BHABHA, 2013: 19. 
10 Artigo originalmente publicado na Revista Gragoatá, n. 22, p. 11-41, 1º sem. 2007 e traduzido 
por Ângela Lopes Norte. 
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Para pensar essas ações na prática, alguns conceitos foram desenvolvidos e 

funcionam como um vocabulário de desconstrução da fixidez dos discursos, um deles é 

o pensamento de fronteira, um lugar de ambiguidades e deslocamentos, e, por isso, de 

um constante desfazer dos fundamentalismos tanto eurocêntricos, quanto marginais.  E, 

nessa perspectiva, queremos despolarizar tais lugares para pensar a multiplicidade de 

saberes em uma esteira horizontal de troca a partir da alternativa proposta por 

Boaventura de Sousa Santos chamada por Epistemologias do Sul, tal qual fica 

esclarecido no prefácio do livro de mesmo nome: 

Trata-se do conjunto de intervenções epistemológicas que denunciam a supressão 
dos saberes levada a cabo, ao longo dos últimos séculos, pela norma 
epistemológica dominante, valorizam os saberes que resistiram com êxito e as 
reflexões que estes têm produzido e investigam as condições de um diálogo 
horizontal entre conhecimentos. (SANTOS e MENESES, 2010: 11) 

 

Optamos por trazer a ideia de opção descolonial desenvolvida pelo grupo 

modernidade/colonialidade no final dos anos 90 para dialogar com o conjunto de 

debates que compõem o conceito de Epistemologias do Sul articulado por Boaventura 

de Sousa Santos, porque compreendemos pontos de articulação e diálogo entre os 

vocabulários desenvolvidos por ambos os movimentos, uma vez que tanto a opção 

descolonial, quanto a ecologia de saberes colaboram com a construção de um lugar de 

fronteira como ferramenta prática e necessária para descentralizar a epistemologia 

dominante e suas teorias nas esferas individual e coletiva do contexto global.  Sabemos 

que o grupo modernidade/colonialidade é formado a partir do rompimento de alguns 

estudiosos com a proposta proveniente de um outro grupo, o Grupo Latino-americano 

de Estudos Subalternos, que passa a ser criticado por estudiosos como Walter Mignolo e 

Ramón Grosfoguel por não romperem com o imperialismo epistemológico e 

enquadrarem as particularidades culturais, sociais e políticas latino-americanas com 
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base em estruturas de pensamento do cânone ocidental. Outra crítica afirmada por 

Mignolo seria a aplicação teórica sem levar em conta o locus da América Latina. 

Grosfoguel se utiliza do pensamento de Mignolo para tratar da necessidade da 

descolonização dos estudos subalternos e dos estudos pós-coloniais, reflexões que 

abrem o seu artigo “Para descolonizar os estudos de economia política e os estudos pós-

coloniais: transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialidade global” 

compilado em Epistemologias do Sul (2010), no qual afirma ser o pensamento de 

fronteira uma resposta crítica a tais fundamentalismos. 

Embora tenhamos, até o presente capítulo, tratado da restauração da memória 

como instrumento crítico e político quando analisamos as obras de Queirós em um 

processo de elucidação das tramas culturais em confronto nas representações dos 

tratamentos culturais dados à morte, e da necessidade de atentar para saberes locais 

como instrumentos de reivindicação de poder de comunidades locais, fato observado 

nas análises das obras literárias de Mia Couto, para citarmos dois exemplos; queremos, 

neste capítulo, pensar à luz do que Homi Bhabha afirma acerca do que é a “fronteira”, 

como esses “entre-lugares” que “fornecem o terreno para a elaboração de estratégias de 

subjetivação – singular ou coletiva – que dão início a novos signos de identidade e 

postos inovadores de colaboração e contestação, no ato de definir a própria ideia de 

sociedade”(BHABHA,2013:20) e como podemos discutir, a partir das obras literárias, a 

aplicação de outro conceito chave de seu pensamento, o multiculturalismo, conceito 

rediscutido por Stuart Hall, com a função de perspectivar as sociedades heterogêneas e, 

com base nessas constituições sociais, perspectivar também o desfazer das formas 

binárias, como tradição e modernidade, por exemplo, apontando a necessidade de tratar 

os processos de confrontação entre culturas e sistemas pela hibridização como um 
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processo agonístico, sempre incompleto. Para esclarecer tal propriedade da hibridização, 

Hall usa palavras de Bhabha: 

Não é simplesmente apropriação ou adaptação; é um processo através do qual se 
demanda das culturas uma revisão de seus próprios sistemas de referência, normas 
e valores, pelo distanciamento de suas regras habituais ou “inerentes” de 
transformação. Ambivalência e antagonismo acompanham cada ato de tradução 
cultural, pois o negociar com a “diferença do outro” revela uma insuficiência 
radical de nossos próprios sistemas de significado e significação. (BHABHA, 1997 
apud Hall, 2013: 83) 
 

Retornemos ao artigo de Walter Mignolo para pensar o salto que o mesmo 

propõe a partir de um radicalismo das teorias pós-coloniais. Ao colocar a diferença do 

empoderamento político do Estado-nação (como o representante de uma parte da 

população) e o empoderamento político da população, Mignolo faz a distinção entre 

política de identidade e identidade em política e, portanto, passa a tratar do assunto da 

construção da identidade a partir do que chama de interculturalidade, lógica que difere 

de multiculturalismo, já que propõe uma perspectiva prática da relação entre 

pensamento ocidental e não-ocidental. A saber,  

a interculturalidade deve ser entendida no contexto do pensamento e dos projetos 
descoloniais. Ao contrário do multiculturalismo, que foi uma invenção do Estado-
nacional nos EUA para conceber “cultura” enquanto mantém “epistemologia”, 
inter-culturalidade nos Andes é um conceito introduzido por intelectuais indígenas 
para reivindicar direitos epistêmicos. A inter-cultura, na verdade, significa inter-
epistemologia, um diálogo intenso que é o diálogo do futuro entre cosmologia não 
ocidental (aymara, afros, árabes-islâmicos, híndi, bambara, etc.) e ocidental (grego, 
latim, italiano, espanhol, alemão, português). (MIGNOLO, 2008: 316) 
 

Queremos, assim, com base nesse entendimento inter-epistemológico, observar 

os elementos literários de cada obra, que compõem esses espaços de trânsito e 

deslocamento,confrontados, para pensá-los em um movimento heterogêneo e 

pluralístico.  Nesse sentido, trataremos dos motivos pelos quais “morte” e “infância” a 

partir dos modos como são discutidos e inter-relacionados nas obras podem ser vistos 
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como opções de/para descolonização epistemológica, modos que permitem transitar 

elementos dos dois grupos de cosmologias acima citados por Mignolo. 

A comparação funcionará como a ponte, em que transitará a prática do 

confronto de processos histórico-culturais estruturalmente diferentes, pensando a 

relação entre o espaço de Moçambique, país, como o Brasil, historicamente marcado 

pela colonização portuguesa, mas também pela dominação muçulmana e pelos diálogos 

políticos com a África do Sul e o Brasil, país eminentemente mestiço, mas que carrega 

uma história de apagamento cultural dos sistemas subjugados (a porção negra e 

indígena dessa mestiçagem) em função do nivelamento imposto pela colonialidade.  

