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RESUMO

Este trabalho tece uma comparação entre as obras de João Guimarães Rosa e

Mia Couto, contemplando as semelhanças e diferenças entre seus projetos estéticos,

tendo como fio condutor a tradição oral.

Segundo Walter Benjamin, todos os grandes escritores hauriram da tradição

oral e, Ángel Rama parece corroborar com isso, quando diz que os escritores da

modernidade recorrem a essa vertente para tecerem as suas narrativas.

Rosa e Mia se voltam para o passado e seus olhares se cruzam ao recriarem as

lendas, mitos, ritos, provérbios e chistes na elaboração de seus textos.

É certo que, a tradição oral em suas narrativas não representa os costumes de

seus povos na íntegra, uma vez que, na obra de Guimarães Rosa é retratada como

algo evanescente e, mesmo na de Mia Couto, que faz parte do cotidiano, ela já

aparece fragmentada. Porém, a preocupação maior é com o processo de recriação,

pois este acaba nos remetendo à história de seus países, uma vez que as

perspectivas dos autores parecem convergir no mesmo ponto: a “modernização”

implantada de maneira brusca naquelas sociedades, relegando a uma “terceira

margem”, grande parte de suas populações.

Brasil e Moçambique são países que têm em comum a língua portuguesa,

herdada do colonizador que foi o mesmo. No entanto, são portadores de culturas

distintas, pois, apesar da semelhança entre os elementos que as compõem, os valores

são diferentes.

As narrativas de João Guimarães Rosa e de Mia Couto não representam a

História, mas contam história.

Dessa forma, narração, memória e História se entrecruzam de tal maneira, que

as fronteiras entre ficção e realidade se tornam muito tênues.

PALAVRAS-CHAVE: narração – memória – História.
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ABSTRACT

This work makes a comparison among the workmanships of João Guimarães Rosa and

Mia Couto, contemplating the similarities and differences between its aesthetic projects,

having as conducting wire the verbal tradition.

According to Walter Benjamin, all the great writers exhausted the verbal tradition and,

Ángel Rama seems to corroborate with this, when he says that the writers of modernity

appeal to this source to make their narratives.      

          Rosa and Mia  come back toward the past and their look cross when they

recreate legends, myths, rites, beliefs, sayings and jests in the elaboration of their texts.

It is certain that, the verbal tradition in his narratives does not represent the customs of 

the people as a whole, therefore, in the  Guimarães Rosa’s workmanship it is portrayed

as something that is vanishing and, even in  Mia Couto’s, that is part of the daily one, it

is already  fragmented. However, the  biggest concerning  is with the recreation

 process,  this sends us to the history of the countries, once these authors’ perspectives

seem to converge in the same point: the "modernization" implanted in an abrupt way in

those societies, relegating to one "third edge", great part of the population.

Brazil and Mozambique are countries that have the Portuguese language in common,

inherited  from the settler, that was the same in both countries. However, they are

carrying  distinct cultures because , despite the similarity between the elements that

makes them up , the values are different.

          The narratives of João Guimarães Rosa and Mia Couto do not represent the

History, but they tell history.

Of this form, narration, memory and History  intercross themselves in such way, that

the borders between fiction and reality  become very tenuous.

 

KEYWORDS: narration - memory - History.
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(...) eu acho que não sei se existe isso de dentro e

fora, essas fronteiras que nós fazemos entre

acontecimento verdadeiro e o acontecimento inventado

ou ficcionado. Eu acho que exactamente o segredo de

inspiração é quando nós quebramos esta barreira.

Quando aquilo que é a realidade (ou verdade) passa a

ser alguma coisa que é olhada como se fosse uma coisa

inventada e vice-versa. (...) O segredo está

exactamente nessa situação de delinear a fronteira

enquanto olhamos o mundo, naquele momento que nem é

dia nem é noite.

(Mia Couto)
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APRESENTAÇÃO

Estudos comparativos entre as obras de Guimarães Rosa e Mia Couto têm se

realizado sob várias perspectivas, alguns norteados pela oralidade ou a virtualidade da

linguagem; outros pela temática dos excluídos; outros pela questão do sincretismo

religioso e outros, ainda, pela questão do narrador, que parece oriundo da tradição

oral.

Embora, levando tudo isso em consideração, ao aprofundarmos nossas

investigações, percebemos que algo maior e mais abrangente prescinde essa

comparação: o projeto estético. Os projetos desses dois autores são similares no que

se refere à re-criação da tradição oral na estrutura da narrativa. Porém, empreender

uma comparação entre suas escrituras, torna-se um trabalho de grande complexidade

à medida que a pesquisa evolui e nos faz compreender que estamos tratando de

autores que produziram suas obras em espaços completamente diferentes, com

culturas distintas, apesar de terem em comum, uma colonização cujo colonizador foi o

mesmo – o português –, o que não significa que as diretrizes tenham sido iguais nos

dois países.

O Brasil tem uma história muito diversa e o fato de ser independente há mais de

um século, em contraste com os trinta anos da emancipação de Moçambique, dá-lhe

uma outra maturidade, por exemplo, no campo da literatura, mas não lhe apagam as

cicatrizes resultantes da colonização e do escravismo. Embora, em épocas diferentes

e por meios diferentes, ambos os países libertaram-se do regime colonial português

que deixou graves marcas por onde passou.

A situação de ex-colônia portuguesa determinou uma série de problemas

sociais e econômicos nesses países. Dentre eles, os mais graves são a dependência

externa e uma enorme concentração de renda dentro do país, o que renega a grande

maioria da população à exclusão. Porém, em Moçambique isso é um pouco mais

grave, pois, enquanto o Brasil é um país industrializado, a população moçambicana é

em grande parte rural e isso faz com que, mesmo tendo sido vítima de um colonialismo

selvagem, que tentou dizimar a sua cultura, a tradição ainda resista ao tempo, pois, “as

massas nas áreas rurais, tal como uma grande parte da população urbana, ou seja, ao

todo mais de 99% da população indígena, são intocadas ou quase intocadas pela

cultura do poder colonial” (Cabral, 1977:03). No entanto, como podemos constatar,
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essa informação já tem quase 30 anos, o que nos faz imaginar que esse percentual já

não seja mais o mesmo, algumas coisas devem ter mudado. Porém, como se sabe,

esses fatos são importantes para entendermos o que ocorre na literatura, uma vez

que, como não poderia deixar de ser, há sempre uma “mediação” entre história e

literatura.

 A literatura, aqui no Brasil, já passou por muitas mudanças; tradições e

rupturas foram constantes em sua trajetória. Para nós, não é difícil entender esse

processo, uma vez que acompanhamos o decorrer da história.

Em Moçambique, a situação, apesar de, aparentemente, ser diferente, também

conta com a extinção de alguns costumes em detrimento da “modernização”, porém,

tem se realizado com muitas dificuldades, uma vez que esta não propicia a

substituição daqueles e, por isso conta com a resistência de seu povo, ou seja, a

ruptura da tradição nesse país tem se realizado a duras penas, debaixo de muita luta.

Já aqui no Brasil, apesar de não se processar da mesma maneira, também não

tem sido muito tranqüila, veja-se, por exemplo, as revoluções que foram deflagradas

não somente no campo da política, mas também nas artes. No entanto, talvez por ter

se tornado independente há mais tempo, nos parece um processo mais dinâmico, pois

a transformação dos meios de produção, o progresso da ciência e os avanços da

tecnologia fazem com que os costumes sejam revistos e postos em xeque, pois,

apesar da tradição querer ser “perene e eterna [...] a ausência de movimento termina

condenando-a a estagnação da morte. A necessidade da ruptura se torna, em

conseqüência imperiosa, para restituir a dinamicidade ao que parecia sem vida”.

(Bornheim, 1987:15). (Grifos do autor).

Dessa forma, podemos perceber que na escritura de Guimarães Rosa e Mia

Couto, não há propriamente um resgate da tradição, porém, como já foi dito, há um

processo de re-criação. Inclusive, há quem afirme que na obra rosiana, grande parte

dos mitos, ritos, crenças e lendas ali recriadas, têm sua origem na tradição ibérica, o

que talvez não seja difícil comprovar, tendo em vista que o português, quando aqui

chegou, não considerou a cultura autóctone. O que, também, não foi diferente em

Moçambique, pois, pelo que pudemos constatar “o respeito ao pluralismo cultural não

fazia parte das preocupações do ‘novo’ imperialismo” (Hernandez, 2005:514/515), haja

vista ter sido criado o processo de “assimilação”, ou seja, a população foi dividida em

indígena e assimilada:
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Considerava-se “indígena” todo o indivíduo da raça negra ou que dela descendesse,

cujos usos e costumes fossem comuns àquela raça e que não tivesse ‘evoluído’ para a

categoria de assimilado. (...) Por outro lado, havia um conjunto de condições para que o

‘indígena’ fosse ‘elevado’ à categoria de assimilado, tais como: ser natural das Províncias

Portuguesas; ser maior de idade; e ser capaz de ter o pleno uso dos direitos civis e políticos

inerentes aos cidadãos portugueses. Essa última condição dependia de os povos negros

provarem ter deixado seus usos e costumes, demonstrando conhecimento de outros,

próprios da cultura portuguesa (Hernandez, 2005:514/515). (Grifos da autora).

Mesmo assim, a adesão a essa condição não era muito fácil, pois isso não implicava

apenas na negação da cultura de seu país, mas também, no aumento dos impostos

para essas pessoas. No entanto, alguns, por uma questão de sobrevivência se viram

obrigados a isso, como bem relata Raúl Bernardo Honwana:

Ao assimilar, as pessoas não estavam a regenerar automaticamente a sua cultura,

a sua raça e as suas convicções. Estavam apenas à procura de uma vida menos

insuportável. (...) Para nós, naquele tempo, conseguir os documentos de assimilação era

também procurar um futuro menos degradante para nossos filhos. Era procurar para eles o

acesso aos estudos. Conheço muito poucos moçambicanos do meu tempo que

sinceramente aspirassem à assimilação como forma de ficarem iguais aos brancos; ou que

se sentissem verdadeiramente portugueses. É preciso compreender que uma coisa eram os

nossos sentimentos, a nossa personalidade, o orgulho da nossa cultura de africanos – isso

mais ou menos todos tínhamos – e outra coisa era a coragem de afirmar os nossos valores

abertamente, rejeitando também abertamente os valores do colonialismo. Ao nível individual

isto era quase um suicídio. E a maioria das pessoas guiava-se nesses anos recuados e

difíceis, por um apurado instinto de sobrevivência. (In: Hernandez, 2005:601). (Grifos

nossos).

Era mesmo uma questão de sobrevivência, pois ao adquirirem essa condição,

as pessoas passavam a ter acesso a algumas coisas que facilitavam suas vidas, no

entanto, perdiam o seu próprio espaço, uma vez que tinham que conciliar seus

costumes com os costumes europeus e isso gerava a perda da identidade; isso fica

muito claro nas palavras de Agostinho Neto:
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Sabemos que ‘assimilado’ é um indivíduo que se encontra entre dois mundos.

Desenraizado, sem laços que o unem ao seu povo. (In: Carvalho, 1984:418).

 O que era muito ruim para o próprio povo, pois segundo Amílcar Cabral, a

resistência cultural é que faz com que o povo seja capaz de combater a dominação

estrangeira (Cabral, 1977:02).

Diante disso, podemos perceber que algumas transformações foram realizadas,

pois como se sabe, ”o colonialismo, nega ou reprime a cultura autóctone e obriga à

cultura metropolitana” (Ferreira, 1989:29), mas, mesmo assim, tendo em vista a sua

densidade, a tradição ainda é predominante; claro que, com algumas alterações, como

já foi dito, não somente pelo contato com o colonizador, pois, afinal, foram tantos anos,

como também pelos contatos com outros povos.

Aqui no Brasil, alguns estudiosos alegam que a nossa tradição é o resultado da

miscigenação das raças, do imbricamento de várias culturas trazidas pelos imigrantes,

inclusive africanos. O que, de certa forma, deve ter acontecido, também, em

Moçambique, pois além da influência da cultura européia, teve outros contatos, como

afirma Ana Mafalda Leite:

Anteriormente e durante a época de colonização, houve contactos demorados e

permanência de várias culturas, para além da europeia (de manifestação

predominantemente portuguesa, mas também britânica); outros mundos culturais, como

islâmico e oriental introduziram rupturas, modificações profundas na primitiva estrutura

tradicional e clânica de Moçambique. Houve, pois, desde muito cedo uma manifesta

diversidade de cruzamento, quase nunca resolvida de maneira harmónica, de fenómenos

culturais de origem vária (Leite, 1984:500).

E Nelson Saúte corrobora:

Afinal ser moçambicano o que é? Eu nunca arrisco definir o que é ser

moçambicano, porque uma característica importante de Moçambique é ser um mosaico de

várias culturas, de várias etnias, de várias formas de expressão, de várias linguagens, de

vários signos. E qualquer intersecção entre a mescla de valores que compõe aquele país.

Defini-lo será reduzi-lo. (In: Chabal, 1994:49).
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No entanto, testemunhos de pessoas que conhecem Moçambique atestam que,

apesar de todas essas interferências, a tradição lá ainda é muito forte, uma vez que

“a política de assimilação” fracassou, porém, as obras de Mia Couto indiciam essas

misturas de que falam os críticos. O que nos leva a crer que houve, tanto no Brasil,

como em Moçambique, talvez de uma maneira menos intensa, um processo de

transculturação, uma vez que o que aconteceu, não foi apenas à migração de uma

cultura para outra, mas sim, uma troca ou adaptação de culturas, pois como bem

disse Fernando Ortiz:

Entendemos que o vocábulo “transculturação” expressa melhor as diferentes fases

do processo transitivo de uma cultura a outra, porque este não consiste somente em

adquirir uma cultura distinta, que é o que a rigor indica o vocábulo anglo-americano

“aculturação”, mas que o processo implica também necessariamente a perda ou

desligamento de uma cultura precedente, o que poderia ser chamado de uma

desaculturação parcial e, além disso, significa a conseqüente criação de novos fenômenos

culturais que poderiam ser denominados neoculturação  (Ortiz apud Rama. In: Aguiar &

Vasconcelos, 2001:216). (Grifos do autor).

Essa “mistura”, ou melhor, a transformação realizada nessas culturas foi

relevante na elaboração das obras de Guimarães Rosa e de Mia Couto.

Ángel Rama, ao se apropriar desse conceito e remetê-lo à literatura, afirma que

o mesmo se propaga por meio de dois processos: “o desenvolvido pela capital,

aproveitando seus melhores recursos, ou, principalmente, o porto, onde a influência

externa ganha suas melhores batalhas, e o segundo, que é realizado pela cultura

regional do interior, respondendo ao impacto da transculturação que a capital lhe

transfere” (Rama in: Aguiar & Vasconcelos, 2001:263). Sendo caudatário deste, o

processo transculturador que permeia a obra de Guimarães Rosa e a de Mia Couto;

uma vez que, os dois autores trabalham com o entrecruzamento das culturas que

permeiam os espaços rurais e urbanos e, suas obras primam pela “busca de valores

resistentes, capazes de enfrentar as deteriorações da transculturação, razão pela qual

também pode ser vista como uma tarefa inventiva, como uma parte da neoculturação

de que fala Fernando Ortiz, trabalhando simultaneamente com as duas fontes culturais

postas em contato”, é um trabalho que lida com “perdas, seleções, redescobertas e

incorporações” (Rama in: Aguiar & Vasconcelos, 2001:265). (Grifos do autor).
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A literatura nesses países sempre foi e continua sendo uma forma de suprir

carências. Aqui, num determinado momento da história, a literatura pretendeu

compensar um atraso tecnológico e a precariedade de nossas instituições (Candido,

1989:141). Lá, a questão é mais complexa, pois se trata de “construir” uma nação. Nos

dois casos um “fazer” tornou-se necessário.

Diante disso, várias questões se ressaltam: por que a escritura de Mia Couto

nos remete à de Guimarães Rosa, tendo em vista que, uma distância imensurável

separa esses autores, não somente no tempo como também, no espaço? Como

podemos constatar similaridades entre as duas escrituras, no que se refere à tradição

oral, se esta no Brasil é algo que, em grande parte, pertence ao passado, enquanto

que, em Moçambique faz parte do presente daquela sociedade?

Como se sabe, a escritura de Guimarães Rosa é pautada pelo que se postulou

chamar “modernidade”, porém, segundo Octavio Paz (1994), esse é um termo que foi

criado, apenas, pela cultura ocidental e os países africanos não se pautam por essa

cultura. No entanto, sabe-se que Mia Couto rompe com a estética literária de seu país

e a sua escritura faz parte da literatura moderna. Como conciliar isso com a cultura de

seu país?

Além disso, segundo Octavio Paz ainda, o termo “tradição” é regido pelos mitos,

lendas e ritos que são passados de geração para geração, enquanto que a

“modernidade” também criou uma tradição, que é a da ruptura, pois na medida em que

rompe com o passado ela também o reconstrói. No entanto, segundo Ángel Rama,

todos os escritores modernos se voltam para a tradição oral para construírem suas

narrativas e, como já foi dito, os dois autores – Rosa aqui no Brasil e Mia, em

Moçambique, muito tempo depois -, adotou essa estética; o que nos leva a indagar:

até que ponto a tradição oral e a escritura moderna se entrecruzam?

Ver estas questões, investigando os projetos literários desses autores,

empreendendo uma comparação entre suas obras é a que nos propomos neste

trabalho, tendo por objeto de análise os contos: O burrinho pedrês e São Marcos,

publicados em Sagarana (1946), Bicho mau, publicado em Estas estórias (1969) e o

romance: Grande sertão: veredas (1956), de Guimarães Rosa, bem como, os contos

Afinal, Carlota Gentina não chegou de voar?, publicado em Vozes anoitecidas (1986),

O adeus da sombra, publicado em Estórias abensonhadas (1994) e os romances: A
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varanda do frangipani (1996) e Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra
(2002), de Mia Couto.

Para fazer esse percurso, dividimos nosso trabalho em cinco capítulos.

No primeiro, intitulado Memória e Literatura, procuraremos traçar uma relação

entre História e Literatura na escritura dos dois autores, bem como, rastrear os estudos

realizados sobre a tradição oral.

O segundo capítulo – Literatura comparada: confluências e divergências –

rastrearemos os estudos realizados sobre Literatura comparada, bem como

tentaremos justificar o estudo, sob essa vertente, nas obras de Guimarães Rosa e Mia

Couto.

O terceiro capítulo – Construção e (re)construção em Guimarães Rosa –

faremos a análise dos contos: O burrinho pedrês, São Marcos, Bicho mau e do

romance Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa.

No quarto capítulo – Narração e memória em Mia Couto – faremos a análise

dos contos: Afinal, Carlota Gentina não chegou de voar?; O adeus da sombra e dos

romances: A varanda do frangipani e Um rio chamado tempo, uma casa chamada
terra, de Mia Couto. Todas as análises se realizarão a luz dos conceitos teóricos

desenvolvidos no primeiro e no segundo capítulos.

O último capítulo – Por que comparar? – retoma as questões que foram

objetos de investigação, verificando a validade da comparação e tecendo

considerações finais sobre o trabalho.
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A arte não pode ser reduzida à terra, ao povo e

ao momento que a produzem; no entanto, é inseparável

deles... A obra é uma forma que se desprende do solo

e não ocupa lugar no espaço: é uma imagem. Só que a

imagem ganha corpo porque está atada a um solo e a um

momento: quatro choupos que se elevam do céu de um

poça de água, uma onda nua que nasce de um espelho,

um pouco de água ou de luz que escorre entre os dedos

de uma mão, a reconciliação de um triângulo verde e

um círculo cor de laranja. A obra de arte deixa-nos

entrever, por um instante, o além e o aquém, o sempre

e o agora.

(Octavio Paz)
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I.- MEMÓRIA E LITERATURA

                                                                                                     ... certos textos possuem uma ressonância
social e histórica – e por vezes até mesmo política.