Queremos, sobretudo, relembrar o papel de veiculação de concepções 

ideológicas, filosóficas e políticas que o livro infantojuvenil, desde os primórdios da 

institucionalização da educação infantil, enquanto ferramenta formadora dessa classe 

carrega.  São bases culturais e epistêmicas que norteiam as escolhas de títulos 

empreendidas pelas escolas e pelas famílias (pelos adultos), instituições que, em sua 

maioria, tomam como base o processo educativo e civilizatório também imposto pela 

colonialidade em escala global, de forma a nivelar e homogeneizar através de uma 

formação que determina o controle das ações e atitudes políticas dos indivíduos. Assim 

como afirma Manuel Jacinto Sarmento em “As culturas da infância nas encruzilhadas da 

2ª modernidade” (2002): 

...importa sublinhar que esse esforço normalizador e homogeneizador, se tem 
efectivas consequências na criação de uma infância global (Sarmento, 2001b), não 
anula – antes potencia – desigualdades inerentes à condição social, ao gênero, à 
etnia, ao local de nascimento e residência e ao subgrupo etário a que cada criança 
pertence. Há várias infâncias dentro da infância global, e a desigualdade é o outro 
lado da condição social da infância contemporânea. Aliás, esta radicalização da 
modernidade – esta 2ª modernidade (U. Beck, 1999) – acentua essas desigualdades, 
no quadro do efeito homogeneizador do processo de globalização. É, por isso, 
necessário, considerar esses efeitos. (SARMENTO, 2002: 6) 
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Com base em uma reflexão acerca desses efeitos ditos na citação acima, 

trataremos do olhar infantil utilizado para equacionar os acontecimentos das narrativas a 

partir do entre-lugar, ou seja, do lugar de fronteira, conceito explicado acima por Homi 

Bhabha. A infância e seu olhar representados literariamente nos remetem, portanto, a 

um lugar deslocado daquele de onde vêm os paradigmas sociais normalizadores e 

homogeneizadores. Representar a fala infantil, imbuída dessa reflexão, é deslocar o 

pensamento do eixo paradigmático, portanto, é de orientação descolonial. 

(GROSFOGUEL, 2010: 462) 

Compreendemos a morte e sua relação com a criança também como um tema 

transgressor dos paradigmas hegemônicos. Em capítulo intitulado “Imagem da Morte e 

Imagem da sociedade” presente na obra Tabu da morte, José Carlos Rodrigues, a partir 

de um estudo antropológico, categoriza a morte como caos, um tema capaz de 

desarticular o código de estruturação das culturas, que por sua vez é responsável pelo 

controle e pelo limite das energias advindas do exterior e até de grupos minoritários de 

dentro da própria cultura. Em suas palavras: “Nenhuma sociedade pode suportar 

indiferentemente um corpo alheio ao controle cujo aprendizado é uma das primeiras 

tarefas que impõe ao recém-nascido” (RODRIGUES, 2006: 61). 

Das obras analisadas, três delas apresentam narração em primeira pessoa. São 

olhares infantis representados por indivíduos que percebem os acontecimentos a sua 

volta e desenvolvem reflexões. O movimento de negociação cultural, que se estabelece 

entre formas diferentes de atribuir sentidos aos acontecimentos, atravessa tais obras, à 

medida que aponta para as tentativas dos protagonistas infantis de construir e estabilizar 

suas identidades. Tais tentativas não culminam na realização desse objetivo, ratificando 

o lugar de trânsito e contínuo deslocamento da situação cultural heterogênea porque 
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passam os narradores. As referidas obras em questão são Até passarinho passa (2003) e 

Por parte de pai (1995) de Bartolomeu Campos Queirós e A chuva pasmada (2004) de 

Mia Couto.  

Observamos nessas obras, o processo de elaboração da identidade a partir do 

indivíduo que tenta responder e se adequar aos diferentes significados e significações 

das sociedades em que vive, espaço do qual toma conhecimento a partir dos 

pensamentos, falas e atitudes dos personagens adultos que os rodeiam. No caso das 

obras de Queirós, como já dito anteriormente, tratam-se de passados revisitados por um 

narrador que se auto-observa do futuro, uma vez que o tempo verbal é sempre o 

pretérito. Como se tratam de construções poéticas e, portanto, sugestivas, percebemos a 

sugestão da descolonização de forma mais sutil, ou seja, a presença da incerteza e não a 

certeza advinda do padrão hegemônico, da dor proveniente das perdas que não são 

significadas e trocadas simbolicamente, são fatos antevistos pelos narradores 

protagonistas de forma subjetiva. Não são oferecidas, aos sujeitos discursivos, formas 

de compreender a incerteza como deslocamento ou forma de atribuir sentidos que 

transformem a dor da perda, por exemplo. 

Em Até passarinho passa, não só as descrições das transformações da natureza 

do entorno do narrador carregam uma conotação filosófica e existencial, à medida que 

apontam para transformações sempre inapreensíveis, mas também existe um choque 

constante entre certezas e incertezas. Retomando ideias de Jean Baudrillard já discutidas 

no segundo capítulo deste trabalho, tratemos do sentimento de falta pela não 

consciência da presença da ausência da morte na vida, a morte separada da vida, se 

transforma em um evento fora da circularidade, e os personagens, portanto, são 

impossibilitados de vivenciar a morte. Esse processo marca também a construção da 
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identidade a partir da exclusão, Stuart Hall afirma ser preciso construir espaços externos 

para conceber o interno, em suas palavras:  

 

Toda identidade é fundada sobre uma exclusão e, nesse sentido, é 'um efeito de 
poder'. Deve haver algo de “exterior” a uma identidade (Laclau e Mouffe, 1995; 
Butler, 1993). Esse “exterior” é constituído por todos os outros termos do sistema, 
cuja 'ausência' ou falta é constitutiva de sua 'presença'. (HALL, 2013: 95) 

 

A ambiguidade e a relação com essa ausência dita acima se dão por intermédio 

de dúvidas, segredos e contradições nas construções dos discursos dos narradores ou 

mesmo percebido em atitudes e afirmações dos familiares. Em Até passarinho passa, 

observamos as seguintes passagens como exemplos: “Faltava sempre alguma coisa sem 

resposta, alguma interrogação sem desconfiar da pergunta” (QUEIRÓS, 2003: 12) e “A 

imaginação completaria as orações feitas de segredos insuspeitáveis” (QUEIRÓS, 2003: 

9). Em Por parte de pai:  

Sempre vivi com alguma coisa me atordoando, ameaçando, procurando explicação, 
interrogando os rumos. Tinha mesmo era de me benzer, fazer penitência, me 
mortificar. (QUEIRÓS, 1995:16-17)  
 
 Eu encolhia, escondia, pedia perdão e continuava afogado em dúvidas. 
(QUEIRÓS, 1995:22)  

 

Em A chuva pasmada é a tia do narrador quem transgride a oração do pai-

nosso, inserindo um vocativo diferente, na sequência do primeiro sintagma “Pai nosso”, 

segue-se “cristais no Céu”. Além de substituir “Louvado seja” por “Lavado seja”, 

quando a chuva finalmente cai na aldeia. 

As narrativas de Queirós são entremeadas pela visão judaico-cristã da morte, 

no entanto, as incertezas não são desfeitas pela filosofia da crença, que defende, em 

oposição, ao que sentem os narradores, a existência de certezas e verdades confortantes 

no que diz respeito à vida e à morte. Em A chuva pasmada, por outro lado, observamos 
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a atitude da tia, contrária à atitude do avô, o mais dado aos ancestrais. Para a tia, a 

resolução da questão da chuva pasmada seria obtida através das rezas na igreja, no 

entanto, a sua oração fala diretamente à chuva em vez do “Pai nosso”, ela se dirige 

efetivamente a “cristais no Céu”. É importante salientar que as narrativas de Mia Couto, 

ao optarem, pela resolução mágica da narrativa que gera a fusão do homem com os 

elementos da natureza, pelo entendimento da morte como evento necessário à 

circularidade e saúde da organização social, expõe mais claramente as concepções 

filosóficas de vida dos povos marginalizados como opção para os conflitos, uma opção 

descolonial, porque põe em prática o diálogo entre ocidente e não-ocidente. 