(Fredric Jameson)

João Guimarães Rosa, Mia Couto e seus próceres inovam a tradição literária

vigente na época em que iniciaram a produção de suas obras.

Aqui no Brasil, década de 30, temos a literatura regionalista, que segundo Flora

Sussekind, em seu livro Tal Brasil, qual romance? (1984), pertencia a uma corrente

considerada por alguns críticos como neo-naturalista, isto é, a narrativa de cunho

social, que beira “a reportagem ou o estudo sociológico” (Bueno, 2001:251). Já em

Moçambique, década de 80, a literatura e a política eram intrínsecas, pois se tratava

de uma literatura revolucionária e de cunho nacionalista, tendo em vista a

independência proclamada recentemente (1975) e a guerra civil que assolava o país.

E nesses contextos, surgem estes dois autores, que ao invés de vincularem

suas escrituras à estética vigente, voltam-se para a tradição oral, entrecruzando

passado e presente, se valendo da memória para tecerem os seus textos.

A escritura de Mia Couto e a de Guimarães Rosa convergem nesta temática – a

re-construção da tradição oral na estrutura da narrativa. Ao olhar o passado, seus

olhares se cruzam no que se refere à busca dos mitos, ritos, crenças e lendas que a

formaram, no entanto, se bifurcam em suas perspectivas, uma vez que, Mia Couto

trabalha no sentido de demonstrar a relevância desses valores diante da

“modernização” que ora ocorre no seu país e, Guimarães Rosa trabalha com o

deslocamento dessa tradição no tempo e no espaço; no entanto, os projetos estéticos

literários dos dois escritores parecem estar vinculados: Rosa preocupado com a

civilização brasileira e Mia Couto com a construção da nação moçambicana.

Guimarães Rosa, em um dos prefácios de seu livro Tutaméia: terceiras estórias,

deixou bem claro que a “estória não quer ser história”; isso, de certa forma, reitera a

afirmação de que a obra de arte não tem compromisso com a realidade, porém, como

se sabe, “a literatura se alimenta na história, mas não se esgota nela, atravessa os

tempos”1, o que faz com que o leitor, muitas vezes, reconheça parte da história da

                                                
1 José Miguel Wisnik em uma de suas aulas do curso “Literatura e crítica no Brasil: autores
  principais”, na Universidade de São Paulo.
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cultura de seu país nessas narrativas. Porém, não se trata de uma mera

“representação”, uma vez que há um processo de re-criação. O que há, na verdade, é

uma “mediação” entre a literatura e a história; porém, isso somente se concretiza na

enunciação, ou seja, é na erudição do leitor que a narrativa se consolida. Essa

“mediação” demonstra que ”a obra é, ao mesmo tempo, filha e vencedora de seu

tempo, dominadora e vítima do tempo que a sucede, mostrando assim, nestas

estridentes contradições que são inerentes à sua realidade, o caráter misterioso e

insondável da arte. Alimentada pela história, a obra produz história; não produzida pelo

tempo, ela contribui para o tempo” (Pareyson, 1997:134), ou seja, “como a vida

penetra na arte, assim a arte age na vida”. (Pareyson, 1997:41). (Grifos do autor).

Diante disso, é que podemos constatar as convergências e divergências entre

os projetos estéticos de Guimarães Rosa e Mia Couto, pois, como sabemos, todo

projeto estético carrega em si um projeto ideológico e, apesar de, nestas obras, não

podermos atribuir ao termo ideologia a sua acepção política, podemos constatá-la no

sentido de “mundividência, isto é, como um sistema de valores morais, éticos, sociais,

culturais e até metafísicos, de imagens, de representações de que uma comunidade se

serve para interpretar o mundo que a rodeia e através do qual (o sistema) orienta a

sua acção na História” (Mata, 2001:49). Essa “mundividência” é o que rege os projetos

estéticos desses autores, pois expressa suas intenções, uma vez que, como se sabe,

“o artista arrasta para sua arte os seus ideais filosóficos, morais, políticos, religiosos, e,

de tal forma deles impregna as suas obras, que estes assumem a função daqueles

diversos valores” (Pareyson, 1997:38).

Segundo Karl Mannheim, “cada ‘ideologia’ tem dentro de si uma potencialidade

utópica” (In: Shils, 1992:57), porém, utopia ou certo sentimento nostálgico com relação

ao passado, não se sabe, parece-nos uma (re)valorização de uma tradição

evanescente, mas que se faz necessária para a construção da nação, uma vez que ela

– a tradição – “é a afirmação de que a lei tem vigência desde tempos imemoriais, e pô-

la em dúvida constitui impiedade contra os antepassados” (Nietzsche apud Bornheim,

1987:97).

Recorrer à tradição sempre foi uma das temáticas de maior relevância para a

“construção” da literatura de países como Brasil e Moçambique. Essa preocupação

permeou a escritura de Guimarães Rosa desde as suas primeiras obras: Sagarana,

Corpo de baile e Grande sertão: veredas, e atualmente, vemos isso em Mia Couto,
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com obras como, por exemplo, Vozes anoitecidas, Estórias abensonhadas,  A varanda

do frangipani e Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra.

A tradição é a base para a construção da história de uma nação. Mitos e ritos,

crenças e lendas se incorporam à vida de um povo, criando suas leis e regendo seus

costumes. Costumes esses que vão se modificando ao longo do tempo e reformulando

a tradição, pois,

Diz-se freqüentemente que as ‘sociedades tradicionais’ são sociedades que não

mudam. Não é provável, no entanto, que qualquer sociedade pudesse permanecer

inalterada ao longo de várias gerações. Uma das razões para isso é que são

constantemente impostas mudanças por alterações no meio ambiente; colheitas medíocres,

epidemias de doenças entre seres humanos e animais, mudanças demográficas, o

esgotamento de recursos tornam imperativa a adaptação. Em seguida, nenhuma

sociedade, mesmo uma sociedade pequena e relativamente isolada, está livre das pressões

da intrusão militar vinda do exterior, e os controlos que um Estado periodicamente activo, e

envolvente, procura impor, também ocasionam mudanças adaptivas. A emigração para

outra sociedade e o retorno ocasional do emigrante trazem novos conceitos. Os

mercadores e negociantes itinerantes também introduzem novos bens e novas ideias (Shils,

1992:331).

Isso quer dizer, que as modificações operadas nos costumes de um povo

acontecem espontaneamente e com isso as tradições vão mudando ou, surgindo

novas tradições de acordo com as necessidades. Veja-se, por exemplo, Henri Junod,

em sua obra, Usos e costumes dos bantu, quando trata do desenvolvimento das artes

e dos ofícios dos bantos, diz que já no início do século XX, quando esses iam trabalhar

nas minas do Transval ou mesmo como cozinheiros em Joanesburgo, já abandonavam

a sua “indústria pitoresca e interessante”, pois:

Por algumas moedas, podem comprar os utensílios europeus. As suas colheres,

lindamente ornamentadas, são substituídas por vis colheres de metal; as suas tigelas de

madeira, por vulgares tigelas de esmalte; os seus pratos primitivos, pela quinquilharia

europeia ornamentada com duvidoso gosto; em lugar do pedacito de cana que traziam nos

furos das orelhas como caixas de rapé, compram agora cartuchos de latão; e as belezas

tsongas, desdenhando a gordura de tihuhlu, untam-se com um óleo perfumado, importado

da Europa (Junod, 1996:130, vl. II).(Grifos do autor).
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O que nos remete a Eric Hobsbawn falando sobre a invenção das tradições, porém,

ele esclarece que “a força e a adaptabilidade das tradições genuínas não deve ser

confundida com a ‘invenção de tradições’. Não é necessário recuperar nem inventar

tradições quando os velhos usos ainda se conservam”. No entanto, quando surgem

movimentos, ‘tradicionalistas’ ou não, em prol da “restauração” das tradições, isso

indica a sua ruptura e conseqüentemente estes resgates acabam se transformando em

‘tradições inventadas’ (2002:16); o que gera o hibridismo cultural. Se bem que todo

esse processo se realiza de maneira lenta e quase imperceptível, geralmente, são os

anciões dessas sociedades que se dão conta das mudanças e passam a encarar os

costumes anteriores como “antigos” ou até mesmo arcaicos:

As fronteiras da diferença cultural são sempre tardias ou secundárias no sentido em

que sua hibridez nunca é simplesmente uma questão de mescla de identidades ou

essências dadas de antemão. A hibridez é a perplexidade do viver na medida em que

interrompe a representação da plenitude da vida; no discurso minoritário, ela é uma

instância iterativa do signo arbitrário – ‘o menos na origem’ – através do qual todas as

formas de significado cultural se abrem à tradução, porque a sua enunciação resiste à

totalização (Bhabha, 2001:562).

E a literatura acaba sendo portadora desse universo híbrido, cujos vestígios de

culturas seculares atravessam o tempo e suas lacunas são representadas por meio de

alegorias, metáforas e tantos outros recursos que levam o leitor a se identificar nas

malhas discursivas, porém, isso no que se refere ao leitor nativo, pois para o leitor

estrangeiro, essas escrituras carecem de tradução. É o que ocorre com as escrituras

de Guimarães Rosa e de Mia Couto.

Antonio Candido, em seu ensaio – A nova narrativa2 – afirma que Guimarães

Rosa sintetizou todos os pressupostos do Regionalismo e o tornou universal à medida

que entrou “de armas e bagagens pelo pitoresco regional mais completo e meticuloso”,

conseguindo “anulá-lo como particularidade, para transformá-lo em valor de todos”,

arriscando-se a trilhar o caminho que Machado de Assis em seu ensaio Instinto de

nacionalidade, diz não ser necessário para se fazer uma boa literatura, ou seja, o

                                                
2 CANDIDO, Antonio. A educação pela noite. Cf. Bibliografia.
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exotismo. E com isso tornou-se um dos maiores ficcionistas de seu tempo (Candido,

1989:207).

Ao se voltar para o “pitoresco regional”, misturando o arcaico e o tradicional,

Rosa é inovador porque mostra o mundo rústico do sertão brasileiro, recorrendo a uma

tradição relevada ao esquecimento no âmbito urbano.

No entanto, nunca é demais lembrar, que outros escritores antes dele, já

haviam utilizado esse recurso, veja-se, por exemplo, João Simões Lopes Neto3, Mário

de Andrade4, José Lins do Rego5, Graciliano Ramos6, entre outros. No entanto, a

narrativa rosiana se diferencia.

Já o caso de Mia Couto é peculiar, pois ele e outros escritores moçambicanos,

como Ungulani Ba Ka Khosa7 e Paulina Chiziane8, por exemplo, parecem estar se

utilizando desse recurso para “construir” uma literatura. Uma literatura que ao se valer

da tradição oral, não a reproduz, mas, recria-a, como fez Guimarães Rosa,

contradizendo, de certa forma, um dos pressupostos da tradição, segundo Gerd

Bornheim, que era de que, através do que foi dito ou escrito, algo era entregue e

passaria de geração para geração (Bornheim, 1987:18).

Percebe-se com isso, que nos novos tempos, “a experiência da ruptura suplanta

em muito a vigência da tradição” (Bornheim, 1987:16), ou seja, o dinamismo das

mudanças exigidas pelo progresso e a mistura de cultura, dificultam a sua perenidade,

fazendo com que, ao mesmo tempo em que ela – a tradição – seja símbolo de

identificação, poderá ser, também, a prova da perda dessa identidade e, a narrativa de

Rosa e Mia espelha muito bem esse universo de “achados e perdidos”, tanto que seus

personagens são oriundos de uma camada da população que vive à margem da

sociedade: os loucos, velhos, crianças e pobres.

A simetria dessas obras se dá por meio do processo de construção da narrativa,

pois os autores – Guimarães Rosa e Mia Couto –, por meio da linguagem, recorrendo

ao arcaico e ao tradicional, o oral e o erudito, constroem um universo ficcional que

acaba remetendo o leitor à formação da cultura de seus países, porém, faz-se

                                                
3 LOPES NETO, João Simões. Contos gauchescos e lendas do sul. Cf. bibliografia.
4 ANDRADE, Mário. Macuinaíma: o herói sem nenhum caráter. Cf. bibliografia.
5 REGO, José Lins do. Histórias da velha Totônia. Cf. bibliografia.
6 RAMOS, Graciliano. Alexandre e outros heróis. Cf. bibliografia.
7 BA KA KHOSA, Ungulani. Ualalapi. Cf. bibliografía.
8 CHIZIANE, Paulina. Ventos do apocalipse. Cf. bibliografia.
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necessário esclarecer que, nessas obras não há uma preocupação com a

memorização rigorosa e exata, mas sim um equilíbrio entre a criatividade e a tradição.

Nesse universo contraditório, nesse “mundo misturado”, podemos perceber que

“las diversas culturas combinam los componentes de um vasto repertorio universal”

(Lévi-Strauss apud Guillén,1985:419), ou seja, o “fazer” desses escritores – Guimarães

Rosa e Mia Couto – é portador de um projeto estético que se constrói por meio de um

processo transculturador que se desdobra em vários níveis. Segundo Ángel Rama:

língua, estruturação literária e cosmovisão.

As questões da língua e da estruturação literárias são intrínsecas, pois uma

constrói a outra e, nas obras desses autores é extremamente relevante; tanto, que

quando se pensa em compará-los é o primeiro pressuposto que vem à mente, pois ao

recorrerem à tradição oral, se voltam para um mundo arcaico e portador de uma

linguagem que o representa; no entanto, não é um trabalho simples, ou seja, apenas

um registro fonético, mas sim uma reconstrução da linguagem que não somente

envolve a “fala”, característica fundamental da cultura popular, bem como a língua

culta que caracteriza a intelectualidade dos autores.

Como se sabe, Guimarães Rosa tinha um repertório rico, permeado por várias

línguas e em suas obras não se privou de sua utilização, pelo contrário, isso fez com

que criasse um novo discurso, diferente de tudo que havia antes na literatura

brasileira. E com essa mesma proposta, temos hoje, o escritor Mia Couto, que se vale

de sua experiência enquanto biólogo e jornalista, para “recriar” a escritura

moçambicana. São escritores cujas obras, de certa forma, são caudatárias da cultura

popular de seus países, porém, não de maneira restrita, uma vez que, como já foi dito,

a aguda percepção desses autores lhes fez perceber o imbricamento de outras

culturas e, é assim que ela – a cultura popular – é reconstituída:

A que antes era a língua dos personagens populares e, dentro do mesmo texto, se

opunha à língua do escritor ou do narrador, inverte sua posição hierárquica: em vez de ser a

exceção e de singularizar o personagem submetido ao esquadrinhamento do escritor, passa

a ser a voz que narra, abarcando assim a totalidade do texto e toma o lugar do narrador,

manifestando sua visão de mundo. Mas não imita simplesmente um dialeto, usando formas

sintáticas ou léxicas que lhe pertencem dentro de uma língua coloquial esmerada... (Rama

in: Aguiar & Vasconcelos, 2001:268).
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Já a cosmovisão se refere a “redescoberta” do mito, ou seja, já não se pretende

ver o mito como “fábula”, “invenção”, “ficção”, mas sim como era visto pelas

sociedades arcaicas, ou seja, como “história verdadeira”, como algo “sagrado” e

“exemplar”. A narrativa retorna a sua origem, uma vez que durante algum tempo, havia

se desvencilhado por meio do discurso positivista que permeou a literatura:

Essa retomada restabelece um contato fecundo com as fontes vivas da invenção

mítica, inextinguíveis em todas as sociedades humanas, mas ainda mais alerta nas

comunidades rurais. Redescobrem-se as energias submetidas pelos sistemas narrativos

que o regionalismo vinha aplicando, reconhecem-se as virtualidades da fala e as das

estruturas do modo de narrar popular. Assiste-se assim ao reconhecimento de um universo

dispersivo, de livre associacionismo e incessante invenção, que correlaciona idéias e

coisas, de particular ambigüidade e oscilação. Sempre existiu, mas havia ficado oculto

pelas rígidas ordens literárias que respondiam ao pensamento científico e sociológico

propiciado pelo positivismo (Rama in: Aguiar & Vasconcelos, 2001:277). (Grifos nossos).

Dessa forma, podemos entrever a diferença entre o “regionalismo” da escritura

rosiana e a escritura de seus antecessores, bem como a retomada de Mia Couto às

fontes populares, pois, “ao modo de lidar com os mitos literários vai se opor o pensar

mítico”. (Rama in: Aguiar & Vasconcelos, 2001:279). (Grifos do autor).

A retomada da escritura às suas origens leva os dois escritores a criarem em

suas obras um universo híbrido, uma vez que, a identidade é oscilante, pois os

elementos que o compõem mudam constantemente:

Sabemos hoje que as identidades culturais não são rígidas nem, muito menos,

imutáveis. São resultados sempre transitórios e fugazes de processo de identificação.

Mesmo as identidades aparentemente mais sólidas, como a de mulher, homem, país

africano, país latino-americano ou país europeu, escondem negociações de sentido, jogos

de polissemia, choques de temporalidades em constante processo de transformação,

responsáveis em última instância pela sucessão de configurações hermenêuticas que de

época para época dão corpo e vida a tais identidades. Identidades são, pois, identificações

em curso (Santos, 1995:119). (Grifos nossos).
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No entanto, faz-se necessário um estudo mais acurado para verificar de que

maneira esses autores conduzem seus projetos literários e, como já foi dito, até que

ponto são convergentes ou divergentes.
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1.1.- A tradição oral

                                                                                                               A experiência transmitida oralmente é a
fonte de que hauriram todos os narradores.

(Walter Benjamin)

A fala é divinamente exata
convém ser exato com ela.

A língua que falsifica a palavra
Vicia o sangue daquele que mente.

(A. Hampâté Bâ)

Estudar a tradição oral, de acordo com os estudiosos dessa área, é algo

complicado senão perigoso, pois ao contrário do que diz o poema de A. Hampâté bâ,

nem sempre poderemos contar com testemunhos verídicos.

No entanto, faz-se necessário, à medida que percebemos que a escritura

literária moderna suscita essa vertente e, mais ainda, quando pretendemos

empreender um estudo sobre a literatura de uma comunidade cuja cultura, em grande

parte, ainda é ágrafa e por isso, se vale da tradição oral para contar a sua história.

No entanto, a tradição oral se divide em duas vertentes que em um determinado

momento acabam se entrecruzando, ou seja, há uma parte que é constituída pelo

relato oral que conta a história de um povo e há uma outra, constituída pelos mitos,

ritos, provérbios, sagas, lendas e chistes que são anônimos, porém, de acordo com

uma determinada cultura são transformados e adaptados e passam a fazer parte

desses relatos, pois segundo J. Vansina, “el sesgo de uma tradición es inevitable e

inherente a la situación política y social em la que ella se presenta” (1966:25). Aliás, se

faz necessário esclarecer que, quando falamos em “relato oral” não estamos falando

de “testemunhos oculares” ou de “rumores”, mas sim de fatos que, embora não

tenham sido presenciados, estão registrados na memória de um povo, porque foram

passados de geração a geração.

Em Moçambique a tradição oral continua viva; “a palavra tem um caráter

sagrado derivado de sua origem divina e das forças nela depositadas” (Hernandez,

2005:28) e por isso, é portadora de grande poder. São os mais velhos que vão

contando suas histórias e com isso “iniciando” as novas gerações; por isso, costuma-

se se dizer que “cada velho que morre é uma biblioteca que se perde”. Se bem que as

sociedades arcaicas passam a cultuar esses mortos como se estivessem presentes,

pois, através dos rituais da tradição oral e “através dos ouvintes que a recebem e
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sobre os quais ela age, são os mortos que ela visa, como destinatários últimos:

fundadores e fiadores, fora de vicissitudes” (Zumthor, 1997:248).