As visões infantis dos eventos das estórias ratificam o lugar marginal e, 

portanto, deslocado, da percepção do mundo. A criança compõe junto de outros grupos 

aquilo que é exterior a um conceito de universal como afirma Baudrillard:  

 
Michel Foucault analisou a extradição dos loucos no alvorecer da modernidade 
ocidental, mas também sabemos o que acontece com a extradição de crianças com 
sua progressiva reclusão, ao fio mesmo da Razão, em seu estatuto idealizado de 
infância, no gueto do universo infantil, na abjeção da inocência. 
(BAUDRILLARD, 1996: 172) 

 

Em O beijo da palavrinha de Mia Couto, é o irmão da protagonista o 

personagem capaz de auxiliá-la em sua morte e, esse personagem, Zeca Zonzo, carrega 

já no nome a qualificação detalhada na passagem: “Poeirinha só ganhara um irmão, o 

Zeca Zonzo, que era desprovido de juízo. Cabeça sempre no ar, as ideias lhe voavam 

como balões em final de festa”(COUTO, 2006). Segundo as concepções que movem as 

organizações sociais das sociedades africanas, a criança possui o papel de absorver, 

quando preparada, os ensinamentos tradicionais, não podendo, portanto, na infância, 

deter o poder de conhecer e agir em função de certos temas, embora seja reconhecida e 

gradativamente preparada para assumir um papel social mais ativo no futuro. Zeca 
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Zonzo, nesse sentido, ocupa uma posição de transgressão nessa revisita, posição 

reforçada por sua loucura que, ao fim, se transforma em um saber e em um poder. Mia 

Couto se utiliza do recurso literário da resolução mágica quando Poeirinha se 

transforma em uma gaivota e, com isso, equipara os saberes, mágico e científico, ao 

mesmo tempo em que valida a loucura de Zeca, como uma percepção de mundo 

legítima.  

A narrativa de O beijo da palavrinha (2006) faz transitar percepções culturais 

diferentes, evidenciando uma zona de confronto cultural, já que põe em debate o padrão 

da razão ocidental versus o não padrão. Em A chuva pasmada (2004), o recurso da 

loucura como resolução do conflito também é utilizado, uma vez que o avô é o ancestral 

que deve ocupar o papel daquele que detém o conhecimento, mas é posto em dúvida 

pelos familiares, dada as suas colocações incoerentes segundo a razão hegemônica. No 

entanto, muitas de suas frases se apresentam como frases síntese da estrutura da estória 

ou são frases tropo que contêm chaves de interpretação tanto para os personagens que 

desejam encontrar as saídas para os problemas como para o próprio leitor que busca 

também solucionar o mistério: os motivos para a chuva estar pasmada. As passagens 

abaixo evidenciam, respectivamente, uma síntese da estória e uma metáfora que 

antecipa uma situação: 

O velho resvalou com toda a sua ausência de peso. Tombou como uma folha. 
Então,murmurou: 
− Eu sabia desde o começo: esse chuvilho era ela... 
− Ela? 
− Era Ntoweni que me estava chamando. 
− Não diga isso, avô. 
− É Ntoweni que me está a chamar. Eu queria ficar um bocadinho mais, saborear 
um tempinho. Mas agora é já momento de eu ir, vamos empurrar o concho... 
− Não, avô. Esse concho não sai daqui. 
− Você não entende? Essa água que está suspensa, essa água não é nenhuma chuva. 
− Como não? 
− Essa água é Ntoweni. É ela que se mudou para o céu. E, pronto, agora acabou 
conversa. Me ajude a empurrar o barco... (COUTO, 2004: 67) 
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Outro atravessamento que perpassa as obras dos dois autores são as 

aproximações entre netos e avós, em que o avô parece, muitas vezes, representar o 

Outro à luz do que Bhabha afirma em O local da cultura (2013) acerca do estereótipo. 

Bhabha afirma que o discurso do estereótipo desloca imagens como positivas e 

negativas, determinação esta que acaba por ser a causa da intenção de que alguns 

efeitos sejam alcançados, ou seja, o sujeito é determinado para ocupar um lugar 

determinado. Os efeitos, mais especificamente, são “práticas discursiva e política da 

hierarquização racial e cultural” (BHABHA, 2013: 119). Partícipes da mesma zona de 

confronto, neto e avô estabelecem uma relação que põe em cena representações de 

alteridades. O filósofo indiano critica justamente que as representações de alteridade 

devem ser repensadas para que reflitam, de fato, transgressões de limites.  

Em Por parte de pai, o narrador infantil reflete sobre o lugar dos avós, 

sobretudo o do avô, personagem que representa o Outro com quem o narrador se 

difere e se constrói. Característica de uma visão ambígua, o avô o protege e o assusta. 

Questionar o lugar do avô é um modo de questionar seu próprio lugar, papel e 

identidade, tratando-os enquanto situações em processo; identidades que se constroem 

na relação com o outro. Observamos, nas passagens abaixo, a visão ambígua que o 

narrador desenvolve acerca do avô: 

Apreciava meu avô e sua maneira de não deixar as palavras de perderem. Sua letra, 
no meio da noite, era a única presença viva, acordada comigo. (QUEIRÓS, 1995: 
18) 
 
Eu tinha o amor do meu avô, e para que mais? Seu carinho me encharcava os olhos 
quando me oferecia dinheiro, um tostão por fio, para arrancar seus cabelos brancos. 
Ele gostava era da minha mão de neto, passeando sobre ele, mansa, eu sabia. Ser 
ou não ser grisalho era outra coisa. E se a tristeza ameaça meu avô – eu lia isso nas 
rugas de sua testa ou no arco das sobrancelhas – eu me oferecia, de graça para catar 
alguns fios a mais, zelosamente. (QUEIRÓS, 1995: 19-20)  
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Não entendia de onde meu avô buscava tanta raiva de gatos. Seu prazer era matá-
los e fazia isso de maneira pensada e especial. (...) Eu cobria os ouvidos e sumia no 
cafezal(...) (QUEIRÓS, 1995: 46) 
 
De noite, para vencer o pavor de meu avô em certas horas, eu me assentava perto 
dele, enquanto cortava o fumo e a palha com olhar descansado. Eu piscava e ele 
punha mais uma colher de leite com farinha em minha boca. Vinha, então, uma 
vontade de lhe contar a história do gato de botas. (QUEIRÓS, 1995: 47) 
 

A passagem abaixo mostra ainda o modo como neto e avô desenvolvem uma 

relação de ensino e aprendizagem mútuos, evidenciando o deslocamento de seus papéis 

nessa relação ao mesmo tempo em que relativiza o papel da escola como instituição 

portadora da verdade: 

Para o meu avô eu repetia, em casa, as histórias das calmarias, do Cabo das 
Tormentas. E como um bom aluno ele me escutava, sem pestanejar, duvidando, eu 
sei, dos movimentos de rotação e translação. Ele sabia ler as estações, as fases da 
lua, o sentido dos girassóis na cerca de bambu. Depois ele me tomava lições ou me 
pedia para escrever até 100 ou 1000, pelo prazer de me ver mordendo a língua no 
esforço de não saltar nem um número. Eu sabia dos algarismos romanos, bordados 
no mostrador do relógio e não mais precisava decifrar o tempo, mas apenas ler a 
posição dos dois ponteiros. E meus colegas elogiavam a minha atenção, enquanto 
meu avô me ensinava, junto com a escola, a saldar a vida. (QUEIRÓS, 1995: 40-
41) 

 

Do mesmo modo, em A chuva pasmada, a relação entre neto e avô atravessa a 

sequência narrativa e é onde reside parte do restabelecimento do equilíbrio da aldeia. 

Embora, o narrador, desde o início da trama, compreenda que as observações do avô 

carregam algo mais do que efeitos da idade, o discurso não deixa de exibir um lugar de 

tensão quando atentamos para a percepção do neto acerca do avô, que encerra, por 

vezes, dúvida no lugar de certeza.  

 Vou, não vou! 
Era o avô que gritava, angustiado. Saí correndo para a varanda. Não pude acreditar 
nos meus olhos: meu avô, trémulo, atacava com a bengala a cadeira sagrada de sua 
companheira. Enquanto esgrimia a bengala, não parava de berrar: 
− Espere, Ntoweni, não faça isso. Não faça isso comigo. 
(...) 
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Ajudei-o a sentar-se, sacudi o ar para lhe restituir o peito. Ficou assim um tempo, 
seu respirar sendo um fio mais sumido que o rio. Contudo, seus pés raivosos 
procuravam ainda atingir a cadeira da falecida. E eu me perguntei: será que o nosso 
avô alguma vez tinha morado todo ele, inteiro, na crença daquele sagrado? 
(COUTO, 2004: 46) 
 

A afinidade entre neto e avô, nesta narrativa, é uma ferramenta para o neto, 

uma vez que antes da restituição da conexão com os pais, é o avô quem o protege e 

por quem sente mais afeto. Neto e avô, nesse caso, compartilham de forma consciente 

da situação em processo em que vivem e que é extensiva ao seu entorno, ou seja, agem 

como se percebessem que a urgência do movimento para que a família e a sociedade 

voltem à estabilidade, uma estabilidade móvel. Esses personagens, diferentemente dos 

outros, não tentam compreender os motivos pelos quais a chuva está pasmada e nem 

encontram a culpa do problema em outros, ao contrário do modo como os demais 

personagens pensam e agem. 

De noite, quando nos juntámos na sala, o avô voltou à carga: 
− Eu vi! 
− Viu o quê, desta vez? 
− Pois eu vi o compadre Mauriciano subir de barco para apanhar fruta. 
Naquela espasmaceira, já não havia alma para riso. Suspiros se juntaram, 
incrédulos.Só eu, no imediato instante, olhei pela janela e vi barcos percorrendo os 
ares, ancorando nos ramos altos. A água deitando-se no céu: um azul vertendo em 
outro azul. (COUTO, 2004: 20) 
 

Em Até passarinho passa também observamos a representação da alteridade, 

através da percepção do narrador de si pelas comparações que estabelece entre seu 

comportamento e o dos pássaros. A partir dessas comparações, o narrador tenta 

equacionar dúvidas e construir visões de mundo. 

Nunca me indaguei, no silêncio do alpendre, se passarinho pensava. Meu espanto e 
minha inveja eram pelos seus voos. Voar não me parecia tarefa simples. Primeiro 
era preciso o vazio, o nada, o aberto, o sem-fronteiras. Isso interrompia minha 
esperança. Eu vivia sempre rodeado de impossibilidades, vigiado por paredes, 
muros e grades. Minhas asas só existiam para sonhar. E voar exige deslocamentos. 
Em sonho o voo é apenas uma mentira. (QUEIRÓS, 2003: 14) 
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Observamos, na passagem acima, que o narrador deixa claro o deslocamento 

como algo positivo, algo pelo que anseia. Em uma atmosfera de alegria frente às 

incertezas, o narrador de Até passarinho passa parece intuir acerca da necessidade de 

vivenciar efetivamente a alteridade e, por isso, os pássaros assumem uma função 

metafórica e, assim como o avô de Por parte de pai, são como professores que 

ensinam ao narrador o voo, embora a percepção de que voar em sonho seja mentira.  

Em O beijo da palavrinha, a relação entre adulto e criança marca papéis 

sólidos e em oposição na narrativa. Enquanto que as crianças Maria Poeirinha e Zeca 

Zonzo têm seu papel infantil duplamente marginalizado, pelo fato de Poeirinha ser 

muito frágil e pelo fato de Zeca ser sem juízo, o Tio Jaime Litorânio aparece na 

narrativa como um personagem que conhece a solução para qualquer problema, o mar. 

E, embora, o Tio apresente uma opção incomum enquanto resposta para as questões, 

seu olhar congelado acerca da solução nubla sua visão para outras opções e o mesmo 

não consegue ver a atitude de Zeca, quando tenta ajudar a irmã com escrevendo a 

palavra mar no papel, como algo plausível e possível. 

Outros elementos metafóricos que atravessam as duas obras de Bartolomeu 

Campos Queirós analisadas e A chuva pasmada são as figurações marcantes do espaço 

das varandas, das janelas e das paredes como entre-lugares que marcam os limites 

entre os espaços interno e externo – uma arquitetura dos efeitos do que ocorre 

subjetivamente aos personagens dadas as situações que vivenciam. Ao localizar as 

situações narrativas nesses espaços, os autores dialogam novamente com o que Homi 

Bhabha propõe em seu texto introdutório de O local da cultura (2013). Bhabha 

equipara a fronteira ao presente e questiona o local de além que ocupa a cultura hoje, a 
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partir dos movimentos marcados pelo prefixo “pós”. Esse espaço fronteiriço 

transforma o local da cultura em um espaço de produção da diferença, rompendo as 

oposições dicotômicas, porque tal é a intensidade do confronto e da negociação que os 

limites se flexibilizam. Acerca desse ponto inicial potencialmente fundador do 

presente, Bhabha afirma: “O que é teoricamente inovador e politicamente crucial é a 

necessidade de passar além das narrativas de subjetividades originárias e iniciais e de 

focalizar aqueles momentos ou processos que são produzidos na articulação de 

diferenças culturais”(BHABHA, 2013: 20). 

Nesse sentido, interpretamos que a varanda, a janela, a porta, o telhado e até 

mesmo o mar nas narrativas literárias estudadas são elementos acrescidos de um valor 

metafórico que aponta para a discussão dos limites entre espaços interno e externo, 

como limites transitáveis, nos quais circulam culturas locais e globais, bem como 

carregam confrontos de visões de papéis sociais e políticos; atitudes individuais e 

coletivas; público e privado; passado e presente, em processo de negociação, ou seja, 

são signos, postos e domínios que se colaboram ou se contestam.  

Em Até passarinho passa, o espaço é o primeiro a ser detalhadamente 

apresentado ao leitor: “Nossa casa já não existe. Como tantas outras coisas, ela passou. 

Mas naquele tempo ela tinha uma pequena varanda forrada de ladrilho xadrez, frio e 

limpo”. (QUEIRÓS, 2003: 5) A partir dessa primeira localização, são desenvolvidas 

descrições sobre as flores, os insetos, os pássaros e as pessoas, embora o narrador 

priorize a descrição do comportamento dos pássaros. É na varanda que o narrador se 

surpreende com o corpo morto do pássaro, e outros espaços, então, aparecem na 

narrativa: o espaço do quintal, onde sepulta o animal e o espaço do quarto, onde se 

deita na cama e se encolhe. O espaço da varanda, portanto, é o espaço do conflito, de 
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luta, para resgatar um conceito desenvolvido por Muniz Sodré e já explicitado em 

capítulo anterior – um espaço em que circulam e se confrontam elementos cujas 

noções são reorganizadas ou reconfiguradas. Observamos, assim, que o conflito limite: 

a morte do pássaro, provoca no narrador uma atitude de recolha, atitude que pode ser 

interpretada como um momento de reconfiguração de sentimentos, concepções e 

atitudes diante da vida. Para a cultura ocidental, como a morte deve ser esquecida, o 

narrador apresenta um discurso que exibe a vontade de esquecer, cujo objetivo maior 

pode ser o de se restabelecer.  

Do mesmo modo, em Por parte de pai, o narrador inicia a trama localizando 

o avô na janela, personagem cujos comportamentos e ações são descritos ao longo da 

narrativa. As primeiras linhas do texto são: “Debruçado na janela meu avô espreitava a 

rua da Paciência, inclinada e estreita”. (QUEIRÓS, 1995: 7) e, desse modo, pelos 

olhos do avô, o protagonista continua sua viagem à infância em pretérito imperfeito, 

uma vez que se trata da continuidade de um passado num desfiar de situações cujo fim 

conclui o início, dotando de novas significações os fatos ocorridos.  