A memória nessas culturas é imprescindível para a conduta de seu povo e por

isso se pauta pelos antepassados, uma vez que o passado serve como referência, não

somente para conduzir a população, bem como, para explicar os fenômenos que

ocorrem naquelas comunidades. O que leva a tradição oral a se tornar extremamente

relevante nessas sociedades:

Na verdade, ligada ao comportamento do homem e da comunidade, a tradição oral

envolve uma visão peculiar de um mundo considerado um todo integrado em que seus

elementos constitutivos se inter-relacionam e interagem entre si. Vale dizer que a tradição

oral explica a unidade cósmica, apresentando uma concepção do homem, do seu papel e

do seu lugar no mundo, seja ele mineral, vegetal, animal ou mesmo a sociedade humana

(Hernandez, 2005:29).

Entretanto, podemos constatar que além dos países cuja cultura é ágrafa e as

sociedades são consideradas arcaicas, “ninguém sonharia em negar a importância do

papel que desempenharam na história da humanidade as tradições orais”

(Zumthor,1997:10). Afinal de contas, como bem disse Walter Benjamin, todos os

narradores têm suas raízes calcadas nessas tradições (1994:64).

Segundo Ángel Rama, os escritores da modernidade se valem dessa

modalidade para construírem os seus textos; no entanto, faz-se necessário lembrar

que, na verdade, o que há é uma re-criação, pois há de se levar em conta a questão

da performance, ou seja, a tradição oral é permeada de rituais que carecem dos

gestos para se realizar, gestos esses que emanam do corpo, diferente do  que André

Jolles (1976) nomeou de “gestos verbais”, pois esses se referiam a “motivos”. Porém,

não é somente a ação corporal de forma espontânea; esses gestos também se

caracterizam por um determinado contexto, pois,

Cantoras africanas de lamentação são incapazes de reproduzir seus poemas fora

de funerais autênticos. Implicando um tipo singular de conhecimento, a performance poética

só é compreensível e analisável do ponto de vista de uma fenomenologia da recepção

(Zumthor, 1997:155).
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Note-se aí que além do contexto, depende também do público, pois se faz necessário

a sua participação, uma vez que “a oralidade não se reduz à ação da voz. Expansão

do corpo, embora não o esgote. A oralidade implica tudo o que, em nós, se endereça

ao outro: seja um gesto mudo, um olhar” (Zumthor, 1997:203). E o ouvinte tem um

papel fundamental nesse processo, tanto quanto o intérprete, pois segundo Zumthor,

nenhum ouvinte vivencia a mesma performance da mesma maneira, pois “o gesto e

voz do intérprete estimulam no ouvinte uma réplica da voz e do gesto, mimética e,

devido a limitações convencionais, retardada ou reprimida” (Zumthor:1997:241),

tornando-se assim, fundamental para a recepção “a ação do ouvinte, recriando de

acordo com seu próprio uso e suas próprias configurações interiores, o universo

significante que lhe é transmitido” (Zumthor, 1997:242), o que também pode

transformar esse ouvinte em um novo intérprete, a que se deve as mudanças ou o

enriquecimento das tradições, pois,

Ouvinte não é necessariamente destinatário: os cantos africanos de elogio do chefe

lhe são destinados, mas o povo inteiro é receptor deles e, virtualmente, co-autor. A distinção

se torna evidente quando o herói se canta a si mesmo (Zumthor, 1997:243).

Por isso, é ilusório pensar que a voz do intérprete é portadora “da voz da comunidade”

ou “da consciência de um povo”, uma vez que, este traz para o seu discurso àquilo que

acha apropriado à ocasião, pois,

No interior de um mesmo texto (oral), no curso de sua transmissão, e de um a outro

texto, observamos interferências, retomadas, repetições provavelmente alusivas: todos os

fatores de intercâmbio, que dão a impressão de uma circulação de elementos textuais

migratórios, a todo instante combinando-se com outros, em composições provisórias

(Zumthor, 1997:258).

É por isso que “formas muito parecidas” e “temas quase idênticos” fazem parte

das tradições de povos que não tem nenhum contato.

Porém, faz-se necessário esclarecer que em cada comunidade os rituais têm

uma finalidade específica, uma vez que ao serem contextualizados, necessitam de um

momento em que se torne conveniente e, por isso,
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Em algumas aldeias africanas, todas as mulheres compõem e cantam cantigas de

ninar, hinos nupciais, lamentações fúnebres; todos os homens conhecem cantos de

trabalho ou de iniciação; as crianças, cantigas de roda... (Zumthor, 1997:225/226).

Todos os ritos são extraídos “do acervo memorial da comunidade”, ou seja, fazem

parte da cultura de um povo, pois, segundo Zumthor, boa parte das técnicas de

performance estão sedimentadas pela memória, isto é:

A memória [...] para as culturas de pura oralidade, constitui-se – no tempo e

parcialmente no espaço – o único fator de coerência. À medida que se expande o uso do

escrito, sua importância social decresce, assim como seu poder sobre os indivíduos –

lentamente e não sem arrependimento. Nada a elimina jamais (Zumthor, 1997:237).

Câmara Cascudo, estudioso da cultura popular, contextualizando a literatura

nesse universo e as formas como esta se manifesta, diz:

A literatura que chamamos oficial, pela sua obediência aos ritos modernos ou

antigos de escolas ou de predileções individuais, expressa uma ação refletida e puramente

intelectual. A sua irmã mais velha, a outra, bem velha e popular, age falando, cantando,

representando, dançando no meio do povo, nos terreiros das fazendas, nos pátios das

igrejas nas noites de ‘novena’, nas festas tradicionais do ciclo do gado, nos bailes do fim

das safras de açúcar, nas salinas, festa dos ‘padroeiros’, potirum, ajudas, bebidas nos

barracões amazônicos, espera de ‘Missa do Galo’; ao ar livre, sôlta, álacre, sacudida, ao

alcance de tôdas as críticas de uma assistência que entende, letra e música, tôda as

gradações e mudanças do folguedo (Câmara Cascudo, 1952:23).

A obra de Guimarães Rosa nos remete a esse universo, principalmente em

suas primeiras narrativas, como já foi dito. No entanto, trata-se de uma re-criação,

uma vez que, se torna impossível representar a performance, pois, como se sabe,

depende dos gestos. Já em Grande sertão: veredas há marcas dessa tradição e ao

mesmo tempo, de sua ruptura, pois mesmo utilizando a oralidade, o narrador já não

fala ou conta casos para um público específico e sim, para um interlocutor, que

segundo o narrador faz parte da cultura erudita: “inveja minha pura é de um conforme

o senhor, com toda leitura e suma doutoração” (Rosa, 2001:30). O que não é diferente

em Mia Couto, uma vez que em sua obra, a tradição oral se ressalta de maneira
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extremamente relevante e demonstra o imbricamento de culturas que permeiam o

país.

Essas obras apresentam, dessa forma, a transculturação de que fala Ángel

Rama, pois como se pode notar, não é a valorização de uma cultura em detrimento da

outra, mas sim, o imbricamento delas.

No entanto, as duas obras tratam dessa vertente com certa singularidade, pois

como já foi dito, os autores constroem suas obras em espaços totalmente diferentes,

ou seja, o Brasil, um país industrializado e Moçambique um país cuja predominância é

rural. Se para Mia, esse universo ainda está presente, para Rosa já era algo

evanescente, pois,

No meio tecnológico, realmente, a fugacidade das tradições reduz a tensão

memorial; mas, conduzindo-a nas proporções de nossas modas, ela a converteu em

oposição dramática entre os valores da massa e os valores aos quais adere intimamente o

intérprete. Este último, simples engrenagem da maquinaria destinada à produção e à

difusão de mensagens poéticas, é submetido a fortes pressões, devidas às altas taxas de

renovação desta indústria. Daí a necessidade de uma autodisciplina mais rigorosa que a

imposta pelas sociedades arcaicas aos seus porta-vozes. O sistema pratica uma seleção

impiedosa, da qual o único critério constante, denominado ‘talento’, consiste na difícil

adequação simultânea da oferta à demanda pública e privada, às contingências da

programação e do élan pessoal (Zumthor, 1997:238).

Percebe-se com isso, que nas sociedades industrializadas, há uma nova mirada sobre

os intérpretes da tradição oral, pois pelo que podemos ver, mesmo sendo relevante,

ela – a tradição – perde o seu caráter sagrado e, por isso, os seus intérpretes já

passam a ser vistos numa outra perspectiva, ou seja, o seu fazer já não contribui para

as iniciativas a serem tomadas pela sociedade, mas sim, para a preservação da

cultura e, por isso, é visto como “talento”.
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1.2.- A arte de contar

Segundo Walter Benjamin, todos os grandes narradores hauriram da tradição

oral (1994). Isso nos leva a acreditar que narradores como Guimarães Rosa, Mia

Couto e tantos outros, que fazem parte da modernidade, pertencem a esse grupo de

que fala Benjamin.

Como já foi dito antes, Ángel Rama afirma que os narradores da modernidade

recorrem à tradição oral ao escreverem os seus textos, porém, Benjamin diz também

que o romance é um gênero que “nem procede da tradição oral nem a alimenta”, o que

de certa forma cria uma certa contradição, pois como se sabe, a escritura desses

autores contempla, também, essa forma literária.

Além disso, Benjamin fala ainda do fim do narrador da tradição oral em

detrimento do narrador do romance, este sendo um ser solitário, incapaz de dar

conselhos, por já não agregar as experiências do marinheiro que ouviu muitas histórias

por onde passou e com isso, acumulou experiências, bem como, do artesão que ficou

em sua terra ouvindo e acumulando experiências que lhe propiciou o dom de ‘dar

conselhos’, mas, segundo Benjamin, esse dom há muito deixou de acontecer, pois as

experiências deixaram de ser comunicáveis e:

O conselho tecido na substância viva da existência tem um nome: sabedoria. A arte

de narrar está definhando porque a sabedoria – o lado épico da verdade – está em

extinção. Porém esse processo vem de longe. Nada seria mais tolo que ver nele um

‘sintoma de decadência’ ou uma característica ‘moderna’. Na realidade, esse processo que

expulsa gradualmente a narrativa da esfera do discurso vivo e ao mesmo tempo dá uma

nova beleza ao que está desaparecendo, tem se desenvolvido concomitantemente com

uma evolução secular de forças produtivas (1994:201).

Segundo Jeanne Marie Gagnebin, “sua visada teórica [de Benjamin] se atém

aos processos sociais, culturais e artísticos de fragmentação crescente e de

secularização triunfante, pois se trata do ‘declínio da aura’, declínio sensível não só

nas novas técnicas do cinema e da fotografia, mas também no fim da arte narrativa

tradicional, de maneira mais ampla, na nossa crescente incapacidade de contar”

(2004:56), ou seja, “desintegrou-se a identidade da experiência – a vida articulada e
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contínua em si mesmo – que só a postura do narrador permite” (Adorno, 1983:269); o

que antes era tido como ‘experiência’, traduz-se hoje em ‘vivência’. E, com isto, o

papel, antes exercido pela tradição, foi alterado, uma vez que, como já foi dito, “através

da tradição, algo era dito e o dito era entregue de geração a geração” (Bornheim,

1987:18).

Ora, quando paramos para analisar todas essas premissas temos que ser

cautelosos, pois, como já foi constatado, nas escrituras dos autores aqui mencionados,

sempre se fala de narradores da tradição oral, pois ali está simulada essa vertente,

uma vez que, os seus textos são tão vocalizados que ao lermos, ficamos com a

impressão de estarmos ouvindo o que está sendo narrado, porém como bem diz Paul

Zunthor, a narrativa oral para ser proferida carece de um ritual, pois não é só a

questão da voz, mas ela envolve, também os gestos e, Benjamin ao falar do fim do

narrador na narrativa contemporânea parece corroborar com isso, quando diz:

(...) a narração, em seu aspecto sensível, não é de modo algum o produto exclusivo

da voz. Na verdadeira narração, a mão intervém decisivamente, com seus gestos,

aprendidos na experiência do trabalho, que sustentam de cem maneiras o fluxo do que é

dito (1994:220/221).

Benjamin vincula a narrativa oral aos gestos e aos modos de produção, pois,

pelo que podemos entrever em seu texto, ele não está falando da morte do narrador,

mas sim, de sua transformação mediante a evolução desses meios de produção que

passaram de artesanais a industriais. Além disso, ele trata também da questão da

experiência, pois segundo ele, a narração oral foi interrompida com os horrores da

primeira guerra mundial; mesmo os livros que apareceram posteriormente jamais

deram conta do que ali foi visto e vivido; os narradores orais silenciaram, pois àquela

experiência não era digna de ser transmitida.  Para Benjamin, a experiência pela qual

o narrador se pautava tem uma importância muito maior do que costumamos atribuir

na atualidade:

A análise sobre o sentido da experiência aponta para a existência de uma tríplice

articulação entre elementos de temporalidade, comunicação e relações entre gerações.

Acumular experiências implica ter o passado como dimensão ideal de temporalidade, fazer

do presente o intermitente resgate das referências originais. Realizar experiências passa
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pela possibilidade de trocar palavras, transmitir mensagens e efetuar de forma recíproca a

comunicação. Finalmente, a experiência depende da presença de velhos personagens que,

com sua autoridade consentida e desejada, garantem a perpetuação das tradições, pela

recomposição permanente da memória coletiva (Borelli, 1992:79)

Jeanne Marie Gagnebin corrobora, ao dizer que “as histórias do narrador

tradicional não são simplesmente ouvidas ou lidas, porém escutadas e seguidas; elas

acarretam uma verdadeira formação [...], válida para todos os indivíduos de uma

mesma coletividade” (2004:57). Isso nos faz entrever uma utilidade prática da tradição,

o que não acontece mais nas sociedades modernas, uma vez que as pessoas já não

são mais capazes de dar ou receber conselhos e isso parece preocupar Benjamin,

pois em seu ensaio “Experiência e pobreza”, ele diz:

Sabia-se exatamente o significado da experiência: ela sempre fora comunicada aos

jovens; de forma concisa, com a autoridade da velhice, em provérbios; de forma prolixa,

com a sua loquacidade, em histórias; muitas vezes como narrativas de países longínquos,

diante da lareira, contadas a pais e netos. Que foi feito de tudo isso? Quem encontra ainda

pessoas que saibam contar histórias como elas devem ser contadas? Que moribundos

dizem hoje palavras tão duráveis que possam ser transmitidas como um anel, de geração

em geração? Quem é ajudado, hoje por um provérbio oportuno? Quem tentará, sequer, lidar

com a juventude invocando sua experiência? (1994:114).

Porém, essa ‘experiência’ de que fala Benjamin, ainda permeia as sociedades

cuja predominância é rural, em países como Moçambique, por exemplo. O que nos faz

constatar que a arte de contar não tem espaço na sociedade moderna capitalista, uma

vez que a sua prática tem a ver “com a voz e a mão, o gesto e a palavra” e isso denota

o seu imbricamento com os meios de produções artesanais, uma vez que o fazer do

artesão, de certa forma, nos remete ao tecer da narrativa e, a experiência, que é a sua

força motriz, também já perdeu a importância, uma vez que o discurso dos velhos

perdeu os seus ouvintes.

No entanto, Benjamin conclui “O grande narrador terá sempre as suas origens

no povo...”(1994:75), o que nos faz perceber, que o que houve não foi, na verdade, o

fim do narrador mas a sua transformação, pois o escritor da modernidade nem sempre
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‘vivenciou’ ou ‘ouviu contar’ o fato narrado como o narrador da tradição oral, por isso,

cria um narrador, como explica Bakhtin:

O discurso desses narradores é sempre o discurso de outrem (no tocante ao

discurso direto real ou virtual do autor) numa língua de outrem (no tocante à variante da

linguagem literária, à qual se opõe a linguagem do narrador).

E nesse caso temos diante de nós um ‘falar não direto’, não numa língua, mas

através de uma língua, através de um meio lingüístico alheio e, por conseguinte, através de

uma refração das intenções do autor (1998:118). (Grifos do autor).

O que não significa que o autor seja totalmente alheio a sua obra, mas sim, que

a palavra do autor aqui torna-se bivocalizada, ou seja, o discurso dentro do discurso ou

o discurso sobre o discurso e, com isso, surge uma nova maneira de narrar:

O autor se realiza e realiza seu ponto de vista não só no narrador, no seu discurso e

na sua linguagem (que, num grau mais ou menos elevado, são objetivos e evidenciados),

mas também no objeto da narração, e também realiza o ponto de vista do narrador. Por trás

do relato do narrador nós lemos um segundo, o relato do autor sobre o que narra o

narrador, e, além disso, sobre o próprio narrador. Percebemos nitidamente cada momento

da narração em dois planos: no plano do narrador, na sua perspectiva expressiva e

semântico-objetal, e no plano do autor que fala de modo refratado nessa narração e através

dela (Bakhtin, 1998:118/119).

Todo esse processo permeia as escrituras de Guimarães Rosa e Mia Couto. No

primeiro de forma menos intensa que no segundo, uma vez que o universo deste é

permeado pela oralidade, e é ele e seus próceres que estão transportando este para o

mundo da escrita.
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O campo da literatura comparada não se exaure

com a preferência pela indagação de temas comuns

praticada por uma parte da escola comparativista

alemã, nem se acaba com a perseguição de fontes

literárias que defendeu uma parcela da escola

francesa. (...) Tão próprio da literatura comparada é

a busca de afinidade como o estudo daqueles

contrastes que, comparativamente, servem de forma

esclarecedora para caracterizar uma literatura ou um

autor.

(Tânia Carvalhal)

A leitura e a interpretação dos grandes textos

culturais metropolitanos, assim reformulados e

ativados por uma nova perspectiva, não existiriam sem

os movimentos de resistência que ocorreram por todas

as partes das periferias contra o império. (...) E

hoje escritores e estudiosos do mundo ex-colonizado

têm imposto suas diversas histórias, têm mapeado suas

geografias locais nos grandes textos canônicos do

centro europeu. E dessas interações sobrepostas, mas

divergentes, estão começando a aparecer novas

leituras e conhecimentos.

(Edward Said)
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II.- LITERATURA COMPARADA: CONFLUÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS

Muito tem se discutido sobre o conceito de Literatura comparada. No entanto,

com o processo de globalização, essas discussões deixaram de ser pertinentes, uma

vez que este nos passa a idéia de que o imbricamento das culturas implica em uma

certa homogeneidade; o que de fato, não acontece, pois como se sabe, todas as

culturas tem as suas singularidades e são essas singularidades que permeiam a

literatura de cada povo.

Porém, como se sabe, a troca de culturas sempre existiu entre os mais

diferentes povos e por isso, a comparação entre essas literaturas se justifica, tendo em

vista que, o cotejamento entre as culturas nos reserva muitas surpresas, pois

descobrimos, logo de saída, que mesmo partilhando dos mesmos pressupostos, os

valores atribuídos são diferentes; o que gera, por um lado, confluências e por outro,

divergências. Como que fundamentado isso, Tânia Carvalhal, na esteira de Tynianov,

alerta que  “um elemento, retirado de seu contexto original para integrar outro contexto,

já não pode ser considerado idêntico. A sua inserção em novo sistema altera sua

própria natureza, pois aí exerce outra função” (1998:47). E, ainda, na esteira daquele

teórico, Leyla Perrone-Moisés acrescenta: “sobre determinado chão cultural

(discursivo) podem ocorrer confluências, coincidências de temas e de soluções formais

que nada têm a ver com as influências, mas a existência de certas condições literárias

em determinado momento histórico” (1990:95).

Essa questão se adensa mais ainda, quando se fala em países que passaram

por uma colonização, pois as adaptações realizadas entre a cultura do colonizador e a

do colonizado resultou em uma outra cultura, que em virtude da “mistura” se tornará

híbrida e, os escritores, por sua vez, ao construírem uma literatura, tentam demonstrar

todo esse processo de hibridização, bem como o resultado dessa mistura. Pode-se

atribuir, nesse caso, o processo de transculturação, uma vez que se concretiza uma

“transformação cultural” caracterizada “pela influência de elementos de outra cultura,

acarretando a perda ou alteração dos já existentes” (Carvalhal, 1998:79).

Os escritores – Guimarães Rosa e Mia Couto -, trabalham nessa perspectiva,

porém, ao demonstrarem em suas obras, fragmentos da tradição oral em contato com

a cultura erudita não deixam de assinalar que não se trata de “arcaísmo” ou
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“modernidade”, mas sim, a possibilidade de trabalhar com esses elementos, sem com

isso descaracterizar a nacionalidade implícita na literatura de seus respectivos países,

uma vez que,

a civilização dos homens, onde os valores se trocam desde milênios, não pode ser

compreendida, apreciada, sem referência constante a essas trocas, cuja complexidade

impede seja a quem for de organizar nossa disciplina com relação a uma língua ou a um

país, privilegiados entre todos (Etiemble apud Carvalhal, 1998:33).

Temos aí, René Etiemble definindo os postulados que regem a Literatura

comparada,ou seja, se não existir essa “complexidade”, não se justifica a comparação.

Tania Carvalhal, se referindo a esse teórico, diz que ele “compreende uma

‘interdependência universal das nações’, expressão de Karl Marx para quem as obras

de uma nação se tornam propriedade comum de todas as nações” (Carvalhal,

1998:33). Isso faz com que, a comparação entre as obras se realize não somente

pelas confluências, mas também pelas divergências. No entanto, faz-se necessário

ressaltar ainda, que a preocupação da literatura comparada não está centrada apenas

nas culturas cujas obras são oriundas, ou seja, o extraliterário, pois são as malhas

discursivas da narrativa que nos remetem à cultura, por isso, faz-se mister que

estejamos atentos para todos os pressupostos que a compõe, o que tornará legítima a

comparação.

O cotejo entre as obras de Guimarães Rosa e Mia Couto se faz pertinente, à

medida que descobrimos nesta, ressonância daquela, não somente por meio da

tradição oral como também do trabalho com a linguagem, se bem que, a ideologia dos

autores nos faz entrever uma certa similaridade. Porém, faz-se necessário ressaltar

que a relação entre suas escrituras não nos remete à questão da influência, pois cada

escritor tem as suas singularidades e Mia Couto não é diferente, mas “o fato é que

cada escritor cria seus precursores. Seu trabalho modifica nossa concepção de

passado como há de modificar o futuro” (Borges apud Carvalhal, 1998:65). No entanto,

como se sabe, os dois países – Brasil e Moçambique – apesar de terem em comum o

mesmo colonizador, o processo de colonização não foi o mesmo:
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(...) o processo histórico-cultural brasileiro de autonomização não foi idêntico ao africano.

No Brasil, como nos Estados Unidos, a autonomização fez-se à margem das populações

autóctones. Foram os colonos que a conduziram e com ela lucraram, sem a participação

dos indígenas (Mata, 2001:47).

Porém, isso, como já foi dito, justifica a comparação, tendo em vista que essa

não apenas deve ser feita pelas semelhanças, mas também, pelas diferenças. Diante

disso, Silviano Santiago assinala que “os ‘Estados’ emergem a partir de sintomáticas

diferenças, todas produtos do mesmo contexto econômico, social e político e das suas

contradições” (1982:20). Se bem, que este se refere ao contexto das literaturas latino-

americanas e, inclusive, acrescenta ainda que “a perspectiva correta” para se estudar

essas literaturas é a da literatura comparada e, como isso também se aplica à

literatura moçambicana, achamos por bem contextualizá-la.

Além disso, o ponto de vista dos autores sobre os recursos utilizados na

construção de suas escrituras, detêm algumas divergências, pois, enquanto Rosa se

vale da tradição oral como algo evanescente e tenta demonstrar o imbricamento

desses valores com os valores da modernidade, Mia vê essa tradição como algo que

faz parte do presente, embora fragmentada e já imbricada a outras culturas, no

entanto, não deixa de ressaltar que o seu povo convive com ela – a tradição – e com

outros valores, simultaneamente.

Sagarana, de Guimarães Rosa, escrito em 1937 e publicado em 1946,

demonstra uma grande preocupação, por parte do escritor, com a civilização da nação

brasileira, tendo em vista tratar-se de uma obra extremamente moderna, tecida entre o

arcaico e o tradicional, o oral e o erudito, que se volta para o passado para entender o

presente e, nos faz entrever um microcosmo que antecede e prepara o macrocosmo

de Grande sertão: veredas e, esta por sua vez, amplia e consolida toda a trajetória

iniciada pelo autor, no que se refere a essa estética, isto é, o imbricamento entre os

elementos da tradição e a modernidade.

Os contos de Vozes anoitecidas e Estórias abensonhadas, de Mia Couto,

parecem ensaios elaborados pelo olhar de um escritor sobre a cultura de seu povo,

que simultaneamente, avalia e tenta demonstrar o imbricamento desta com o

desenvolvimento do progresso que permeia o seu país. Esses “ensaios” reverberam-
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se na tessitura d’A varanda do frangipani e, alcançam o seu ápice no romance Um rio

chamado tempo, uma casa chamada terra.

Ao se valerem desse recurso, Guimarães Rosa e Mia Couto nos remetem ao

momento histórico em que as obras foram produzidas, o que é muito curioso, tendo em

vista, a distância imensurável que separa os dois autores, não somente no tempo

como também no espaço, o que não causou nenhum óbice na utilização do mesmo

projeto estético.

Ángel Rama, falando sobre os recursos utilizados pelos escritores da

modernidade, diz que “há um esforço de recomposição ao lidar com os elementos

sobreviventes da cultura original e os que vêm de fora”, não é simplesmente uma

mirada sobre a cultura externa, “mas principalmente à própria”; o que propicia “a

redescoberta de valores muito primitivos, quase esquecidos dentro do sistema cultural

próprio, a tarefa seletiva é posta em prática acima da tradição” (Rama in: Aguiar &

Vasconcelos, 2001:264-265).

Esta “redescoberta” nos faz entrever a transformação da cultura dos dois países

– Brasil e Moçambique -, no momento em que as obras foram produzidas e, é claro,

que esse movimento também foi caudatário do momento histórico, o que justifica a

visão crítica de Antonio Candido:

O ponto de vista histórico é um dos modos legítimos de estudar literatura,

pressupondo que as obras se articulam no tempo, de modo a se poder discernir uma certa

determinação na maneira por que são produzidas e incorporadas ao patrimônio de uma

civilização (Candido, 2000:29).

Claro está, que não estamos falando aqui, de obras que sejam engajadas no

sentido político ou até mesmo social, como foi a escritura regionalista, aqui no Brasil

na década de 30, mas sim, de como a obra de arte pode nos remeter à História:

À medida que a cultura tende a se tornar uma segunda natureza que define até

melhor a constituição interna do grupo humano que a gera, podemos dizer que a literatura

que surge nessas ocasiões de passagem sobrepõe a natureza e a história, mais ainda,

associa ambas dentro de uma estrutura artística que aspira a integrá-la e equilibrá-las,

dando-lhes, mediante essas operações, significação e continuidade: o sentido da história

torna-se acessível por meio do emprego das forças culturais específicas da comunidade
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regional, e estas inserem-se no devir que a história postula, aspirando a prolongar-se sem

perder sua textura íntima (Rama in: Aguiar & Vasconcelos, 2001:318).

Quase que complementando a afirmação de Rama, Luigi Pareyson afirma que a

arte é a imitação da natureza, mas não apenas por nos remeter à realidade, porém,

porque a inova e transforma, o que faz com que o “mundo natural” seja acrescentado

por “um mundo imaginário ou heteroscósmico”, isto é, acrescenta “formas novas” às

formas já existentes, constituindo assim, “um verdadeiro aumento da realidade”

(Pareyson, 1997:81), porque a arte é caudatária da cultura, mas não de maneira

restrita.

Dessa forma, nos faz compreender que, conhecer o momento histórico, nos faz

entender a estética adotada pelos autores até certo ponto, pois aquele universo criado

em suas obras é um universo ficcional que, através de um complexo trabalho de

elaboração, se valendo de elementos da tradição oral e da cultura erudita, Guimarães

Rosa e Mia Couto, por meio da criatividade, oriunda de uma aguçada percepção,

constroem em seus textos uma “realidade” que expressa com muita clareza o

processo transculturador porque passou a cultura nesses países – Brasil e

Moçambique.

Esses escritores parecem corresponder ao alerta feito por Machado de Assis

em seu ensaio Instinto de nacionalidade: “o que se deve exigir do escritor antes de

tudo, é certo sentimento íntimo, que o torne homem do seu tempo e do seu país, ainda

quando se trate de assuntos remotos no tempo e no espaço” (Machado de Assis,

1982:801). (Grifos nossos).

O “sentimento íntimo” desses escritores foi responsável por uma grande

inovação na estética literária brasileira e moçambicana, pois “a obra, mesmo sendo

filha de seu tempo, dele emerge e, de certo modo, dele sai para mover-se no espaço

com a universalidade e perenidade de seu valor, em qualquer tempo, para além de

qualquer circunstância histórica” (Pareyson,1997:135), pois, como já foi dito, “a

literatura se alimenta na história, mas não se esgota nela, atravessa os tempos”9.

                                                
9  WISNIK, José Miguel em aula do curso Literatura e crítica no Brasil – autores principais, na
Universidade de São Paulo.
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2.1. Intertextualidade e literatura comparada

A intertextualidade nos parece fundamental para a literatura comparada, tendo

em vista que a ressonância entre as obras, num primeiro momento, é o que nos acena

para a comparação.

O discurso literário suscita essa possibilidade, uma vez que, o escritor ao

elaborar a sua escritura, ali inscreve valores que não são apenas seus, mas de toda a

sociedade. E esses valores são sempre oriundos de uma determinada cultura, que na

maioria das vezes, é o resultado da mistura de outras culturas e com isso acaba

criando os seus “precursores”, pois remete o leitor à literatura de outros povos.

Bakhtin ao se referir a essa possibilidade, afirma que,

(...) aquele que apreende a enunciação de outrem não é um ser mudo, privado da

palavra, mas ao contrário um ser cheio de palavras interiores. Toda a sua atividade mental,

o que se pode chamar o ‘fundo perceptivo’, é mediatizado para ele pelo discurso interior e é

por aí que se opera a junção com o discurso apreendido no exterior. A palavra vai à palavra

(Bakhtin, 1995:147).(Grifos nossos).

Julia Kristeva, na esteira de Bakhtin, cria o conceito de intertextualidade, pois

para ela, “todo texto se constrói como mosaico de citações, todo texto é absorção e

transformação de um outro texto. Em lugar da noção de intersubjetividade, instala-se a

de intertextualidade e a linguagem poética lê-se pelo menos como dupla” (1974:64)

(grifos da autora). E como que fundamentando isso, Bakhtin corrobora: “o enunciado

está repleto dos ecos e lembranças de outros enunciados, aos quais está vinculado no

interior de uma esfera comum da comunicação verbal” (1992:316). Isso demonstra a

validade desse conceito – intertextualidade –, na comparação entre obras de autores

diferentes e afasta a questão da influência, que por tanto tempo, foi recorrente nos

estudos comparados.

Analisar obras de autores e culturas diferentes exige do estudioso uma grande

acuidade, pois, além dos pressupostos literários oriundos do próprio discurso, faz-se

necessário não perder de vista as singularidades das culturas, que mesmo contando

com os mesmos elementos, podem ter valores diferentes atribuídos pelo seu povo.
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Os autores aqui contemplados são portadores dessa questão, pois, embora o

Brasil tenha em sua cultura, elementos da cultura africana, isso não quer dizer que

tenha em comum os mesmos valores, haja vista, a maneira como trabalham com a

tradição oral em seus textos. Para Rosa, essa tradição, embora ainda faça parte de

algumas comunidades, já é arcaica, enquanto que, para Mia Couto ela está presente

no cotidiano daquela sociedade.

Assim na escritura desses dois autores é “o enunciado que serve de cratera

para a mistura” (Bakhtin, 1998:157).  E ainda sobre essa questão, Benjamim Abdala

acrescenta:

Ninguém cria do nada. Há a matéria da tradição literária que o escritor absorve e

metamorfoseia nos processos endoculturativos, desde a apreensão ‘mais espontânea’ dos

pequenos ‘causos’ populares, ditos populares, canções etc., da chamada oralitura

(‘literatura’ oral) até os textos ‘mais auto-reflexivos’ da literatura erudita. Ocorre, nesse

sentido, uma apropriação ‘natural’ das articulações literárias sem que o próprio futuro

escritor se aperceba de sua situação de ser social e de ‘porta-voz’ de um patrimônio cultural

coletivo (Abdala Junior, 2003:12). (Grifos do autor).

Com isso, fica muito claro todo o processo pelo qual passa a elaboração dos

textos desses autores, que na verdade, mesmo sem perceber, eles não somente,

inovam e recriam antigos textos como também os inserem em um novo contexto e com

isso lhes acrescentam novos sentidos. Sentidos esses que só se completam no leitor,

uma vez que esses textos passam a ser “palcos de conflitos”; conflitos entre o ponto

de vista do autor, do leitor e os pressupostos de outros textos a que eles contemplam.

Inclusive, Tânia Carvalhal corrobora: “..o ‘diálogo’ entre os textos não é um processo

tranqüilo nem pacífico, pois, sendo os textos um espaço onde se inserem

dialeticamente estruturas textuais e extratextuais, eles são um local de

conflito...”(1998:54). .

 E, Para concluir essa questão, recorreremos, ainda, a Bakhtin:

Temos a tendência em explicar um escritor e sua obra a partir da sua

contemporaneidade e de seu passado imediato (em geral nos limites da época tal como a

entendemos). Receamos aventurar-nos no tempo, afastar-nos do fenômeno estudado. Ora,

uma obra deita raízes no passado remoto. As grandes obras da literatura levam séculos
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para nascer, e, no momento em que aparecem, colhemos apenas o fruto maduro, oriundo

do processo de uma lenta e complexa gestação. Contentar-se em compreender e explicar

uma obra a partir das condições que lhe proporcionou o período contíguo é condenar-se a

jamais penetrar as suas profundezas de sentido. Encerrar uma obra na sua época também

não permite compreender a vida futura que lhe é prometida nos séculos vindouros, e esta

vida fica parecendo um paradoxo. As obras rompem as fronteiras de seu tempo, vivem nos

séculos, ou seja, na grande temporalidade, e, assim não é raro (o que sucede com uma

grande obra) seja mais intensa e mais plena do que nos tempos de sua contemporaneidade

(Bakhtin, 1992:364). (Grifos do autor).
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2.2.- A carnavalização na literatura

A lógica dos contrários, a atração dos opostas e a relativização das condições

sociais caracterizam a carnavalização na linguagem da literatura. Segundo Bakhtin

(1981), “o carnaval é a festa do tempo que tudo destrói e tudo renova”, ou seja, o

carnaval não se realiza sobre o que foi mudado, mas age no processo da mudança.

Mikhail Bakhtin chama de carnavalização, a transposição do carnaval para a

linguagem da literatura, isto é:

(...) o carnaval criou toda uma linguagem de formas concreto-sensoriais simbólicas,

entre grandes e complexas ações de massas e gestos carnavalescos. (...) Tal linguagem

não pode ser traduzida com o menor grau de plenitude e adequação para a linguagem

verbal, especialmente para a linguagem dos conceitos abstratos, no entanto é suscetível de

certa transposição para a linguagem cognata, por caráter concretamente sensorial, das

imagens artísticas, ou seja, para a linguagem da literatura (Bakhtin, 1981:105).

Temos a carnavalização no texto, quando a representação da vida é desviada

do seu curso habitual, ou seja, “vida às avessas”, “um mundo invertido”. Toda a

hierarquia entre os homens desaparece, dando lugar a igualdade; o poder tanto pode

ser dado ao pobre como ao rico; o herói nem sempre pertence à nobreza. Existe um

confronto entre forças opostas, na tentativa de buscar a verdade através dos avessos;

“o gesto e a palavra do homem libertam-se de qualquer poder hierárquico”,

caracterizando-se a excentricidade do ponto de vista da lógica do cotidiano, pois:

A excentricidade é uma categoria específica da cosmovisão carnavalesca,

organicamente relacionada com a categoria do contato familiar; ela permite que se revelem

e se expressem – em forma concreto-sensorial – os aspectos ocultos da natureza humana

(Bakhtin, 1981:106).

O carnaval polariza todas as ações humanas, desconhece estereótipos,

afirmações e negações absolutas, proclama a relatividade de tudo. Na literatura

carnavalizada, impera a ambigüidade, uma vez que “todas as imagens do carnaval são

biunívocas”, “tudo é e não é”; as ações na narrativa são constituídas por meio de
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discursos plurissignificativos, uma vez que as visões de mundo se entrecruzam e nada

se concretiza.

Na escritura de Guimarães Rosa e Mia Couto, esses pressupostos são

constantes, uma vez que o discurso dos narradores, bem como das personagens

constituem a ambigüidade na obra. No primeiro, temos a inversão dos papéis entre as

personagens, o poder ora é do mais forte, ora é do mais fraco; já no segundo, o poder

tem várias conotações, ora é atribuído pela condição social, ora pelos postulados da

tradição de seu povo.
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... nós, os homens do sertão, somos fabulistas por

natureza. Está no nosso sangue narrar estórias, já no

berço recebemos esse dom para toda a vida. Desde

pequenos, estamos constantemente escutando as

narrativas multicoloridas dos velhos, os contos e

lenda [...] revisando os meus exercícios líricos, não

os achei totalmente maus, mas tampouco muito

convincentes [...] retornei à ‘saga’, à lenda, ao

conto simples, pois quem escreve esses assuntos é a

vida e não a lei das regras chamadas poéticas.

(João Guimarães Rosa)
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III.- CONSTRUÇÃO E (RE)CONSTRUÇÃO EM GUIMARÃES ROSA

                                                                                                                 A estória não quer ser história. A estória,
                                                                                                               em rigor, deve ser contra a História. A es-
                                                                                                                         tória, às vezes, quer-se um pouco pareci-
                                                                                                             da à anedota.
                                                                                                                                            (João Guimarães Rosa)

Com estas palavras, Guimarães Rosa inicia um dos prefácios do seu último

livro, publicado em vida – Tutaméia: terceiras estórias-, e com isso, deixa claro a

maneira como conduziu o seu projeto literário.

Em 1937, o escritor participou do concurso Humberto de Campos, promovido

pela Editora José Olympio, com seu primeiro livro de contos, que naquele instante se

intitulava Contos.  Perdeu para uma outra obra, cujo título era Maria perigosa, do

escritor Luís Jardim, porém, causou uma grande polêmica na banca, tendo em vista

sua maneira inusitada de escrever. Graciliano Ramos, que foi um dos participantes, ao

se referir ao estilo de Rosa, diz:

Este doloroso interesse de surpreender a realidade nos mais leves pormenores

induz o autor a certa dissipação naturalista. (...) A arte de Rosa é terrivelmente difícil. Esse

anti-modernista repele o improviso. Com imenso esforço recolhe palavras simples e nos dá

impressão de vida numa nesga da caatinga, num gesto de caboclo, uma conversa cheia de

provérbios matutos (Ramos, 1994:242).

Esse depoimento de Graciliano é muito interessante na medida em que ele era

um dos escritores daquele momento em que a estética da literatura era considerada

regionalista ou neo-naturalista. Tempos depois, Alfredo Bosi, em seu ensaio Céu,

inferno (1988), comparando a escritura de Rosa com a de Graciliano, diz que os

espaços e as personagens e até mesmo as situações tratadas pelos dois escritores

em suas obras, são os mesmos, porém há “o problema crucial que é a determinação

das perspectivas”, pois estas, “desempenham o seu papel ativo de formas simbólicas”,

ou seja,
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A exuberância barroca de Guimarães Rosa e o seu aparente dispersar-se na

floresta da imagem e dos sons induzem à suspeita de que ele teria evitado a perspectiva

clássica, que vê do centro e do alto as determinações centrais da matéria narrada. O

escritor teria preferido pôr-se à escuta das vozes singulares que saem da boca dos viventes

sertanejos, tomando-as por inspiradas, belas e verdadeiras em si mesmas (Bosi, 1988:22).