Por analogia, portanto, e por apresentar o confronto da visão infantil com a 

visão adulta, o narrador se encontra em um espaço de trânsito, de embate em que se 

desfiam seus medos e anseios. O avô, ao escrever tudo o que se passa nas paredes da 

casa, escolhe também esse espaço limiar para oferecer ao neto um livro de enigmas 

cujos símbolos e campos semânticos são os de sua tentativa de captar e reter o 

presente, em uma fixidez inoperante. Essa situação tropo ao mesmo tempo em que 

conforta o neto, o assusta e o controla como podemos observar na passagem: “História 

não faltava. Eu mesmo parei de urinar na cama quando meu avô ameaçou escrever na 

parede” (QUEIRÓS, 1995: 14)  
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O narrador passa por uma grande transformação resultante da morte da avó, 

trata-se da necessidade de deixar a casa dos avós para morar com o pai.  E é 

novamente o espaço limite da porta, o local escolhido pelo avô para dar a notícia ao 

neto:  

Os anos lixaram a madeira do banco na porta da cozinha. Com a chuva, o sol, o 
sereno, a tábua ficou lisa, clara, curtida. Por muitas vezes eu me assentava nele 
enquanto meu coração me perguntava um monte de porquês silenciosos. Sem 
resposta nenhum, eu via, lá no fundo moitas de bananeiras que já haviam dado 
cachos e meu avô não as cortava para não desbastar a paisagem(...)  
Meu avô me convidou, naquela tarde, para me assentar ao seu lado nesse banco 
cansado. Pegou minha mão e, sem tirar os olhos do horizonte, me contou: 
O tempo tem uma boca imensa. Com sua boca do tamanho da eternidade ele vai 
devorando tudo, sem piedade. O tempo não tem pena. Mastiga rios, árvores, 
crepúsculos. Sua garganta traga as estações, os milênios o ocidente, o oriente, tudo 
sem retorno. (...) 
Meu avô foi abaixando a cabeça e seus olhos tocaram em nossas mãos 
entrelaçadas. Eu achei serem pingos de chuva as gotas rolando sobre meus dedos, 
mas a noite estava clara, como tudo mais. (QUEIRÓS, 1995: 71-72) 

 

Embora o avô marque o nada e o sem retorno como fatos consumados é no 

espaço do trânsito em que o discurso é feito, quando propõe ao neto observar o 

horizonte, o lugar do além, que, como afirma Bhabha, é um lugar “em que tempo e 

espaço se cruzam para produzir figuras complexas de diferença e identidade, passado e 

presente, interior e exterior, inclusão e exclusão” (BHABHA, 2013: 19). E é em 

trânsito que o narrador se despede da casa dos avós, embora figure novamente o nada 

no interior de um pastel, última cena da trama, o narrador deixa a casa dos avós de 

caminhão junto ao pai, sem querer saber qual é o destino.  

As obras de Mia Couto, por sua vez, também trazem marcados os espaços de 

trânsito e do além. No entanto, os desfechos carregam olhares diferentes da 

normatização da fixidez ou da ideia do vazio como ocorre nas obras de Bartolomeu 

Campos Queirós. A morte, nas obras do moçambicano, é vivenciada pelo grupo 

inteiro, ou seja, por todos os personagens que aparecem na trama. Trata-se de um 
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processo ritualístico, elaborado pelo personagem que morre e pelos personagens que o 

rodeiam, gradativamente.  

Em A chuva pasmada é a chuva o primeiro elemento limite que carrega, 

efetivamente, a marca da fixidez que deve ser desfeita. Tal marca se estende às 

denúncias contra a subjugação social e racial e às relações familiares, sobretudo do 

avô com sua própria morte.  O início da trama traz a contradição no nome do primeiro 

capítulo: “Um gotejar sem chuva”, ratificada pelas primeiras palavras: “Nesse dia, 

meu pai apareceu em casa todo molhado. Estaria chovendo? Não, que o nosso telhado 

de zinco nos teria avisado. A chuva, mesmo miudinha, soaria como agulhinhas 

esburacando o silêncio” (COUTO, 2004: 6). O telhado, limite entre a casa e o céu, é 

um elemento de grande importância nesse caso, pois seria o responsável por avisar 

sobre a aguardada queda da chuva. A chuva se localiza também no espaço entre, entre 

o céu e a terra e os personagens em outras situações se molham ao caminhar pela rua, 

sendo esse fato tema do narrador:  

Entrámos na rua como se mergulhássemos num lago. A chuva mantinha-se 
suspensa,em arranjos de gotas verticais. Andar e nadar, nesse momento entendi, 
diferem só pelo lugar de duas letrinhas. Por causa dessas duas letrinhas chegámos à 
porta da fábrica todos encharcados. Minha mãe, no entanto, se prevenira. E do saco 
de mão saiu uma toalha com que nos secámos. (COUTO, 2004: 26) 
 

No segundo capítulo intitulado “Fumos e Névoas”, os semas “Fumos” e 

“Névoas” tem natureza semelhante e diversa ao mesmo tempo e dividem o mesmo 

espaço. Nesse momento da narrativa, aparece o espaço da varanda onde todos se 

localizam e aguardam. Pela fala do narrador, fica claro que os personagens conhecem os 

motivos pelos quais o problema se consolida, mas sentem medo de compreendê-lo, uma 

vez que compreendê-lo significa desfazê-lo por intermédio de ações que, de fato, 

ocorrem no desenvolver da narrativa:  
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Passou-se um dia sem que a chuva descesse. Nos juntámos na varanda 
interrogando os céus. Sob o alpendre fazia muito silêncio. Meu avô, no assento de 
balanço, chefiava a vigília. (...) 
Desde que ela morrera, o assento nunca mais fora ocupado por ninguém. 
E agora ali estávamos nós, calados, incapazes de raciocínio e com medo de 
entender. (COUTO, 2004: 8) 
 

Ainda no segundo capítulo, como marca o título, a necessidade de unir o 

elemento natural ao elemento urbano/industrial para impulsionar o movimento da chuva 

e do que mais se encontra estagnado é marcada; os personagens compreendem que pelo 

espaço se encontram elementos que precisam ser confrontados para que as pontes se 

restabeleçam. E, assim, tentam mexer a chuva com vassouras e pás:  

Foi de repente, meu pai se ergueu e anunciou o pensamento: havia que bater 
naquela água, forçá-la a tombar. Deu uns passos por diante e, num gesto largo 
comandou: 
− Tudo a remexer! 
Saímos todos com pás, vassouras e panos. Todos menos o avô que mal se erguia 
sozinho. E varremos o ar, socando as gotas como se agredíssemos fantasmas. Mas 
a chuva não tombava, as gotas viravolteavam no ar e depois, como aves tontas, 
voltavam a subir. 
Ao fim de um tempo, meu pai se afastou de nós para não vermos uma sombra 
pousar em seu rosto. 
− De onde vem isto? − perguntou ele em voz quase viva, não querendo ficar 
calado,mas evitando ser ouvido. 
− Deve ser feitiço − sugeriu o avô. 
− Não −disse a mãe. − São fumos que vêm da nova fábrica. (COUTO, 2004: 9) 
 

Em “O fluir do rio seco”, temos o confronto de elementos binários, 

dicotomias são transgredidas e apresentadas na frase tropo: “Enchente e seca, escassez 

e excesso, tudo num mesmo regaço” (COUTO, 2004: 17). E, novamente, a mãe do 

narrador tenta romper a estagnação da chuva a partir da lógica dos fatos, ou seja, da 

separação entre chuva e rio, entre chuva e terra, como se fosse possível agir a partir 

dos fatos sem levar em conta seus processos para fazer uso da água pasmada. No 

entanto, a estória caminha para outras formas de movimentar a chuva.  
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Com aparato, a mãe se levantou, interrompendo os meus devaneios. Ela pendurou 
uma pá no ombro e anunciou, ao passar a porta: 
− Se a água não vem à terra... 
Nós a vimos transitando da ideia ao gesto: atirava terra para o ar, semeando a 
chuva de areia. Meu pai acorreu à varanda, todo consumido: 
− Tenha vergonha, mulher! Não vê os vizinhos espreitando? 
Mas ela prosseguiu chuveirando terra pelos ares. E parecia resultar, os grãos se 
prendiam às gotas, a areia se suspendia na chuva. Minha mãe ainda brincou: 
− Viu, homem? Estou a semear grãonizo. 
(...) 
Na minha cabeça, o futuro se antecipava: não tardaria que, da terrinha 
suspensa,brotassem lateralmente umas verduras. Nasceriam enviesadas, crescendo 
de lado para o lado. Apanharíamos milho, mandioca e feijão como se fosse do 
ramo de árvore. (COUTO, 2004: 15-16)  
 