E concluindo seu ponto de vista sobre a diferença que percebe entre estas

escrituras, Bosi acrescenta que entre este – Graciliano – e a matéria sertaneja está “a

mediação ideológica do determinismo”, enquanto que o que faz Rosa aproximar-se do

seu mundo mineiro é “a mediação da religiosidade popular” (Bosi, 1988:22). Porém,

como se sabe, não é somente a religiosidade a que Rosa recorre, mas sim, a toda a

cultura popular, como fez Mário de Andrade, porém, com outra perspectiva.

O livro de Rosa só foi publicado em 1946, com muitas modificações, o que não

impediu que a crítica literária da época ficasse bastante dividida: de um lado, aqueles

que viam na obra do escritor uma grande inovação na literatura brasileira e de outro,

os que a achavam totalmente ilegível.

O fato é que, realmente, Guimarães Rosa, bem como Clarice Lispector, pois

não podemos esquecer que em 1943, publicou Perto do coração selvagem, promovia

uma ruptura e com isso, inovava a estética literária vigente.

Livres do elo com o determinismo e o positivismo, que durante tanto tempo

monopolizou a literatura, classificando suas obras em realista, determinista ou na

década de 30 em neo-naturalista, bem como, sem o compromisso com o nacionalismo

literário que tanto preocupou os escritores no século XIX, esses autores puderam dar

uma grande contribuição para que a literatura brasileira pudesse, finalmente, ser

integrada ao panorama universal.

No entanto, faz-se necessário ressaltar, que não podemos menosprezar toda a

trajetória trilhada pelos escritores até então, pois suas obras foram de grande

relevância para a formação da nossa literatura. E Guimarães Rosa, com certeza, re-

aproveitou todo esse material, principalmente as narrativas de cunho regionalista, não

somente dos escritores da época do romantismo, como José de Alencar, Visconde de

Taunay e Franklin Távora, bem como, Valdomiro Silveira, Afonso Arinos, Domingos

Olímpio e João Simões Lopes Neto, que escreveram nos meados no século XX, pois

como bem disse Antonio Candido: Guimarães Rosa entrou “de armas e bagagens pelo
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pitoresco regional mais completo e meticuloso”, conseguindo “anulá-lo como

particularidade, para transformá-lo em valor de todos”, arriscando-se a trilhar o

caminho que Machado de Assis em seu ensaio: Instinto de nacionalidade, diz não ser

necessário para se fazer uma boa literatura, ou seja, o exotismo. E com isso, tornou-se

um dos maiores ficcionistas de seu tempo (Candido, 1989:207).

Mas, não foi só isso, Rosa foi mais além, ou seja, através da linguagem, cria um

universo ficcional que promove o retorno da narrativa às suas origens, isto é, livre das

ciências que a determinava, ela – a narrativa -, volta a ter como força motriz, o mito, ou

melhor: “o pensar mítico” e com isso, passa a se expressar em linguagem poética.

A construção da narrativa rosiana se, por um lado é elaborada de uma maneira

complexa, em virtude de não se comprometer com a linearidade do tempo e ser

portadora de uma linguagem que exige grande atenção por parte do leitor, por outro,

comporta em seu bojo todos os pressupostos que fizeram parte não somente das

primeiras narrativas pertencentes à tradição oral, bem como àquelas consideradas

modernas na literatura mundial, como Dom Quixote, de Cervantes, por exemplo.

Segundo Eduardo Coutinho, a escritura de Guimarães Rosa demonstra um

autor “fortemente preocupado com a busca da expressão artística”, empreendendo

dessa forma “uma verdadeira revolução na linguagem narrativa, erigindo-se como um

marco decisivo na prosa de ficção brasileira” (1991:13).

Além disso, podemos notar nessa obra uma grande preocupação com a

civilização brasileira, principalmente no que se refere à modernização do país que

naquele momento se realizava de maneira brusca, ou seja, sem perspectiva para as

comunidades periféricas que acabaram ficando à margem da sociedade ou

constituindo uma “terceira margem”. Porém, como se sabe, Guimarães Rosa não faz

parte dos escritores engajados, mas a sua escritura, que se pauta pelos pressupostos

que compõem a literatura: conhecimento, expressão e construção, não tem o objetivo

de relatar a história, mas conta história, pois como bem disse Alfredo Bosi: “não há

história da literatura e sim, história na literatura”10.

  Os contos “O burrinho pedrês”, “São Marcos”, “Bicho mau” e o romance

Grande sertão: veredas, que analisaremos a seguir, demonstram com muita eficácia

todo esse processo empreendido por Guimarães Rosa em seu projeto literário.

                                                
10 BOSI, Alfredo em aula do curso Literatura e crítica no Brasil – autores principais, na Universidade
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3.1.- A matéria vertente

                                                                                                ... E estou contando não é uma  vida
                                                                                                                         de sertanejo, seja se for jagunço,
                                                                                                                         mas a matéria vertente.
                                                                                                                                           (João Guimarães Rosa)

 Ao lermos a obra de Guimarães Rosa, nos colocamos diante de uma escritura

que nos faz entrever toda a trajetória pela qual passou a narrativa desde os primeiros

narradores; parece até, que estamos “ouvindo” a Sherazade d’As mil e uma noites;

porém, ao mesmo tempo que isso acontece, percebemos que estamos diante de um

escritor da modernidade que se utiliza da oralidade e das narrativas que dela fazem

parte para construir a sua narrativa. No entanto, não se limita apenas a isso, pois,

recorre também a outros recursos.

A escritura rosiana, na verdade, é um imbricamento entre o arcaico e o

moderno, a tradição oral e o erudito e com isso, constrói um universo ficcional que nos

remete não somente ao espaço onde se passa a história, neste caso, o sertão que ele

diz “estar em toda parte”, mas à arte de narrar, ou seja, à matéria vertente.

O conto “O burrinho pedrês”, de Guimarães Rosa, tem início com o verbo no

passado como nos contos populares, só que o título e a maneira como é feita a

abertura nos dá a impressão de que estamos iniciando a leitura de uma fábula:

Era um burrinho pedrês, miúdo e resignado, vindo de Passa-Tempo, Conceição do

Serro, ou não sei onde do sertão. Chamava-se Sete-de-Ouros, e já fora tão bom, como

outro não existiu e nem pode haver igual (Rosa, 1976:03).

Narrador estranho esse, não sabe ao certo de onde veio o burrinho, mas isso

não o impede de afirmar que “já fora tão bom, como outro não existiu”, o que logo de

saída, nos faz perceber que estamos diante de um narrador da tradição oral, ou seja, a

entonação dada ao discurso, a maneira que enfatiza as qualidades do burrinho e a

ignorância quanto à origem do animal, nos leva a crer que está transmitindo algo que

“ouviu contar”.

                                                                                                                                                     
  de São Paulo.
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Logo após, ele descreve o burrinho, sua trajetória, os vários nomes que teve,

pois pertenceu a muitos donos e quando pensamos que vai contar os seus feitos, o

burrinho é notado pelo dono da fazenda, “Major Saulo”, que vai lhe dar a incumbência

de ajudar a conduzir uma boiada por falta de cavalos.

Durante o trajeto em que vão conduzindo o gado, é que vamos perceber a

maneira como Guimarães Rosa engendra a narrativa, pois apesar da temática central

do conto ser a “valentia” ou “sabedoria” do burrinho, tantas histórias vão sendo

contadas em seu bojo e de forma tão vocalizada, que muitas vezes, temos a

impressão de “ouvir” a sua sonoridade. E são estas histórias que vão nos mostrar o

universo onde vive o burrinho, porém, um desses narradores se destaca – João

Manico -, que, curiosamente, tem o mesmo nome que o autor e foi escolhido para

montar o burrinho, pois segundo o major, era o mais leviano, e também o mais velho:

- Ara viva! Está na hora, João Manico meu compadre. Você e o burrinho vão bem,

porque são os dois mais velhos e mais valentes daqui... (Rosa, 1976:18).

João Manico vai se destacar entre os demais narradores, porque vai contar o

“caso” mais relevante dentro da narrativa maior. É a história de um menino pretinho

que há muitos anos atrás lhes foi entregue, durante uma dessas viagens, para ser

levado para um irmão do fazendeiro que havia vendido o gado para o Major Saulo.

Logo de saída, o texto nos remete à lenda O negrinho do pastoreio, colhida por

João Simões Lopes Neto no Rio Grande do Sul. Percebemos a intertextualidade por

meio da falta de nome da personagem principal, tanto em uma narrativa como na

outra:
Mas, o pior, Deus que me livre dele, foi o menino, o pretinho.[...] Um negrinho, que

tinha também. Assinzinho, regulando por uns sete anos, um toquinho de gente preta...

(Rosa, 1976:54). (Grifos nossos).

E na lenda de João Simões:

(...) um escravo, pequeno ainda, muito bonitinho e preto como carvão e a quem

todos chamavam somente o – Negrinho (Lopes, 2002:113). (Grifos nossos).
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Temos na narrativa rosiana, um narrador relatando uma “experiência”, pois diz

ter vivenciado, o que o caracteriza como um narrador da tradição oral, uma vez que,

segundo Walter Benjamin, o narrador do conto popular é aquele que traz em seu

repertório o resultado de muitas experiências adquiridas ao longo do tempo (1994:63).

No entanto, o leitor, conhecendo a lenda colhida por João Simões Lopes Neto e que,

no conto de Guimarães Rosa, coincidentemente, também será narrada por um certo

João, perceberá que o autor se apropriou da lenda e a recriou.

Continuando a leitura, verificamos por meio dos detalhes, o trabalho de

bricoleur empreendido pelo autor, pois a semelhança entre os sofrimentos das

personagens dos dois textos confirma a intertextualidade.

Na narrativa rosiana, o pretinho sofre por estar se afastando dos seus e,

principalmente, da mãe:

Eu só queria poder sentar agora, um tiquinho, naquela canastra de couro, que tem

lá no rancho de minha mãe... Queria só ver, de longe, a minha mãezinha, que deve de estar

batendo feijão, lá no fundo do quintal (Rosa, 1976:55).

Enquanto que na lenda, o negrinho se diz afilhado de Nossa Senhora por não

ter ninguém, inclusive nome:

A este não deram padrinhos nem nome; por isso o Negrinho se dizia afilhado da

Virgem, Senhora Nossa, que é a madrinha de quem não tem (Lopes, 2002:113).

No entanto, os dois parecem ter a mesma condição, pois se este é propriedade

do estancieiro, aquele também parece ser propriedade do fazendeiro que vendeu o

gado para o Major Saulo.

O Negrinho chora pelos castigos recebidos, todas as vezes que os cavalos se

dispersam, disparando campo fora; já na narrativa rosiana, o gado parece sentir a

mesma dor do pretinho, parece ser solidário com ele:

E o gado também vinha trotando triste, não querendo vir. Nunca vi gado para ter

tanta querência daquele jeito... cada um caminhava um trecho, virava para trás e berrava

comprido, de vez em quando... Era uma campanha! (Rosa, 1976:55). (Grifos nossos).



52

Com a utilização dos termos pertencentes à linguagem gaúcha – querência e

campanha – torna-se indubitável a origem da narrativa rosiana.

Na lenda, depois que o Negrinho foi morto, o estancieiro tem o mesmo sonho

durante três noites e nesse meio tempo, os cavalos desaparecem e ninguém mais o

encontra:
Nessa noite o estancieiro sonhou que ele era ele mesmo, mil vezes e que tinha mil

filhos e mil negrinhos, mil cavalos baios e mil vezes mil onças de ouro [...] e três dias houve

cerração forte, e três noites o estancieiro teve o mesmo sonho (Lopes, 2002:122).

Na narrativa rosiana, João Manico sonhou com o gado indo embora, justamente

com o pretinho e, a morte do Negrinho, a forma como ele reaparece coincide com o

desaparecimento do pretinho:

Na lenda:

O Negrinho chamou pela Virgem sua madrinha e Senhora Nossa, deu um suspiro

triste, que chorou no ar como uma música, e pareceu que morreu... (Lopes, 2002:122).

E era, que os posteiros e os andantes [...] os tropeiros que vinham pelas estradas,

mascates e carreteiros, todos davam notícia – da mesma hora – de ter visto passar, como

levada em pastoreio, uma tropilha de tordilhos, tocada por um Negrinho, gineteando em

pêlo, em um cavalo baio!... (Lopes, 2002:124).

No conto:

(...) E sonhei com uma trovoada medonha, e um gado feio correndo, desembolado,

todo doido, e com um menino preto passar cantando, toda a vida, sentado em cima do

cachaço de um marruaz nambiju!... Mas – Virgem Santa Mãe de Deus! (Rosa, 1976:57-58).

Aqui, Rosa parece ter sintetizado o momento da morte e do milagre do

Negrinho e, transformado tudo isso num momento maravilhoso de libertação, pois

como vimos, o suspiro triste do Negrinho transformou-se em música; música que o

pretinho do conto de Rosa entoa ao passar com o gado; bem como, a presença da

Virgem Maria, que também foi invocada pelo narrador rosiano.

No final da lenda, ficamos com a impressão de que o Negrinho virou santo, pois

passa a fazer milagres, pois segundo André Jolles, a lenda é uma forma simples, isto
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é, uma forma popular da tradição oral que conta a vida de santos, que se atualiza

quando passa a contar a vida de um determinado santo em particular, pois trata-se de

um processo de produção lingüística que reúne duas funções da linguagem: indicar e

representar. Há uma interpretação do querer dizer e do significar para influenciar

(1976:50), e a história d’O negrinho do pastoreio é “a história de um santo, injuriado,

maltratado, vivendo em provações, morrendo em martírio e ressuscitando com a ajuda

da Virgem Maria, para uma existência de milagres. De simples escravo, passa a santo

milagroso; tendo o dom de encontrar objetos perdidos [...] Lenda, pelo aspecto

religioso, pelo arquétipo da vida de santo que a preside, pelo milagre que a explica

(Chiappini, 1988:157).

No entanto, ao contrário da lenda em que o Negrinho virou santo, o pretinho do

conto desaparece sem deixar vestígio. Nos dois casos temos a instauração do

fantástico, isto é, na lenda, o fantástico-estranho, uma vez que nessa modalidade

“esses acontecimentos que parecem sobrenaturais ao longo de toda a história, no fim

recebem uma explicação racional” (Todorov, 1992:51); enquanto que no conto,

caracteriza-se o fantástico-maravilhoso, “pois este, pelo próprio fato de permanecer

sem explicação, não-racionalizado, sugere-nos realmente a existência do sobrenatural”

(Todorov, 1992:58).

O desfecho do conto rosiano demonstra a re-criação empreendida pelo autor e

nos faz constatar a afirmação de Sandra Vasconcelos:

É da convivência ou, em alguns casos, do confronto entre o mundo da oralidade e o

mundo da escrita ou do propriamente literário que Guimarães Rosa vai urdindo seu grande

tecido de histórias, as quais nascem uma das outras, fazendo do universo das narrativas

orais a grande fonte de onde ainda é possível gerar o literário (1997:12).

Segundo Walter Benjamin, “a experiência transmitida oralmente é a fonte de

que hauriram todos os narradores” (1994:64), e classifica-os em dois grupos: o

agricultor sedentário que permaneceu em seu país, tratando de sobreviver e prestando

atenção em suas histórias e tradições e, o marinheiro que cuidava de seu comércio

ouvindo histórias por onde passava, adquirindo assim, novas experiências, que eram

guardadas para depois serem contadas ao seu povo. E, é por isso que sempre se

imagina um narrador vindo de longe (1194:64). Porém, na narrativa rosiana, os
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conceitos benjaminianos geram uma certa dualidade, pois, como pudemos constatar,

João Manico narrou a história durante o trajeto empreendido na condução da boiada e

segundo ele, o fato “ocorreu” durante uma dessas viagens, porém, no final da

narrativa, ele diz:

Por via dessa que houve, e de outras tantas que podia haver, é que eu não gosto

de ser andejo, e fico quieto no meu canto. Quem viaja por terras estranhas, vê o que quer e

o que não quer (Rosa, 1976:60).

Apesar da negação do narrador, confirmam-se assim, os pressupostos de

Benjamin no que se refere ao narrador da tradição oral.

  Mas, voltando a’O burrinho pedrês”, o que a lenda d’O negrinho do pastoreio

tem a ver com ele? Segundo Todorov, esse tipo de narrativa chama-se narrativa de

encaixe e “o encaixe é uma explicitação da propriedade mais profunda de toda

narrativa. Pois a narrativa encaixante é a narrativa de uma narrativa. Contando a

história de uma outra narrativa, a primeira atinge seu tema essencial e, ao mesmo

tempo, se reflete nessa imagem de si mesma (...) Ser a narrativa de uma narrativa é o

destino de toda narrativa que se realiza através do encaixe (1995:126), ou seja, a

lenda recriada por Rosa contribui para a construção do universo ao qual pertencia o

“burrinho pedrês” , o universo das “histórias contadas”. E com isso, fica comprovado o

que diz Bakhtin: “não há uma palavra que seja a primeira ou a última, e não há limites

para o contexto dialógico (...) Mesmo os sentidos passados [...] serão rememorados  e

renascerão numa forma renovada (num contexto novo)” (1992:413-414).
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3.2.- Modernização ou modernidade?

Contar e (re)contar é o traço marcante da escritura rosiana, porém, não é só

isso. Nessa escritura tudo é muito bem pontuado; além da preocupação com a arte

literária, Rosa nos faz entrever em seu projeto, principalmente em suas primeiras

obras, uma grande preocupação com a civilização brasileira, com o desenvolvimento

da cultura, ou melhor, sendo o seu primeiro livro – Sagarana – da década de 30, com a

modernização que estava sendo implantada no país naquele momento.

A preocupação de Rosa, no entanto, se volta para as populações rurais,

consideradas periféricas, ou seja, o esquecimento em que vivem, à margem da

modernidade.

José Miguel Wisnik ao analisar “Famigerado”, um outro conto de Rosa, diz que

essa narrativa suscita a discussão:

Se o Brasil se moderniza sem se modernizar, ou se é vocacionado para o moderno

sem nunca chegar a sê-lo, ou, em outros termos, se muda sem mudar as bases sobre as

quais se constituiu, é ele mesmo que está em jogo na famigerada palavra que se notabiliza

por dizer o contrário do que diz (2002:178).

No conto que analisaremos a seguir – “São Marcos” – essa questão, a nosso

ver, é a sua temática central, pois, o escritor vai trabalhar com a cultura rústica em

detrimento da cultura urbana. Cabe-nos lembrar, porém, que o escritor não pensa em

fazer um resgate da cultura rústica, como pensava Mário de Andrade, tampouco

romper com ela, mas sim, demonstrar em suas narrativas, o imbricamento entre elas.

No conto “São Marcos”, temos um narrador-personagem que vive num povoado

chamado Calango-Frito e que, logo de saída, diz não acreditar nas crendices dos

habitantes do lugar, pois segundo ele, naquele lugar até “os meninos são feiticeiros”,

mas, simultâneo a isso, enumera várias superstições cultuadas não somente pelos

outros habitantes do lugar, mas também por ele próprio, que logo conclui: “E só hoje é

que realizo que eu era assim o pior-de-todos...” (Rosa, 1976:225).
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Porém, deixa claro que em “feiticeiros” não acreditava e até zombava daquela

“gente toda do mau milagre” (Rosa, 1976:225).

Esse narrador, pelo que pudemos observar, se trata de uma pessoa culta, pois

vive ali para observar a fauna e a flora, embora não queira que as pessoas saibam

disso, pois, certamente, não compreenderiam.

O fio condutor dessa narrativa é o questionamento, por parte do narrador-

personagem, sobre o imbricamento das várias religiões, da cultura de uma maneira

geral e o uso da própria língua; parece querer nos mostrar o encontro entre o arcaico e

o erudito, a oralidade e a escrita, pois, à medida que vai contando a história, vai

traçando um paralelo entre a sua visão de mundo e a visão das outras pessoas que

permeavam aquele universo, uma vez que:

Sendo a novela narrada por um homem culto, que tem como assunto a sua própria

experiência, ele pode criar certas associações, como as que faz entre dois

universos distintos do pensamento mítico-mágico-religioso: o sincrético brasileiro,

onde se misturam crenças de origem afro, indígena e popular ibérica, com um

sincrético universal, composto das mais diversas fontes gregas, romanas,

hebraicas, assírio-caldaícas, egípcias, vedas etc. (Roncari, 2001:120).