O espaço do rio seco, embora já tenha sido descrito anteriormente, só aparece 

como palco da resolução dos fatos no momento em que o avô deve partir, quando o 

mesmo aprende o caminho do mar e a forma para alcançá-lo. E é nesse momento, 

quando o narrador e seu pai empurram o barco margem abaixo em direção ao rio seco, 

que os personagens compreendem as falas e as atitudes do avô bem como ocorre o 

restabelecimento das pontes entre chuva e rio e entre pai e filho, como apontam, 

respectivamente, as passagens abaixo: 

Juntei músculo e tristeza para empurrar acanoa. Lentamente, meus pés se vincaram 
no chão, corpo jogado de encontro ao peso do barquito. No início, ainda a 
embarcação foi cedendo. Mas logo ganhou um peso intransponível. Era demasiado 
para mim. Foi quando escutei a voz de meu pai: 
− Deixe que eu ajudo, meu filho. 
Os braços fortes dele se aplicaram no ventre da canoa. Ainda levei um tempo a 
ajustar-me ao espanto. Olhei o rosto do pai à procura de algo em seu olhar. Mas ele 
guardava o rosto, fixando a canoa. (...) 
Estávamos cansados ou o cansaço era um modo de disfarçar a nossa tristeza? 
Perguntei, então: 
− Por que me ajudou a levar a canoa? 
− Eu não o ajudei a si, filho. Eu ajudei-me a mim. (COUTO, 2004: 68) 
 
 
O avô queria a viagem. Na outra margem estava Ntoweni. Do outro lado do 
chuvilho estava um rio parado. 
A canoa e mais a viagem fariam a ponte que faltava. 
− A ponte entre o rio e a chuva? − perguntei. 
− A ponte entre eu e você, meu filho. 
Sim, porque a ponte entre ele e minha mãe já estaria refeita, a paixão renascida da 
cinza pela fagulha do ciúme. (COUTO, 2004: 69-70) 
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Ao subirem às margens novamente, pai e filho percebem que o barulho da 

fábrica havia cessado e não havia mais fumaça no céu. Sua conclusão foi que o rio 

vencera a fábrica, uma vez que era a força da água que impulsionava os motores; a 

chuva, finalmente, cai.  E ao retornarem ao rio para agradecerem, o narrador parece não 

compreender certas falas do pai, assim como seu pai não compreendia, em certos 

momentos, as falas do avô, estamos, portanto, diante de um novo processo de 

aprendizagem e com a frase final “Milagre é o coração começar sempre no peito de 

outra vida” (COUTO, 2004: 74), esse processo toma fôlego para se reiniciar.  

Em O beijo da palavrinha, é o contraponto da imensidão do mar nunca antes 

visto pelos personagens de um povoado distante e pobre o local de conflito e resolução 

da questão da morte, o espaço do além. Assim como o avô de A chuva pasmada parece 

não saber morrer e precisar saber para fazê-lo, Maria Poeirinha também não sabe. Às 

vésperas da morte, sem nenhum recurso a que recorrer, o mar é o elemento indicado 

pelo Tio, estrangeiro daquele espaço, como a solução. Nesse caso, o espaço limite é o 

papel e a escrita. Mia Couto, nessa estória de atualização de uma lenda, transfere a 

força de criação da palavra falada à palavra escrita, e, portanto, atualiza também as 

possibilidades de realização de um ritual a partir de um elemento originalmente 

ocidental, a escrita, sem destituir o evento de sua qualidade ritualística. Ou seja, 

Poeirinha e seus familiares precisam dotar de significações o evento da morte para que 

esta se realize.  

Do interior da aldeia, os personagens compreendem a imensidão exterior do 

mar através de símbolos que nos remetem à mobilidade: ondulações das vagas, voos 

de gaivotas e força das pedras. O barulho das águas é trazido para o texto pela fala do 
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Tio, que por fim, compreende o ato do sobrinho: “– Calem-se todos: já se escuta o 

marulhar!”(COUTO, 2006). 

Novamente é um elemento icônico que detém a presença da irmã, ao final da 

narrativa, uma fotografia: “Ainda hoje, tantos anos passados, Zeca Zonzo, apontando o 

rosto da sua irmãzinha na fotografia, clama e reclama: “―Eis minha mana Poerinha 

que foi beijada pelo mar. E se afogou numa palavrinha”(COUTO, 2006). Observamos, 

com essa fala, o rompimento dos limites entre a menina e a fotografia e entre o mar e a 

palavra. Para Zeca, tanto o mar existe na palavra, quanto Poeirinha existe na 

fotografia.  

Ramón Grosfoguel, em seu artigo “Para descolonizar os estudos de economia 

política e os estudos pós-coloniais: transmodernidade, pensamento de fronteira e 

colonialidade global” compilado em Epistemologias do Sul (2010) por Boaventura de 

Sousa Santos e Maria Paula Meneses, reúne, inicialmente, uma séria de conceitos 

chave dos estudos pós-coloniais no intuído de ultrapassá-los para além dos 

fundamentalismos chamados de eurocêntricos e terceiro-mundistas. Grosfoguel 

explica o descontentamento com o grupo latino-americano de Estudos Subalternos, já 

mencionado anteriormente, a partir da tomada de partido da crítica descolonial – 

descolonial no sentido de descolonizar a epistemologia e o cânone ocidentais em sua 

aplicação aos loci subjugados.  

Argumentos passíveis de contestação, uma vez que poderíamos questionar a 

formação dos intelectuais que falam do Sul, mas que se formam a partir das teorias 

hegemônicas, o importante para o este trabalho é a validade do uso do conceito de 

opção descolonial e sua ação descolonizadora, mas também a visão de Grosfoguel 

sobre a desconstrução dos fundamentalismos através do pensamento de fronteira, tal 
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qual afirma: “O pensamento de fronteira, uma das perspectivas epistémicas que serão 

discutidas neste artigo, é, precisamente, uma resposta crítica aos fundamentalismos, 

sejam eles hegemônicos ou marginais” (GROSFOGUEL, 2010: 457) e da visão das 

influencias capitalistas na cultura. Ou seja, para além de ser um sistema econômico, 

para o filósofo porto-riquenho, o capitalismo é uma estrutura de poder ampla e 

enredada, formadora de classes no âmbito global.  

Grosfoguel combate ainda o que chama de “matriz de poder colonial”, a partir 

do que afirma o peruano Aníbal Quijano. Em palavras de Grosfoguel: “poderíamos 

conceptualizar o atual sistema-mundo como um todo histórico-cultural heterogêneo 

dotado de uma matriz de poder específica a que chama ‘matriz de poder colonial’ 

(´patrón de poder colonial’) (GROSFOGUEL, 2010: 464); assim, a matriz de poder 

colonial estabelece uma ordem hierárquica atravessada pela raça e pelo racismo. Na 

esteira da ideia de que modernidade e colonialidade são faces de uma mesma moeda, o 

sociólogo combate a ideia da consumação da descolonização cultural e social advindas 

da descolonização política resultante das guerras coloniais e, por isso, da necessidade 

de descolonizar a cultura e a epistemologia dos povos ainda dominados. A 

colonialidade, portanto, é, desta forma, pensada como a continuidade dos modos de 

dominação colonial e fundamenta o conceito de um sistema-mundo colonial/moderno.  