Ao relatar a sua “descrença” nos feiticeiros, ele apresenta o João Mangolô,

como sendo um deles e de quem irá zombar até entrar em confronto com ele e assim,

experimentar o poder de sua feitiçaria.

João Mangolô velho-de-guerra, voluntário do mato nos tempos do Paraguai,

remanescente do ‘ano da fumaça’,liturgista ilegal e orixá-pai  de todos os

metapsíquicos por-perto, da serra e da grota, e mestre em artes de despacho,

atraso, telequinese, vidro moído, vuduísmo, amarramento e desamarração (Rosa,

1976:225)

 Prêto, pixaim alto, branco-amarelados; banguela; horrendo (Rosa, 1976:229).

Em uma de suas saídas para o “mato das três águas”, no domingo pela manhã,

ele – o narrador-personagem – se depara com João Mangolô  “à porta”, pois segundo

ele, era “hora de missa” e por isso, “não havia pessoa esperando audiência” e é nesse

instante, que para zombar  dele, ele cita algo que diz ser “os mandamentos do negro”:
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“todo negro é cachaceiro”... “todo negro é vagabundo” e “todo negro é feiticeiro” (Rosa,

1976:229), despertando assim, a ira do “feiticeiro”.

 Mais adiante, encontra Aurísio Manquitola, uma outra personagem, e brinca

com ele, dizendo-lhe que está vindo do João Mangolô, ao que ele responde:

Tesconjuro!... Tou vindo mas é da missa. Não gosto de urubú... Se gostasse,

pegava de anzol, e andava com uma penca debaixo do sovaco!... (Rosa,

1976:231).

E para apresentá-lo, o narrador diz:

Aurísio é um mameluco brancarano, cambota, anoso, asmático como um fole velho,

e com supersenso de côr e casta  (Rosa, 1976:231). (Grifos nossos).

Dessa forma, consolida-se na narrativa não somente a questão do preconceito,

mas também a questão da mestiçagem, pois a fala das personagens e a descrição do

Aurísio Manquitola “mameluco brancarano... com supersenso de côr e casta”, deixa

isso muito claro e demonstra a preocupação, por parte do autor, com essa questão.

E é nesse momento que nos é apresentada a “oração de São Marcos”, que deu

origem ao título da narrativa. Aurísio irá prevenir o narrador-personagem sobre o seu

poder e os perigos de sua utilização,

...é um perigo!... Para fazer bom efeito, tem que ser rezada à meia-noite, com um

prato-fundo cheio de cachaça e uma faca nova em folha, que a gente espeta em

tábua de mesa...

... Só por a gente saber de cor, ela já dá muita desordem (Rosa, 1976:232).

Sérgio Buarque de Holanda afirma que a “oração de São Marcos” ficou célebre

em algumas regiões de São Paulo, pois:

Vinda do reino, a crença no poder mágico da palavra falada ou escrita encontrou,

entre nós, condições adequadas para ganhar terreno. É de notar que os próprios

índios já se serviam a seu modo de fórmulas de encantamento, invocações ou

rezas, em que certas combinações de palavras, pronunciadas de certa maneira e

repetidas determinado número de vezes podem livrar de qualquer perigo a quem as
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recite devotadamente. Algumas vezes chega a surpreender, nas que Koch-

Grünberg coligiu em suas expedições ao extremo norte da Amazônia, a similitude

que apresentam com as orações e ensalmos caboclos [...] Na forma, no conteúdo,

na intenção, tais os pontos de contato existentes entre essa e certas orações

mágicas largamente conhecidas dos sertanejos, como a de São Marcos, ou a de

Santa Clara [...] que é lícito perguntar se não haveria aqui, mais do que mera

coincidência, o resultado de uma interação assídua de crendices importadas e

práticas indígenas (In: Roncari, 2001:128).

   Note-se aqui, o imbricamento da cultura portuguesa e a indígena, formando a cultura

popular brasileira, o que nos faz entrever o processo de transculturação, uma vez que:

Entendemos que o vocábulo transculturação expressa melhor as diferentes fases

do processo transitivo de uma cultura a outra, porque este não consiste somente

em adquirir uma cultura distinta, que é o que a rigor indica o vocábulo anglo-

americano aculturação, mas que o processo implica também necessariamente a

perda ou desligamento de uma cultura precedente, o que poderia ser chamado de

uma desculturação parcial e, além disso, significa a conseqüente criação de novos

fenômenos culturais que poderiam ser denominados neoculturação (Ortiz, 1985:96).

Ao continuar a sua excursão, o narrador-personagem vai se deparar com “os

bambus”, que segundo ele são “grandes colmos jaldes, envernizados, lisíssimos,

pediam autógrafo; e alguém já gravara...”

Teus olho tão singular

        Dessas trancinhas tão preta

        Qero morer eim teus braço

        Ái fermosa marieta (Rosa, 1976:238).

Podemos perceber, aqui, pela falta de concordância nos versos entre o singular

e o plural, que foram escritos por alguém que tem pouca familiaridade com as letras e,

além disso, a palavra “fermosa” demonstra o arcaísmo ali existente. Inspirado por esta

quadra popular, o narrador-personagem também escreve alguns nomes de reis da

Babilônia que ele denomina de “reis leoninos” e que para ele também formam um

poema:
                                      Sargon
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                                                  Assarhaddon

                                                  Assubanipal

                                                  Teglattphalasar, Salmanassar

                                                  Nabonid, Nabopalassar, Nabucodonosor

           Belsazar

           Sanekherib (Rosa, 1976:238).

Diante disso, podemos perceber a discussão entre o oral e o escrito, o arcaico e

o tradicional, o popular o erudito de que já falamos, ou seja, distingue-se assim a

cultura do narrador- personagem e a dos habitantes do lugar.

E para ilustrar melhor essa questão, ele – o narrador – diz que o tal poeta, que

ele nomeia de “Quem-Será” “aceitara o desafio, já usando certeza e lápis”, a ele se

igualando:
         Na viola do urubú

                                                 o sapo chegou no céu.

                                                 Quando pego na viola

                                                 o céu fica sendo meu (Rosa, 1976:239).

Aqui ele diz, que “o trovador se esmerara”, demonstrando-nos a consciência

que tem de seu questionamento sobre o uso da língua.

Ao descrever a beleza da flora do lugar onde se encontra, ele a descreve como

o lugar ideal para a meditação e para se “ler a história dos Cavaleiros da Mesa

Redonda e da mágica espada Excalibur”, o que nos remete as novelas de cavalaria

que em uma determinada época foram tão célebres, pois:

Aos olhos do autor-narrador, uma coisa pode se transformar na outra: o

rústico e o arcaico do sertão, juntamente com a variedade da natureza, fauna e

flora ricas e exuberantes, podem ser narrados numa forma culta; e os elementos e

topos das narrativas universais podem ser revividas no meio rústico, ganhando

novas roupagens e expressões (Roncari, 2001:121).

Mas, ao resolver descansar um pouco nesse paraíso, percebe que acabou de

perder a visão; tal acontecimento parece ser o ápice do conto, pois à medida que ele

perde um dos sentidos, outro é aguçado e, aqui podemos perceber que através dessa

nova situação – a cegueira –, ele aprende a “ver o invisível” e com isso, temos a
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integração total do homem à natureza, nos remetendo ao que diz Antonio Candido,

pois segundo ele, Rosa “entrou de armas e bagagens pelo pitoresco regional mais

completo e meticuloso”, conseguindo “anulá-lo como particularidade para transformá-lo

em valor de todos” (Candido, 1989:207). Vejamos como isso acontece:

... o patativo, cantando clássico na borda da mata; mais longe, as pombas cinzentas,

guaiando soluços; e, aqui ao lado, um araçari, que não música: ensaia e reensaia discursos

irônicos, que vai taquigrafando com esmêro, de ponta de bico na casca da árvore, o pica-

pau-chanchã. E esse eu estava adivinhando: rubro-verde, vertical, topetudo, grimpando

pelo tronco da imbaúba, escorando-se na ponta do rabo também. Taquigrafa, sim, mas,

para tempo não perder, vai comendo outrossim as formiguinhas tarús, que saem dos

enntrenós da imbaúba, aturdidas pelo rataplã (Rosa, 1976:247-248).

E logo, acrescenta:

Escuto, tão longe, tão bem, que consigo perceber o pio labial do João-pinto (...) Tão

claro e inteiro me falava o mundo, que, por um momento, pensei em poder sair dali,

orientando-me pela escuta (Rosa, 1976:250). (Grifos nossos).

Após horas de desespero, lembra-se de recitar a “oração de São Marcos”, que

segundo ele, o conduz até a casa do feiticeiro, onde descobre a raiz do seu mal, pois a

troco de pancadas, o feiticeiro confessa ter colocado uma venda nos olhos de um

boneco de pano que representava o narrador-personagem, para que ele deixasse de

enxergar. Tendo descoberto o feito, a visão é recuperada, porém, não fica claro se

este passou a acreditar em feiticeiros ou não.

Neste conto, Rosa coloca em tela todo o seu projeto estético, pois não somente

descreve o sincretismo religioso do Brasil, uma vez que entrecruza catolicismo,

superstições, ou seja, crenças populares e o catimbó, como também a questão da

cultura rústica da população rural – o povo do Calango-Frito – sendo cotejada com a

cultura erudita, que aqui é representada pelo narrador-personagem. E a dúvida que

instaura desde o início do conto: “E só hoje é que realizo que eu era assim o pior de

todos...” (Rosa, 1976:225)., nos faz constatar a influência da cultura popular sobre a

erudita, tanto que, como já foi dito, o narrador-personagem não deixa claro se passou

a acreditar ou não, naquilo que vivenciou. 
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3.3.- Tradição e modernidade

Bicho mau, conto de Guimarães Rosa, apesar de ter sido publicado pela

primeira vez em 01 de dezembro de 1968, domingo, no Jornal do Comércio, Rio de

Janeiro e somente ter aparecido no livro Estas estórias, em 1969, pela José Olympio

Editora, faz parte das primeiras narrativas escritas pelo autor, de maio a dezembro de

1937, segundo informações do próprio escritor, constantes em seu arquivo no Instituto

de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (In: Cavalcante, 1991:36/37/60).

Narrativa esta, que logo após o concurso Humberto de Campos, realizado em 1937, foi

retirada do volume intitulado Contos a que pertencia, por não ter “parentesco com as

nove histórias deste, com as quais se amadrinhara, apenas por pertencer à mesma

época e à mesma zona. Seu sentido é outro” (Rosa apud Cavalcante, 1991:27).

 Será? Essa é a pergunta que fazemos hoje ao ler os demais contos. Aqui se

vislumbra a teoria de que a leitura de um texto sempre se completa no leitor, pois,

quando lemos este conto – Bicho mau – percebemos que lá estão personagens que

fazem parte do mesmo imaginário, ao qual pertencem as personagens das outras

narrativas, bem como o espaço e o tratamento dado pelo autor. Vejamos:

Assim, como outras narrativas de Sagarana, como por exemplo: O burrinho

pedrês e Conversa de bois, Bicho mau, que foi retirado desse conjunto, tem início

como um conto de fada:

ERA SÓ UM ser linear, elementarmente  reduzido, colado mole ao chão tortuoso e intenso,

enorme, com metro e sessenta do extremo das narinas à ultima das peças farfalhantes do

chocalho. Era uma boicininga – a serpente (Rosa, 1994:853).

Durante várias páginas, o narrador descreve as características de “Boicininga”, e

quando pensamos que vai contar a história de uma cobra, entra as demais

personagens que povoam aquele universo quase mágico, de histórias que beiram a

lenda e se aproximam da linguagem do mito.

Trata-se da história de “seo Quinquim”, que foi picado pela serpente e morre

sem socorro médico por fazer parte de uma família, que com exceção da esposa,

acredita nas crendices de um preto velho:
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(...) Seu Jerônimo me deu um copo d’água para beber, de simpatia... E falou: -

‘Quando você chegar em casa de volta, já vai achar seu irmão mais melhorado...’ Mas falou

que é para não se dar a ele remédio nenhum, nem solimão, nem purgante, nem leite... E

nem reza nenhuma, nem deixar outra pessoas benzer! Só assim desse jeito é que ele

agarante (Rosa, 1994:863).

Com essa recomendação o preto velho selou o destino da personagem e,

mesmo com as providências da esposa e do irmão – Odórico – no sentido de comprar

os remédios, estes são destruídos pelo pai do moribundo – Nhô de Barros – uma vez

que a tradição prevalece, pois como ele mesmo diz: “Quantas pessoas, mesmo o

Jerônimo já curou?”

Se bem que, tudo isso acontece sob os protestos da esposa, que sendo de uma

outra geração, parece fazer parte da cultura moderna:

- Não! Pelo amor de Deus!... Curandeiro não sabe de nada, é homem ignorante. É

preciso é de ir, já, chamar o doutor... .(Rosa, 1994:861)

Roger Bastide, na esteira de Tollenare, Saint-Hilaire entre outros, falando sobre

a importância da magia africana no Brasil, ressalta sua utilização prática na sociedade

do século XIX, principalmente no que se referia a picadas de serpentes, uma vez que

“os humildes trabalhadores dos campos, em suas lidas cotidianas, eram

freqüentemente picados” (1989:190) e, na época, não existia a vacinação antiofídica, o

que não se aplica à época da narrativa rosiana, pois, nesta, o pai da personagem

destrói os remédios. Segundo Bastide, a serpente era alvo de muitas superstições

naquela época; inclusive, se um homem fosse picado e não pudesse contar com os

socorros de um curandeiro naquele instante, deveria se isolar, porque a mordida se

tornaria mortal, caso colocasse os olhos, mesmo de forma involuntária, em “um animal

fêmea e particularmente uma mulher” (1989:191).

E na narrativa, como se não bastasse, o doente em seu leito de morte é

proibido de pensar na esposa e esta de vê-lo, tendo em vista estar grávida, pois,

segundo as crendices do lugar, “mulheres grávidas não podem se aproximar ou sequer

serem lembradas por quem é picado por Bicho mau, pois pode fazer mau”. Porém,

mesmo, com todos os cuidados, após a morte do pai, a criança nasce morta. Será que
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a superstição se confirmou?  A narrativa não explica. No entanto, o sincretismo

religioso brasileiro se configura, pois seguindo as recomendações do curandeiro, os

pais param de rezar pelo filho:

Saiu, no sereno, no escuro, na friagem. Subiu à casa, ia se recolher ao quarto, mas

não rezaria ajoelhada diante do oratório, qualquer reza podia prejudicar a simpatia. Deus

perdoava, os Santos não se zangavam (Rosa, 1994:863).

Roger Bastide acrescenta ainda, que “desde o começo, a religião dos negros

exerceu uma estranha sedução sobre as populações não negras e, dessa maneira,

esse fenômeno se perpetuou” (1989:193).

Porém, no final, é chamado um médico – um moço – para socorrer a esposa e,

este diz que o soro poderia ter curado o doente e questiona se não foi dado remédio

de “curandeiro”, pois, “sabia-se que era mantido, ali, na fazenda, como agregado, um

desses charlatão”(Rosa,1994:864/865). E a resposta do pai do defunto nos faz

perceber que, apesar de tudo, a tradição prevalece:

‘É um velho, coitado. Dá-se casa p’ra ele morar, e três alqueires, p’ra plantar, à

terça...’(Rosa,1994:866).

No entanto, aqui fica um índice de modernidade adentrando o sertão brasileiro

que se “moderniza sem se modernizar”, pois com a chegada desse médico, que o

narrador faz questão de dizer que se trata de “um moço de fora”, parece que algo de

novo começa a acontecer, e parece nos alertar para percebermos os rumos que o

projeto literário do autor está tomando.
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3.4.- Tradição e ruptura

Grande sertão:veredas, de Guimarães Rosa, é a obra em que o projeto estético

de autor se consolida. Contempla não somente a sua “mundividência”, mas também,

as duas vertentes da tradição oral, ou seja, o relato oral e vinculada a este, toda uma

gama de mitos, ritos, lendas, crenças, chistes e provérbios. Porém, a predominância é

mítica, uma vez que a narrativa prima pela indagação constante sobre a existência do

diabo, questão esta que permeia toda a história.

O narrador, por sua vez, a princípio, pertence à tradição oral, mas faz-se

necessário um estudo mais acurado, pois, partindo-se das premissas de Walter

Benjamin (1994), apesar de seu discurso apresentar todas as características da

oralidade, bem como ser um contador de casos, parece-nos não ser um bom

conselheiro, pois está mais interessado em ser ouvido para aliviar suas tensões do que

aconselhar; o que nos dá a impressão de que busca uma “terapia”, pois, como bem

disse Paulo Rónai no prefácio da obra: “desejando reconstituir o seu passado, ele está

movido pelo anelo confuso de reafirmar a unidade do seu eu, de sentir que

efetivamente desempenhou algum papel ativo nas vicissitudes da própria existência.”

(In: Rosa, 2001:18). Veja-se:

Eu, quem é que eu era? De que lado eu era? Zé Bebelo ou Joca Ramiro? Titão

Passos... o Reinaldo... De ninguém eu era. Eu era de mim. Eu, Riobaldo (Rosa, 2001:167).

E por isso, ele precisa ser ouvido:

O senhor é de fora, meu amigo mas meu estranho. Mas, talvez por isto mesmo.

Falar com o estranho assim, que bem ouve e logo longe se vai embora, é um segundo

proveito: faz do jeito que eu falasse mais mesmo comigo (Rosa, 2001:55).

Ao mesmo tempo em que quer confirmar se o diabo existe ou não, pois a sua

existência o legitimaria como pactário, parece querer se redimir por ações que ele não

sabe se é culpado ou não e, com isso, torna-se ambíguo, uma vez que se não houve

pacto, a responsabilidade é sua, porém, se houve de fato, poderá atribuir seus atos a
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essa entidade e, por isso, narra em busca de uma confirmação, ou melhor, de um

conselho:

Quero é armar o ponto dum fato, para depois lhe pedir um conselho. Por daí, então,

careço que o senhor escute bem essas passagens da vida de Riobaldo, o jagunço (Rosa,

2001:232). (Grifos nossos).

Ao contrário do narrador descrito por Walter Benjamin, como já foi dito, este não

dá e sim, pede conselho e, a ânsia de contar é tanta, que a narrativa sai aos

borbotões. Ao invés de começar de uma forma linear, ele traça primeiro, um panorama

de todo o sertão através das personagens e segue contando sem demarcar o tempo11.

No entanto, a trajetória contada por ele, é algo que nos remete aos romances de

cavalaria, pois ao mesmo tempo em que é a história de um jagunço, há personagens

com características de cavaleiros medievais, como é o caso de Joca Ramiro:

E Joca Ramiro. A figura dele. Era ele, num cavalo branco – cavalo que me olha de

todos os altos. Numa sela bordada, de Jequié, em lavores de preto-e-branco. As rédeas

bonitas, grossas, não sei de que trançado. E ele era um homem de largos ombros, a cara

grande, corada muito, aqueles olhos. Como é que vou dizer ao senhor? Os cabelos pretos,

anelados? O chapéu bonito? Ele era um homem. Liso bonito. Nem tinha mais outra coisa

em que se reparar. A gente olhava, sem pousar os olhos. A gente tinha até medo de que,

com tanta aspereza da vida, do sertão, machucasse aquele homem maior, ferisse,

cortasse. E, quando ele saía, o que ficava mais, na gente, como agrado em lembrança, era

a voz. Uma voz sem pingo de dúvida, nem tristeza. Uma voz que continuava (Rosa, 2001:

264/265).

E, também, Medeiros Vaz. O primeiro por seu porte elegante e seus atributos e, este

pela utopia, ou seja, segundo o narrador, ele abriu mão de tudo quanto tinha para sair

pelo mundo combatendo as injustiças, o que nos remete ao Dom Quixote, de

Cervantes:

(...) Medeiros Vaz, ao fim de forte pensar, reconheceu o dever dele: largou tudo, se

desfez do que abarcava, em terras e gados, se livrou leve como que quisesse voltar a seu
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só nascimento. Não tinha bocas de pessoa, não sustinha herdeiros forçados. No derradeiro,

fez o fez – por suas mãos pôs fogo na distinta casa-de-fazenda, fazendão sido de pai, avô,

bisavô (...) Daí, relimpo de tudo, escorrido dono de si, ele montou em ginete, com cachos

d’armas, reuniu chusma de gente corajada, rapaziagem dos campos, e saíu por esse rumo

em roda, para impor a justiça. (...) Quando conheceu Joca Ramiro, então achou outra

esperança maior: para ele, Joca Ramiro era único homem, par-de-frança, capaz de tomar

conta deste sertão nosso, mandando por lei, de sobregovêrno (Rosa, 2001:60). (Grifos

nossos).

Se bem que, utopia até certo ponto, pois Medeiros Vaz e Zé Bebelo, num

primeiro momento, parecem diferentes dos jagunços; no entanto, os objetivos podem

ser outros, porque os métodos serão os mesmos. Zé Bebelo, um pouco mais contido

no que se refere à violência, já Medeiros Vaz, assim como Riobaldo, é portador de

uma certa ambigüidade. No entanto, Medeiros Vaz, depois de Joca Ramiro, é um dos

chefes mais respeitados na narrativa, pois, segundo o narrador, era reverenciado não

somente pelos jagunços, como por todos aqueles que o conheciam. Davi Arrigucci, na

esteira de Antonio Candido, observa:

Um homem que aparece com a estatura elevada de um nobre ou de um rei dos

Gerais, ou seja, uma figura heróica de porte romanesco, contaminada provavelmente, [...]

pelos modelos dos homens d’armas dos romances de cavalaria (1994:15).

E, analisando a fala do narrador, que comenta a forte chuva durante a morte da

personagem, o crítico complementa: “o vínculo direto com a natureza parece compor a

massa dessa figura de elevação cósmica, caracterizada ainda com traço mitificante,

próximo dos deuses imortais...” (Arrigucci, 1994:15). Na verdade, Medeiros Vaz rompe

com uma tradição, que seria a do patriarcalismo e se integra à outra.

As novelas de cavalaria são enfáticas nessa narrativa; inclusive o narrador, ao

ser questionado pela sua valentia, responde “que eu vencendo vou, é menos feito

Guy-de-Borgonha...” (Rosa, 2001:549), o que nos remete ao romance ibérico e, isso

inclui a personagem Diadorim, pela similaridade com a donzela guerreira. O próprio

escritor confirmou isso a Ariano Suassuna:

                                                                                                                                                     
11 Se bem que Flávio Aguiar, através de um estudo minucioso – Grande sertão em linha reta -,
consegue demarcar o tempo cronológico nessa obra. Cf. Bibliografia.
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Outra coisa de que falamos sobre Grande Sertão: Veredas – desta vez por iniciativa minha

– foi ligada à possível presença do romance ibérico ‘A donzela que foi à guerra’ como fio

condutor do Grande Sertão: Veredas. Guimarães Rosa confirmou isso./ Lembro-me até de

que, como para a pergunta eu tivesse usado a palavra guião, Guimarães Rosa se

interessou logo por ela, considerando-a ‘um achado’, e dizendo que realmente o romance

medieval lhe servira de guião para o enredo de seu grande romance guerreiro. (In: Bolle,

2004:200).

Como bem observou Davi Arrigucci, “do rimance ao romance, as

temporalidades diversas se fundem: a tradição desemboca no moderno” (1994:27).

(Grifos do autor).

Antonio Candido, em seu ensaio “O homem dos avessos”, diz que no romance

“há duas humanidades que se comunicam livremente, pois os jagunços são e não são

reais. Sobre o fato concreto e verificável da jagunçagem, elabora-se um romance de

Cavalaria, e a unidade profunda do livro se realiza quando a ação lendária se articula

com o espaço mágico” (2000:129). Dessa forma, podemos perceber como se dá a

construção da memória articulada no discurso do narrador.

Joca Ramiro, além de nos remeter aos cavaleiros medievais, também, é um

legítimo representante do mito na tessitura da narrativa. É um “nome” a quem todos

reverenciam e se curvam. A admiração é tanta, que Riobaldo chega a questionar,

surpreendendo Titão Passos, pois, para ele e os demais, a grandeza de Joca Ramiro é

incontestável, uma vez que, “Joca Ramiro era mesmo assim sobre os homens, ele

tinha uma luz, rei da natureza. (...) Joca Ramiro, tão diverso e reinante, que, mesmo

em quando ainda parava vivo, era como se já estivesse constando de falecido” (Rosa,

2001: 54/326). Tudo gira em torno dele, ou seja, o “romance é carregado de elementos

míticos, porque só assim é possível reproduzir o discurso essencialmente mitificador e

dissimulador das estruturas de dominação – reproduzir, para que o comentário do

narrador possa revelar como a violência institucionalizada articula o seu discurso”

(Bolle, 2004:139).

Além dos “elementos míticos”, há também o entrecruzamento entre o mito e a

magia, pois em determinadas ocasiões, um depende do outro, uma vez que, como já

foi dito, a predominância da narrativa é mítica. Por certo, alguns mitos têm como fio

condutor a magia, uma vez que, o que faz com que o discurso tenha uma estrutura
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mitológica seja exatamente a dúvida sobre o funcionamento da magia por meio dos

rituais e, aqui, nessa narrativa, temos um narrador que se valeu desse recurso e ao

narrar a história, coloca em xeque a sua realização, porém, não consegue negar a

mudança de personalidade que se operou em si, logo após o pacto; até mesmo o amor

que sentia por Diadorim tornou-se diferente. Para explicar essa dependência entre

mito e magia, faz-se necessário recorrer a Malinowski:

(...) o mito pertence ao nível do sobrenatural, ou melhor do supranatural, [...] a

magia estabelece  uma ponte entre esse nível e a realidade atual. (...) a magia aparece-nos

como a essência da continuidade tradicional com as épocas ancestrais, [...] a magia nunca

é considerada como uma invenção nova, mas é idêntica em natureza ao poder sobrenatural

que constitui a atmosfera dos eventos míticos. Parte deste poder provavelmente se perdeu

antes de chegar aos dias atuais e estórias míticas relatam de que forma ele se perdeu; mas

nunca se acrescentou nada a ele. Não há nada na magia de hoje que não tenha estado

nela desde os tempos remotos e veneráveis do mito. (...) de qualquer ângulo que

consideremos o assunto, seja procurando as origens da magia, seja estudando as relações

entre a realidade presente e a realidade mítica, acabamos chegando à mesma verdade. A

magia é algo que nunca foi inventado ou modificado, nem pelo homem nem por qualquer

outro agente (1984:294).

Riobaldo tornou-se mais agressivo após o pacto com o diabo. Somente depois

disso, foi capaz de exercer a chefia, atravessar o Liso do Sussuarão e combater o

Hermógenes e é isso que o faz duvidar se, realmente, o pacto se consolidou ou não,

pois, o ritual, também, o deixou em dúvida, uma vez que o demônio não apareceu

fisicamente, porém, as sensações descritas por ele, talvez produto de sua fé, o faz

pensar que a magia deu certo, uma vez que, “a força da magia, cristalizada nas

fórmulas mágicas, é carregada pelos homens da geração presente em seus próprios

corpos. Eles são o receptáculo do legado mais valioso do passado. A força da magia

não reside nas coisas; ela está dentro do homem e só pode escapar através da voz”

(Mainowski,1984:299). E, Riobaldo, ao realizar o ritual do pacto com o diabo, utiliza a

palavra, porém, não obtém resposta:
Mas eu tirei de dentro de meu tremor as espantosas palavras (Rosa,2001:435).

No entanto, demonstra ter consciência sobre o poder da palavra:
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O que eu vi, sempre, é que toda ação principia mesmo é por uma palavra pensada.

Palavra pegante, dada ou guardada, que vai rompendo rumo (Rosa, 2001:194).

Além disso, todas as estratégias de Riobaldo dependem da palavra, veja-se,

por exemplo, quando Zé Bebelo foi derrotado e salvo da morte por Riobaldo duas

vezes: a primeira, quando no meio do combate ele grita: “Joca Ramiro quer este

homem vivo!” (Rosa, 2001:268). Riobaldo inventou isso, mas, curiosamente, os seus

companheiros acreditaram e proliferaram a ordem, tanto é, que, posteriormente, ele se

arrepende e começa a atirar para acertar Zé Bebelo e é impedido por Diadorim e os

demais, ou seja, ele se apropria do poder da palavra de Joca Ramiro para realizar o

seu intuito, isso quer dizer que:

(...) aquele que apreende a enunciação de outrem não é um ser mudo, privado da

palavra, mas ao contrário um ser cheio de palavras interiores. Toda a sua atividade mental,

o que se pode chamar o ‘fundo perceptivo’, é mediatizado para ele pelo discurso interior e é

por aí que se opera a junção com o discurso apreendido no exterior. A palavra vai à palavra

(Bakhtin, 1995:147). (Grifos nossos).

 Logo depois, durante o julgamento, ele profere o seu discurso em defesa de Zé

Bebelo. Além disso, há outros momentos significativos nessa narrativa em que o

narrador conseguiu seus objetivos por meio da palavra, como é o caso dos

catrumanos, que ele consegue retirá-los de seus lugares de origem para integrarem-se

ao seu bando. A palavra é o recurso utilizado para combater a lei imposta pelas armas

no universo dos jagunços; quem sabe utilizá-la comanda.

A palavra, geralmente, faz parte dos rituais. O ritual é uma ação simbólica,

permeada por “crenças e sentimentos” que se referem a “entidades” consideradas

sagradas pelos seus intérpretes. Segundo Edward Shils “é uma maneira de renovar o

contacto” com essas entidades e, o que faz com que o desejo de realizá-lo se

manifeste são “as privações já sentidas e os perigos de privações futuras”, ou seja,

são nessas situações que se busca auxílios dos “poderes mais elevados” (1974:255).

O que pode se aplicar a Riobaldo, tendo em vista a necessidade que tinha de

atravessar o Liso do Sussuarão para combater o Hermógenes, o que já havia sido

tentado antes sob o comando de Medeiros Vaz e não deu certo.
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Na primeira tentativa de atravessar o Liso do Sussuarão sob o comando de

Medeiros Vaz, Riobaldo traça um panorama do lugar como se ele representasse o

inferno, tanto que ele acredita que assim seja, em virtude do Hermógenes ser pactário.

Para o narrador a travessia não foi bem sucedida porque:

- ‘... O Hermógenes tem pauta... Ele se quis com o Capiroto...’ [...] o miolo mal do

sertão residia ali, era um sol sem vazios. (...) O Liso do Sussuarão concebia silêncio, e

produzia uma maldade – feito pessoa! (...) Novo que eu estava no velho do inferno (Rosa,

2001: 64/65/67/69). (Grifos nossos).

O que leva Riobaldo a tornar-se pactário, pois:

Para vencer Hermógenes, que encarna o aspecto tenebroso da Cavalaria sertaneja,

- cavaleiro felão, traidor do preito e da devoção tributadas ao suzerano, - é necessário ao

paladino penetrar e dominar o reino das fôrças turvas. O diabo surge então, na consciência

de Riobaldo, como dispensador de poderes que se devem obter; e como encarnação das

forças terríveis que cultiva e represa na alma, a fim de couraçá-la na dureza que permitirá

realizar a tarefa em que malograram os outros chefes (Candido, 2000:132).

Acreditando que o Hermógenes seja pactário e por isso que se deu o fracasso

da travessia, Riobaldo vai até as Veredas-Mortas e realiza o ritual para, também,

tornar-se pactário, pois,

O ritual faz parte de uma acção complexa de protecção contra forças destrutivas,

ininteligíveis e imorais. Através do restabelecimento do contato com as coisas sagradas e

da reafirmação daquilo que é justo, o ritual reforça as crenças que permitem ao actor

confrontar e resolver as crises com alguma expectativa de eficiência. Poder-se-ia considerar

a eficiência como uma redução na probabilidade de ocorrência de privações, mas na

realidade é mais uma fortificação da capacidade de uma pessoa suportar privações que

estão prestes a acontecer (Shils, 1974:256).

Riobaldo descreve cenas de um “sertão”, cuja formação não parece

consolidada, haja vista que ele e o seu bando parecem “andar em círculo” o tempo

inteiro. As barbaridades realizadas pelos jagunços nos remetem a um mundo primitivo

e até mesmo, selvagem:
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(...) as ruindades de regra que executavam em tantos pobrezinhos arraiais:

baleando, esfaqueando, estripando, furando os olhos, cortando línguas e orelhas, não

economizando as crianças pequenas, atirando na inocência do gado, queimando pessoas

ainda meio vivas, na beira de estrago de sangues... (...) Mas os hermógenes e os cardões

roubavam, defloravam demais, determinavam sebaça em qualquer povoal atoa, renitiam

feito peste (Rosa, 2001:65/73).

São esses desmandos que fazem com que “Zé Bebelo” tome a iniciativa de, em

um primeiro momento, combater, porém não consegue, pois nessa personagem e no

narrador estão amalgamadas não somente as vertentes da tradição daquele lugar

chamado “sertão”, bem como, a ruptura dessa tradição. Zé Bebelo e Riobaldo

carregam em si uma dualidade no que se refere aos costumes, pois, se por um lado

participam da “jagunçagem”, por outro, não conseguem se identificar com o resto do

bando e, nisso, Riobaldo é enfático:

(...) eu toda a minha vida pensei por mim, forro, sou nascido diferente. Eu sou é eu

mesmo. Divêrjo de todo mundo... Por simples que a companheirada naqueles derradeiros

tempos me caceteava com um enjôo, todos eu achava muito ignorantes, grosseiros cabras.

(...) A verdade que diga, eu achava que não tinha nascido para aquilo, de ser sempre

jagunço não gostava.  Então eu era diferente de todos ali? Era. (...) O jagunço Riobaldo. Fui

eu? Fui e não fui. Não fui! – porque não sou, não quero ser. Deus esteja! (Rosa, 2001:

31/78/83/188/232). (Grifos nossos).

Segundo o narrador “jagunço não passa de ser homem muito provisório” (Rosa,

2001:429), o que nos faz constatar que essa condição – de jagunço – foi adquirida por

força das circunstâncias. Aliás, a ambigüidade é característica fundamental dessa

obra, pois o narrador, logo de saída já afirma: “tudo é e não é [...] pão ou pães, é

questão de opiniães... O sertão está em toda parte. (...) O sertão é do tamanho do

mundo (Rosa, 2001:24/26/89). Isso deixa muito claro que o que será contado não será

típico de uma região, mas sim universal. Como o narrador faz questão de esclarecer,

“não é uma vida de sertanejo,[...] mas a matéria vertente” (Rosa, 2001:116).

Riobaldo, além de aprender a lidar com armas, também irá aprender a ler, pois

o padrinho o manda para o Curralinho para ter acesso à escola, onde se destaca e
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chegam a aconselhá-lo a “tirar carta de doutor”. Talvez seja isso que irá marcar a

ambigüidade do narrador-personagem, no que se refere aos rumos que, futuramente,

sua vida irá tomar, uma vez que se torna um “jagunço-letrado”. Essa condição vai

constituir a diferença entre ele e seus companheiros de jagunçagem, pois, o seu

discurso será portador de uma certa erudição, uma vez que, não somente narra a

história para um doutor vindo da cidade, como se fizesse uma “terapia”, como também,

empreende uma análise das personagens e da situação do país naquele momento:

Uma coisa é pôr idéias arranjadas, outra é lidar com país de pessoas, de carne e

sangue, de mil-e-tantas misérias... Tanta gente – dá susto se saber – e nenhum se

sossega: todos nascendo, crescendo, se casando, querendo colocação de emprego,

comida, saúde, riqueza, ser importante, querendo chuva e negócios bons... (Rosa,

2001:31).

Mesmo sem o compromisso de representar a realidade, não deixa de nos

remeter a ela, uma vez que, se atentarmos para o que está sendo dito, percebemos

que “o Brasil de Rosa”12 não mudou muito, os problemas mencionados pelo narrador

continuam sem solução.

A narrativa deixa bem claro que o universo de Riobaldo, no momento em que a

história está sendo contada, não é mais o mesmo, está totalmente mudado; o que nos

faz constatar que os costumes mudaram, a condição social de Riobaldo também, mas

como já foi dito antes, os problemas do país permaneceram. O próprio narrador

confirma isso:

(...) o senhor veio, veio tarde. Tempos foram, os costumes demudaram. Quase que,

de legítimo leal, pouco sobra, nem não sobra mais nada. Os bandos bons de valentões

repartiram seu fim; muito que foi jagunço, por aí pena, pede esmola. Mesmo que os

vaqueiros duvidam de vir no comércio vestidos de roupa inteira de couro, acham que o traje

de gibão é feio e capiau. E até o gado no grameal vai minguando, menos bravo, mais

educado: casteado de zebu, desvém com o resto de curraleiro e de crioulo (Rosa,

2001:41/42). (Grifos nossos).

                                                
12 O Brasil de Rosa é o título de um livro de Luiz Roncari. Cf. Bibliografia.
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Porém, ao tecer a narrativa, o narrador nos mostra que essas mudanças não

aconteceram rapidamente, mas sim, passo a passo.

Como já foi dito antes, as personagens que representam a ruptura da tradição é

Riobaldo e Zé Bebelo, este queria aprender tudo o que Riobaldo sabia e ir além, para

se tornar deputado e poder combater a jagunçagem no sertão e, com isso, ganhar

notoriedade; não conseguiu. Segundo Riobaldo, ele “teve e não teve sorte: raposa que

demorou” (Rosa, 2001:33), foi preso e julgado pelo bando de Joca Ramiro.

E ali no julgamento, as palavras de Joca Ramiro deixam muito claro o que

representa Zé Bebelo: ‘O senhor veio querendo desnortear, desencaminhar os

sertanejos de costume velho de lei...’; e Zé Bebelo ao replicar, nos faz entrever a crise

da tradição: ‘Velho é, o que já está de si descaminhado. O velho valeu enquanto foi

novo...’ ; mas mesmo assim, Joca Ramiro insiste: ‘O senhor não é do sertão. Não é da

terra...’ (Rosa, 2001:276). (Grifos nossos).

A vida e a morte de Joca Ramiro são os parâmetros que demarcam a

continuidade e a ruptura da tradição, isto é, a vida mantém a tradição até a chegada de

Zé Bebelo, cujo julgamento rompe e decreta a morte dele – Joca Ramiro - e, com isso

a tradição entra em crise.

O julgamento de Zé Bebelo, talvez por coincidência, bem no meio da narrativa,

provoca uma cisão nos costumes daquele universo. Joca Ramiro, ao permitir que os

seus homens participem da decisão que irá tomar sobre Zé Bebelo, parece estar

instaurando a democracia no sertão, o que, de certa forma, é visto pelo Hermógenes e

o Ricardão como uma ruptura, no entanto, “ao adotar o julgamento e estender a outros

o direito de palavra e decisão, procurava uma saída que adequasse a inovação com a

tradição e possibilitasse assim uma nova sintonia da tradição com o tempo, mantendo,

porém, a batuta nas mãos daquela”, ou seja, seria uma “modernização conservadora”

(Roncari, 2004:315). Percebe-se com isso, que a narrativa se divide, ou seja, antes e

depois do julgamento.