A partir dessa nova ordem de conceitos, as críticas se enveredam para a 

desconstrução da superioridade do saber europeu orquestrado de forma complexa a 

partir da exclusão, omissão e silenciamento dos saberes subalternos. Nesse sentido, 

Grosfoguel recupera Mignolo para incluir a diferença colonial no processo de 

produção de conhecimento e nos significados dos saberes e subjetividades subalternas: 

Elas constituem aquilo a que Walter Mignolo (2000) chama uma crítica da 
modernidade baseada em experiências geopolíticas e memórias da colonialidade. 
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Segundo Mignolo (2000), este é um espaço novo que merece ser salvo de maior 
exploração, como nova dimensão crítica da modernidade/colonialidade e, 
simultaneamente, como um espaço a partir do qual podem conceber-se novas 
utopias. (GROSFOGUEL, 2010: 478-479) 

 

Nesse sentido, recuperamos duas concepções que utilizamos como chave de 

interpretação e modos de aproximação das obras literárias analisadas. Utilizamos a ideia 

da construção de identidade a partir do multiculturalismo desenvolvido por Homi 

Bhabha e discutido por Stuart Hall, como um processo que se estende numa relação 

com o Outro, para, em seguida, propor a ideia de interculturalidade de Walter Mignolo, 

que provoca um estreitamento dessas relações, no sentido de intensificá-las em um 

projeto descolonial que pluriversaliza pensamentos e epistemologias globais a partir do 

diálogo intenso entre cosmologias ocidentais e não-ocidentais.  

Em seguida, utilizamos o conceito de fronteira desenvolvido por Bhabha para 

pensar o presente como um espaço novo de produção de figuras complexas de 

diferença a partir de uma negociação em andamento, cujo resultante é a flexibilização 

de limites em vez de sua fixação. Queremos ampliar essa lógica da “fronteira”, 

colocando-a em diálogo com o que Mignolo chama por pensamento crítico de 

fronteira. Em palavras de Grosfoguel: 

O pensamento crítico de fronteira é a resposta epistémica do subalterno ao projeto 
eurocêntrico da modernidade. Ao invés de rejeitarem a modernidade para se 
recolherem num absolutismo fundamentalista, as epistemologias de fronteira 
subsumem/redefinem a retórica emancipatória da modernidade a partir das 
cosmologias e epistemologias do subalterno, localizadas no lado oprimido e 
explorado da diferença colonial, rumo a uma luta de libertação descolonial em prol 
de um mundo capaz de superar a modernidade eurocentrada. (GROSFOGUEL, 
2010: 481) 
 

Avaliamos, com base nessa citação, que os modos como os temas “morte” e 

“infância” foram conjugados nas obras literárias escolhidas como corpus do trabalho, 

por serem obras que ocupam a categoria de infantojuvenil, e, portanto, icônicas dos 
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parâmetros sociais que classificam e manipulam a relação entre leitor e objeto literário; 

professores e estudantes, pais e filhos, nos permitem desvelar e compreender falas 

oprimidas nos interstícios gerados pelo fazer simbólico do texto literário. Nesse sentido, 

são obras propulsoras da construção de olhares descoloniais das epistemologias das 

sociedades que ainda se desenvolvem, à luz dos fatos coloniais. As obras, portanto, 

contribuem para atitudes e posicionamentos políticos que podem desconstruir lugares 

fixos das classes em posições minoritárias e majoritárias, tanto nos contingentes 

internos dos países, quanto na conjuntura geopolítica mundial.  
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5 – Conclusão  

 

 

Feta kgomo o tshware motho 

 

 

 

O aforismo acima em Sepedi, língua que integra o grupo linguístico do Sotho 

do norte (África do Sul) significa, em palavras do sul-africano Mogobe B. Ramose: “Se 

e quando uma pessoa tiver de enfrentar uma escolha decisiva entre a riqueza e a 

preservação da vida de outro ser humano, deve sempre optar pela preservação da vida” 

(RAMOSE, 2010: 175). O filósofo se utiliza da assertiva em texto intitulado 

“Globalização e Ubuntu” (2010), explicando igualmente o significado da palavra 

Ubuntu, seu valor de movimento e instabilidade gerador da construção do indivíduo em 

relação ao outro, uma possibilidade para outra ação, traduzido como “be-ing”, em 

inglês; “sendo”, em português; “sendo” em extensão ao outro. 

Ramose, após situar o capitalismo no que chama de ‘fundamentalismo 

econômico’, através de um paralelo entre o modo como as religiões monoteístas 

consideram a possibilidade de um único ‘deus’ e como o ‘dinheiro’ exige obediência de 

seus fiéis, fala da globalização com um processo que pode ser cultural, religioso, 

político ou econômico e denuncia sua intenção homogeneizante ligada ao 

‘fundamentalismo econômico’:  

a globalização é uma metáfora para a aspiração ou a determinação de tornar uma 
ideia ou um estilo de vida aplicável e funcional em todo o mundo. Para os 
defensores dessa perspectiva, cada parte do planeta deve ser a mesma, ao funcionar 
de acordo com uma ideia ou com um sistema de ideias específico. A 
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homogeneização (mesmização) pode, dessa forma, ser identificada como uma das 
intenções da globalização. (RAMOSE, 2010: 192)  

 

Em oposição ao processo da “mesmização” e acreditando no redirecionamento 

epistemológico como processo necessário para a descolonização do olhar, a conclusão 

desta dissertação aponta para a desconstrução da institucionalização da infância como 

um lugar estático e aponta para a literatura como um lugar de deslocamentos.  

Ao analisar as obras de Bartolomeu Campos Queirós, percebemos a filosofia 

do capital subjacente a um processo de escamoteamento da morte empreendido pelas 

práticas familiares, na relação entre adultos/idosos e crianças. Na leitura interpretativa 

de Até passarinho passa (2003), observamos a angústia do narrador diante das 

transformações da vida, frente à iminência da morte como um acontecimento 

irreversível. É através da observação do comportamento dos pássaros que o protagonista 

tenta angariar apoio e reconhecer a transitividade da vida e sua natureza instável.  

Utilizamos-nos, para uma compreensão da memória como instrumento reflexivo e de 

conhecimento, a visão benjaminiana acerca da memória como despertar.  A teoria de 

Jean Baudrillard, em consonância com o papel reflexivo da memória, foca a 

transformação da vida no trabalho através do fomento do medo da morte. 

Reconhecemos, assim, o papel da infância como um lugar de espera pela troca da vida 

pelo trabalho e, através da memória, do caminho do futuro ao passado, compreendemos 

que o medo da morte não é ultrapassado. 

Em Por parte de pai (1995), operamos, também, a teoria baudrellariana acerca 

da gestão da vida e da morte pela ciência, pela igreja e pelo estado, através da relação 

do narrador infantil com os avós e sua assentida morte em vida. Vidas também que 

esperam para resgatar o direito de morrer. Portanto, neto e avós ocupam o lugar de 
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espera: enquanto o narrador aguarda pela maturidade e pelo trabalho, os avós aguardam 

pela morte, depois de já ter trocado vida por trabalho. Observamos também a 

reconfiguração do papel do processo educativo escolar, nesta obra, uma vez que os 

escritos do avô nas paredes da casa se transformam no primeiro livro do neto, que, por 

sua vez, acaba por desenvolver uma relação com a escrita e com a memória como 

processos construtores e reconstrutores de sua identidade.  

Em ambas as obras de Bartolomeu Campos Queirós, verificamos a construção 

poética e o encadeamento digressivo da narrativa como recursos literários que colocam 

em representação a relação do adulto com suas memórias de infância. O papel político 

que a memória empreende, exibe rompimentos de expectativas que são fomentadas na 

fase infantil da vida, deslocando-a do lugar idílico, ao mesmo, tempo em que desloca o 

adulto como sujeito racional e detentor de poder frente às incertezas e injustiças do 

mundo.  

A partir da resistência à reificação da vida e à objetivação da infância, 

desejamos apontar para a necessidade da continuidade do processo de descolonização 

brasileira. A infância transfigurada em literatura e enquanto público-leitor assume 

importante papel no que diz respeito à construção de uma nova epistemologia 

descolonizante que critique, por exemplo, a relação entre vida, morte e trabalho, tal qual 

verificamos nas obras de Queirós. 

Outro universo estético analisado é o de Mia Couto no qual a relação entre 

morte e infância aponta para situações de pobreza evidentes, situações vivenciadas pelas 

famílias representadas literariamente. Em O beijo da palavrinha (2006), os irmãos 

Maria Poeirinha e Zeca Zonzo subvertem o padrão da racionalidade ao empoderar a 

fantasia e o imaginário como resolução mágica do problema vivenciado pela irmã e 
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pelos familiares, em sua morte. Presenciamos a força ritualística reposta em uma 

cultura múltipla em que a força da palavra oral é transferida para a palavra escrita. 

Poeirinha se transforma em gaivota e a frase que fecha o livro permite ao leitor perceber 

a fusão entre os significantes e significados dos signos linguísticos que representam 

elementos no mundo, uma vez que Zeca Zonzo, ao exibir a imagem da irmã na 

fotografia e afirmar que aquela era sua irmã que havia sido beijada pelo mar e afogada 

numa palavrinha, mostra não somente a força de criação da palavra, mas a co-existência 

entre elementos opostos, sem assentir excluir um ou outro, ou seja, sem apagar o 

referente ao determinar o seu símbolo.  

 Em A chuva pasmada (2004), estória narrada em primeira pessoa, como as 

narrativas de Bartolomeu Campos Queirós analisadas neste trabalho, o narrador infantil, 

que assim como os de Queirós, tenta compreender seu papel na família e na sociedade 

se diz semelhante à chuva pasmada. O narrador não sabe como atuar para colaborar com 

as questões da família, logo, em analogia à chuva estática, se encontra inerte. No 

entanto, encontra no avô, parceria e afeto, e confia em seus discursos, ainda que 

soassem incoerentes ou fruto de disfunções mentais da idade para os outros familiares. 

Nesta narrativa, podemos presenciar os conflitos como soluções, à luz do que 

desenvolve Muniz Sodré sobre a luta dos rituais negros. A chuva pasmada como 

situação tropo da narrativa metaforiza a imobilidade que figura como algo que deve ser 

sumariamente combatido. A relação entre pai e filho se encontra pasmada, assim como 

a que se dá entre marido e esposa e também a que impede a morte do avô, cuja esposa, 

já morta, o aguarda. Também há em A chuva pasmada a resolução mágica das 

situações, depois de liberto o movimento: o avô se transforma em rio; e da água que 
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brota do chão, o primeiro jorro é jogado pelo pai na cabeça do narrador, enquanto que a 

família celebra as forças de transformação e a chuva que começa a cair.  

Observamos em ambas as obras, a partir dos estudos desenvolvidos por Maria 

Paula Meneses, formas das cidadanias locais preteridas pelas ciências e pela política 

moçambicana de assumir poder e resistência frente à sujeição em que são colocadas. 

Consideramos, as resoluções mágicas das narrativas, como saberes culturalmente 

legítimos, ou seja, formas legítimas de atribuir sentidos à realidade, que se dão por 

parâmetros diferenciados do hegemônico.  

O último capítulo da dissertação evidencia as aproximações entre as quatro 

obras analisadas; traz o esclarecimento do que entendemos por “descolonização do 

olhar” a partir do pensamento de Walter Mignolo e Ramón Grosfoguel. Associamos as 

obras com base na concepção de fronteira pensada por Homi Bhabha e ampliada nos 

discursos de Mignolo e, nesse sentido, empreendemos análises de passagens dos textos 

literários, colocando-as como situações de confrontos cultural, religioso e 

epistemológico exibidas pelos discursos dos narradores e pelas observações acerca dos 

comportamentos dos personagens. Com essas análises, procuramos tratar do processo 

pluralístico e heterogêneo das sociedades atuais, processos que não devem visar a 

formalizações e, portanto, devem permanecer em trânsito, em locais limite. 

Retomando o discurso de Mogobe Ramose acerca da intenção homogeneizante 

da globalização, a dissertação, de modo geral, procurou pensar o lugar da infância como 

um lugar de produção de cultura e de conhecimento, lugar potencialmente questionador 

da formação epistemológica ocidental que visa a definir papéis na sociedade: os que 

ocuparão lugares cativos, tais quais: operário/gerente; oprimido/opressor; 

colonizado/colonizador para citar apenas três pares de oposições binárias. Queremos, 
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outrossim, desconstruir a função civilizacionista que a sociedade e família assumem a 

partir da escola, que como, afirma Manuel Jacinto Sarmento, enfrenta problemas mais 

acirrados na contemporaneidade:  

A escola por seu turno, de suposta instância de socialização para a coesão social 
visibiliza-se como o palco das trocas e disputas culturais, que sendo inerentes a 
uma sociedade cosmopolita e de circulação facilitada das populações, não deixam 
por vezes de ser violentas. A multiculturalidade contemporânea não se faz sem a 
disputa das instâncias que procuram estabilizar princípios de justificação 
educacional. Sobretudo, a escola da 2ª modernidade11, de massas, heterogênea e 
multicultural, radicalizou o choque cultural entre a cultura escolar e as diversas 
culturas familiares de origem dos alunos de proveniência social e étnica 
diferenciadas (Montadon, 1997). Essa radicalização exprimi-se na turbulência dos 
contextos organizacionais de acção educativa e em indicadores de insucesso 
escolar e de disrupção comportamental. (SARMENTO, 2002: 7) 
 

Compreendemos, portanto, que o capitalismo como sistema-mundo, cultural 

para além de econômico, provoca a substituição das relações sociais pelas econômicas, 

fato que se converte em acumulação de capital à escala mundial. Por conseguinte, as 

pesquisas empreendidas na dissertação visam a uma descolonização de conceitos 

desenvolvidos pela matriz de poder no mundo colonial, à luz do entendimento da 

modernidade como dupla face da colonialidade e o capitalismo como sistema-mundo da 

modernidade. Grosfoguel afirma: “Estes conceitos precisam de ser descolonizados e tal 

só pode ser conseguido por meio de uma epistemologia descolonial que assuma 

abertamente uma geopolítica e um corpo-política do conhecimento descoloniais como 

pontos de partida para uma crítica radical” (GROSFOGUEL, 2010: 462).   

Com “geopolítica do conhecimento” e “corpo-política do conhecimento”, 

Grosfoguel critica o fato da filosofia e ciências ocidentais desvincular o locus de 

enunciação do sujeito ao seu enunciado, transformando toda fala em fala neutras e 

                                                           
11 Compreendemos que há diferenciações nesse processo de modernização nos diferentes 
contextos histórico-culturais dos países, e que o processo da modernização bem como a 
modernidade devem ser pensado, com ressalvas, no que diz respeito aos contextos brasileiro e 
moçambicano, inclusive. 
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desvinculada de contextos e de estruturas de poder, na tentativa de fazer perpetuar o 

mito do homem ocidental como único capaz de alcançar uma consciência universal. 

Pensamento que se opõe à pluriversalidade não-ocidental. 

O pensamento que se opõe à pluriversalidade, como vimos na introdução deste 

trabalho é também combatido por Ramose, que questiona a ideia de universal, como 

signo que encerra apenas um lado, uma versão, e apropriando-se da lógica do 

pluriversal, afirma a condição pluriversal ontológica do Ser.  

Do plano filosófico à dimensão política e econômica da existência humana, 

queremos pôr em diálogo, a escolha pela vida em vez da riqueza, significado do 

aforismo presente na epígrafe desta conclusão e a radicalidade concernente à lógica da 

opção descolonial estabelecida por Walter Mignolo, a saber: 

A mudança radical introduzida pela “versant decolonial” se move, se desconecta da 
ideia ocidental de que as vidas humanas podem ser descartadas por razões 
estratégicas e da civilização da morte (comércio escravo massivo, fomes, guerras, 
genocídio e eliminação das diferenças a qualquer custo, (...) em direção a uma 
civilização que encoraje e comemore a produção da vida (...), mas a comemoração 
da vida no planeta, incluindo organismos humanos que têm sido “separados” por 
natureza na cosmologia da modernidade europeia. (MIGNOLO, 2008: 315-316). 
 

Pensando na vinculação entre libertação econômica e epistemológica, 

concluímos o trabalho apontando para a necessidade da inclusão do direito à vida e à 

morte para além do que as lógicas do capital e do controle da ciência permitem viver. E, 

sobretudo, apontando para o direito à infância de existir como a condição humana do 

contínuo processo de formação de identidade inserido em contextos mais localizados do 

que globalizados. 
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VII – Anexo  
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(Fig. 2) 
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