 Ao conceder “a liberdade” a Zé Bebelo, Joca Ramiro rompe com a lei do

“sertão” que seria “olho por olho, dente por dente”, pois, “... sertão é onde manda quem

é forte, com as astúcias. Deus mesmo, quando vier, que venha armado! E bala é um

pedacinhozinho de metal...” (Rosa, 2001:35), por isso, Joca Ramiro tinha que morrer,

ou seja, “Joca Ramiro morreu como o decreto de uma lei nova” (Rosa, 2001:314).
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Diante disso, podemos constatar que Joca Ramiro era um precursor nessa questão e

por isso, acabou condenando a si próprio, pois segundo Oliveira Viana:

Todos estes exemplos [..] confirmam as observações de Mac Iver, quando

estudou as relações entre os costumes e a lei. Demonstrando a interdependência

entre esta e aqueles, ou melhor, a dependência profunda das leis aos costumes,

afirma ele – que são os costumes que dão a medida da eficiência da lei. Esta

poderá mesmo gerar novos costumes ou constituir novos “complexos”, contanto que

satisfaça a seguinte condição: - que não discorde, nem contrarie, de forma violenta

ou radical, costumes fundamentais. Se for muito acentuada ou flagrante a

discordância entre costumes consagrados e estruturais e a nova lei, se a mudança

imposta por ela à tradição cultural do povo é muito forte ou muito brusca – é certo o

fracasso da lei... (In: Roncari, 2004:314). (Grifos dos autor).

Aqui se dá a fragmentação dos costumes e da lei, é a tradição perdendo o seu

ritmo, é o processo de carnavalização de que fala Bakhtin que se propaga na narrativa,

pois, tanto Riobaldo como Zé Bebelo constatam isso, no momento em que este é

preso:

-‘...É, é o mundo à revelia!...’ – isso foi o fecho do que Zé Bebelo falou. (...) Também

o que eu não entendia possível era Zé Bebelo preso. Ele não era criatura que se prende,

pessoa coisa de se haver às mãos (Rosa, 2001:271).

A carnavalização se apresenta na narrativa desde a organização do espaço

para o julgamento, isto é, ao chegarem na fazenda Sempre-Verde, não lhes é

permitido a abertura da casa, o julgamento vai ocorrer ali no pátio mesmo; o que

corrobora com o que diz Bakhtin, ou seja, que “a praça pública” é o “lugar da ação

temática na literatura carnavalizada”, pois é ali que se dá o livre contato familiar entre

as personagens e toda a hierarquia entre os homens desaparece, pois tudo se

relativiza, o poder tanto pode ser dado ao rei quanto ao súdito. Existe um confronto

entre forças opostas, na tentativa de buscar a verdade através dos avessos, isto é, “o

gesto e a palavra do homem libertam-se de qualquer poder hierárquico”

(Bakhtin,1981:106). Veja-se:
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(...) tinham trazido um mocho, deixado botado lá; era um tamborete de tripés, o

assento de couro. Zé Bebelo, ligeiro, nele se sentou. (...) Aquilo, sim, que sendo um

atrevimento; caso não, o que, maluqueira só. Só ele sentado, no mocho, no meio de tudo.

Ao que, cruzou as pernas. E: -‘Se abanquem... Se abanquem, senhores! Não se vexem...’

Mas, de repente, Joca Ramiro, astuto natural, aceitou o louco oferecimento de se abancar:

risonho ligeiro se sentou, no chão, defronte de Zé Bebelo.(...) Zé Bebelo [...] se levantou,

jogou para um lado o tamborete, com pontapé, e a esforço se sentou no chão também,

diante de Joca Ramiro (Rosa, 2001:274/275).  (Grifos nossos).

Com esse ato e depois, o poder da palavra sendo concedido aos jagunços, não

somente aos chefes, mas aos demais e o desfecho que tem origem no discurso de

Riobaldo, consolida-se na narrativa, as características do carnaval, uma vez que este

polariza todas as ações humanas, desconhece estereótipos “é a festa do tempo que

tudo destrói e tudo renova”, desconhece afirmações e negações absolutas, proclama a

relatividade de tudo, de sorte que:

Todas as imagens do carnaval são biunívocas, englobam os dois campos da

mudança e da crise: nascimento e morte (imagem da morte em gestação) benção e

maldição (as maldições carnavalescas que abençoam e desejam simultaneamente a morte

e o renascimento), elogio e impropérios, mocidade e velhice, alto e baixo, face e traseiro,

tolice e sabedoria (Bakhtin, 1981:108).

Essa é a idéia fundamental do carnaval, ou seja, prima pela transformação, pois

“triunfa sobre a mudança, sobre o processo propriamente dito de mudança e não

precisamente sobre aquilo que muda” (Bakhtin, 1981:107). E, podemos perceber isso,

na continuidade da narrativa, pois, apesar de todo esse processo, as mudanças ali

anunciadas não se consolidaram, uma vez que, posteriormente a isso e, também, por

isso, teremos a morte de Joca Ramiro.

No entanto, o julgamento nessa obra, é o ápice da narrativa, pois é o fato

crucial que demarca a descontinuidade da tradição e também, a mistura de mundos; é

no julgamento que o narrador revela o caráter das personagens mais relevantes. É,

também no julgamento que a palavra lhes é concedida e, é por meio do discurso de

cada uma delas que o universo se mostra esfacelado, pois, apesar de pertencerem ao

mesmo bando, as visões de mundo são diferentes.
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O narrador diz o tempo inteiro que Joca Ramiro é uma espécie de patriarca que

agrega os demais e nesse momento vamos descobrir que não é bem assim; na

verdade, cada um tem seus próprios interesses. Descobrimos, por exemplo, o

“descontrole” que move o Hermógenes, pois o seu discurso é totalmente emotivo:

-‘Acusação que a gente acha, é que devia de amarrar este cujo, feito porco. O

sangrante... Ou então botar atravessado no chão, a gente todos passava o cavalo por riba

dele – a ver se vida sobrava, para não sobrar!’ (...) ’Cachorro que é, bom para a faca. O

tanto que ninguém não provocou, não era inimigo nossos, não se buliu com ele. Assaz que

veio, por si, para matar, para arrasar, com sobejidão de cacundeiros. Dele é este Norte?

Veio a pago do Governo. Mais cachorro que os soldados mesmos. Merece ter vida não.

Acuso é isto, acusação de morte. O diacho, cão!’ (Rosa, 2001:279).

Hermógenes não pensa para falar; primeiro ele pune, somente no final é que

acusa, enquanto que Ricardão pensa, vai fazer o mesmo discurso, porém, de uma

forma mais elaborada, embora solicite a mesma punição, o que leva, inclusive,

Riobaldo a concordar com ele:

(...) este homem Zé Bebelo veio caçar a gente, no Norte sertão, como mandadeiros

de políticos e do governo, se diz até que a soldo... A ver, fosse ele que vencesse, e nós

não, onde era que uma hora destas a gente estava? Tristes mortos, todos, ou presos,

mandados em ferros para o quartel da Diamantina, para muitas cadeias, para a capital do

Estado.(...)  A gente não tem cadeia, tem outro despacho não, que dar a este; só um: é a

misericórdia duma bala, de mete-bucha, e a arte está acabada e acertada (Rosa,

2001:284/285). (Grifos nossos).

Percebe-se com isso, a diferença entre as duas personagens, apesar de

pertencerem à mesma facção do bando. Por isso, Riobaldo diz “o Ricardão, no

exatamente, era quem mandava no Hermógenes”(Rosa, 2001:287). No entanto, quem

vai decidir o julgamento é Riobaldo por meio do discurso; este, permeado pelos

discursos dos chefes, pois no início do julgamento ele mesmo diz “estudei foi os

chefes” (Rosa, 2001:277), o que configura a hibridização de que fala Bakhtin, que “é a

mistura de duas linguagens sociais no interior de um único enunciado, é o reencontro

na arena deste enunciado de duas consciências lingüísticas, separadas por uma

época, por uma diferença social (ou por ambas) das línguas” (1998:156). E isso se
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aplica muito bem ao discurso de Riobaldo, pois este se serve da nova lei que ali

começa a vigorar, mas não abre mão da tradição de antanho, veja-se:

(...) ele merece um absolvido escorreito, mesmo não merece de morrer matado à-

tôa... ‘A guerra foi grande, durou tempo que durou , encheu este sertão. Nela todo mundo

vai falar, pelo Norte dos Nortes, em Minas e na Bahia toda, constantes anos, até em outras

partes... Vão fazer cantigas, relatando as tantas façanhas...’ (Rosa, 2001:290). (Grifos

nossos).

É a certeza de “fama de glória” que vai convencer a todos os chefes e fazer

com que Joca Ramiro dê ao julgamento o desfecho que foi dado. Porém, como já foi

dito antes, até aqui, a tradição ainda não mudou, as leis continuam sendo as mesmas.

Riobaldo conta um caso muito interessante, que dá conta desse universo:

(...) um rapazinho, no Nazaré, foi desfeiteado, e matou um homem. Matou, correu

em casa. Sabe o que o pai dele temperou? – ‘Filho, isso é a tua maioridade. Na velhice, já

tenho defesa, de quem me vingue...’ (Rosa, 2001:126).

Assim como ele diz que seu padrinho Selorico Mendes queria que ele “aprendesse a

atirar bem, e manejar porrête e faca.” (Rosa, 2001:128). Quem vai dar continuidade a

essa lei, na narrativa, é Hermógenes e Diadorim; por isso, que após as suas mortes, a

“estória acaba”. No entanto, Riobaldo ainda narra as façanhas de Andalécio e Antônio

Dó, ao guerrearem contra o Major Alcides Amaral, mas ele diz: “essas coisas já não

aconteceram mais no meu tempo, pois por aí eu já estava retirado para ser criador, e

lavrador de algodão e cana”, porém, parece lembrar com certa melancolia: “ah, tempo

de jagunço tinha mesmo de acabar, cidade acaba com o sertão. Acaba?” (Rosa,

2001:183).

 Podemos perceber aqui, que o “sertão” para o narrador simboliza a história

contada, ou seja, como bem percebeu Willi Bolle, o sertão é ‘uma forma de

pensamento’ (2004:82), o que nos faz constatar que a tradição esmaece ou muda de

acordo com seus intérpretes e, isso fica muito claro na narrativa, quando o bando se

encontra com “Seô Habão”, uma vez que segundo o narrador, ele não dá importância

às histórias que se referem a jagunçagem, contadas por Zé Bebelo, pois ele queria

mesmo era que os jagunços fossem trabalhar para ele na agricultura.
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Nesse momento, Riobaldo percebe a fragilidade de sua condição – jagunço -,

que como ele mesmo diz “é homem muito provisório”; inclusive, para se fazer

“importante” ele tem que fazer valer a sua filiação e declarar-se filho de Selorico

Mendes, o que nos faz perceber a questão da alteridade, não somente nessas

circunstâncias, como em tantas outras ao longo da narrativa. A preocupação com o

que o outro pensa sobre si, é constante no narrador, veja-se, por exemplo, durante o

julgamento, quando este toma a palavra; primeiro não tem coragem de encarar o

Hermógenes e fixa o olhar em um jagunço qualquer, depois, fica preocupado com o

olhar e o “julgamento” de Joca Ramiro sobre suas palavras. Enfim, o seu discurso está

sempre permeado pelos discursos dos outros, caracterizando dessa forma, o

dialogismo de que fala Bakhtin e, é por meio do narrar que Riobaldo tenta se definir, ou

melhor, compreender sua posição no mundo, na sociedade e naquele meio, durante o

tempo que ali permaneceu, pois,

a identidade não poderia ter outra forma do que a narrativa, pois definir-se é, em

última análise, narrar. Uma coletividade ou um indivíduo se definiria, portanto, através de

histórias que ele narra a si mesmo sobre si mesmo e, destas narrativas poder-se-ia extrair a

própria essência da definição explícita na qual esta coletividade se encontra (Ricoeur,

s.d.:218)

Por amor a Diadorim, Riobaldo torna-se jagunço, pois tece grande admiração

por sua coragem e o tempo inteiro demonstra a vontade de ser igual a ela, mas, só se

sente capaz após o pacto com o diabo. No entanto, na hora do embate entre ela e

Hermógenes, ele não se envolve. Na verdade, Riobaldo é um fraco:

Confesso. Eu cá não madruguei em ser corajoso; isto é: coragem em mim era

variável. (...) Mas minha competência foi comprada a todos custos, caminhou com os pés

da idade. (...) aquilo mesmo que a gente receia de fazer quando Deus manda, depois

quando o Diabo pede se perfaz (Rosa, 2001:62). (Grifos nossos).

Até mesmo no último instante, ou seja, na guerra em que Diadorim e

Hermógenes se matam, Riobaldo demonstra ter medo o tempo inteiro e em um

determinado momento, ele diz: “... eu me, em mim, gemi: alma que perdeu o corpo. O

fuzil caiu de minhas mãos, que nem pude segurar com o queixo e com os peitos. Eu vi
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minhas agarras não valerem! Até que trespassei de horror, precipício branco” (Rosa,

2001:610). Com isso, podemos perceber que, apesar da narrativa contemplar os

cavaleiros medievais, o herói da narrativa rosiana tem uma conotação diferente, isto é,

esse, em sua gênese, é medroso, pois a sua coragem só se ressalta nos momentos

cruciais, ou seja, quando não há outra saída e, o fio condutor desse sentimento em

Riobaldo é a fala de Diadorim, quando diz: “carece de ter coragem”, talvez, por isso,

ele tenha se prestado a ser pactário.

Diadorim o protege desde que o conheceu ainda menino; quando ela morre, ele

se refugia nas religiões:

Muita religião, seu moço! Eu cá, não perco ocasião de religião. Aproveito de todas.

Bebo água de todo rio... Uma só para mim é pouca, talvez não me chegue. Rezo cristão,

católico, embrenho a certos; e aceito as preces de compadre meu Quelemém, doutrina

dele, de Cardéque. Mas, quando posso, vou no Mindubim, onde um Matias é crente,

metodista: a gente se acusa de pecador, lê alto a Bíblia, e ora, cantando hinos belos deles.

(...) Eu queira rezar o tempo todo, acham que lei de Deus é privilégios, invariável (Rosa,

2001:32). (Grifos nossos).

Quase todos os casos contados dentro da narrativa maior envolvem a

religiosidade, veja-se, por exemplo, o da Maria Mutema e o padre Ponte (Rosa,

2001:238); o dos filhos que mataram o pai, mas antes enfeitaram a foice “em

padroeiragem à Virgem, para a Nossa Senhora em adiantado remitir o pecado que iam

obrar...” (Rosa, 2001:90); o do Jisé Simpilício que “tem um capeta em casa, miúdo

satanazim, preso obrigado a ajudar em toda ganância que executa...” (Rosa, 2001:24);

o do Aleixo, que matou um velhinho por perversidade e, tempos depois, seus filhos

ficaram cegos, o narrador atribui a um castigo dado por Deus, que ele questiona; o do

Joé Cazuzo, que no meio de um tiroteio, “se ajoelhou giro no chão do cerrado,

levantava os braços que nem esgalho de jatobá seco, e só gritava, urro claro e urro

surdo: - ‘Eu vi a Virgem Nossa, no resplandor do Céu, com seus filhos de Anjos!...’”

(Grifos do autor). (Rosa, 2001:36); o da faca que cai na água e a lâmina é corroída, a

que ele atribui ser um milagre de Deus, pois segundo ele “Deus é traiçoeiro! Ah, uma

beleza de traiçoeiro – dá gosto! A força dele, quando quer [...] me dá medo pavor!”

(Rosa, 2001:39).  Até mesmo quando ele vê Otacília, sua mulher, pela primeira vez,

que a compara com Nossa Senhora:
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(...) eu divulguei, qual que uma luz de candeia mal deixava, a doçura de uma moça,

no enquadro da janela, lá dentro. Moça de carinha redonda, entre compridos cabelos. (...) a

Nossa Senhora um dia em sonho ou sombra me aparecesse, podia ser assim, - aquela

cabecinha, figurinha de rosto, em cima de alguma curva no ar que não se via (Rosa,

2001:174). (Grifos nossos).

Inclusive, “a cena do pacto, na encruzilhada das Veredas-Mortas, representa

um tipo especial de provação iniciatória, um ritual de sentido mágico-religioso”

(Candido, 2000:132).

 Dessa forma se concretiza o sincretismo religioso na narrativa.

Como já foi dito antes, a narrativa contempla a situação do país, mas vai mais

além, pois traça um panorama e não esquece de mencionar todos os povos que o

compunha naquele momento:

(...) visitar, convém ao senhor o povoado dos pretos: estes bateavam em faisqueiras

– no recesso brenho do Vargem-da-Cria – donde ouro já se tirou. Acho, de baixo quilate.

Uns pretos que ainda sabem cantar gabos em sua língua da Costa (Rosa, 2001:48). (Grifos

nossos).

Bem como, a migração de algumas populações em busca de riqueza:

(...) população de um arraial baiano, inteira, que marchava de mudada – homens,

mulheres, as crias, os velhos, o padre com seus petrechos e cruz e a imagem da igreja –

tendo até bandinha-de-música, como vieram com todos, parecendo nação de maracatu! Iam

para os diamantes tão longe... Rezavam, indo da miséria para a riqueza (Rosa, 2001:74).

(Grifos nossos).

As revoluções:

Os revoltosos depois passarm por aqui, soldados de Prestes, vinham de Goiás,

reclamavam posse de todos animais de sela. Seis que deram fogo, na barra do Urucúia, em

São Romão, aonde aportou um vapor do governo, cheio de tropas da Bahia (Rosa,

2001:114). (Grifos nossos).
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O coronelismo:

Ah, a vida vera é outra, do cidadão do sertão. Política! Tudo política, e potentes

chefias. (...) Mas, adiante, por aí arriba, ainda fazendeiro graúdo se reina mandador – todos

donos de agregados valentes, turmas de cabras de trabuco e na carabina escopetada! (...)

cada lugar é só de um grande senhor, com sua família geral, seus jagunços mil... (Rosa,

2001: 127/128). (Grifos nossos).

Além dos estrangeiros que por aqui passaram naquela época:

(...) o Vupes! ... Esse um era estranja, alemão, o senhor sabe: clareado, constituído

forte, com os olhos azuis, esporte de alto, leandrado, rosalgar – indivíduo mesmo. Pessoa

boa. Homem sistemático, salutar na alegria séria. (...) viajava sensato, e ia desempenhando

seu negócio dele no sertão – que era o de trazer e vender de tudo para os fazendeiros:

arados, enxadas, debulhadora ... ferramentas rógers e roscofes.. e até papa-vento, desses

moinhos-de-vento de sungar água, com torre, ele tomava empreitada de armar (Rosa, 2001:

86/87). (Grifos nossos).

Note-se aí, o imbricamento de cultura, ora gerado pela economia, ora pela

própria língua, pois, termos, que não são típicos da língua portuguesa, permeiam o

discurso do narrador, gerando dessa maneira, não um processo de aculturação, mas

sim, de transculturação.

Porém, o ápice da narrativa, no que se refere a essa questão é o encontro de

Riobaldo e Zé Bebelo com os “catrumanos” – pessoas que vivem à margem da

sociedade – na periferia da cultura, ou seja, não acompanharam a modernização do

país e, por isso, não são carentes apenas no âmbito econômico, mas em todos os

âmbitos, inclusive na questão da língua, veja-se, por exemplo, o que fala um dos

homens: ‘Ossenhor utúrje, mestre, a gente vinhemos, no graminhá... Ossenhor

utúrje...’ , e o narrador corrobora: “(...) e aquela voz que o homem guardava nos

baixos peitos, era tôo que nem de se responder em ladainha dos santos,

encomendação de mortos, responsório’ (Rosa, 2001:401). Com isso, podemos

perceber o arcaísmo da língua; inclusive, o narrador comenta: “nos tempos antigos,

devia de ter sido assim” (Rosa, 2001:399).
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 O bando de jagunços encontra-se com pessoas, que apesar de pertencerem à

mesma geração, são diferentes, pois, há uma cisão entre eles, marcada por “um país

que se moderniza sem se modernizar”, veja-se:

Todos estavam com alguma garantia: que eram lazarinas, bocudas baludas,

garruchas e bacamartes, escopetas e trabucão – peças de armas de outras idades (Rosa,

2001:400). (Grifos nossos).

Porém, essa “cisão” entre as personagens se consolida quando ao ser interrogado por

um deles sobre a sua procedência, Zé Bebelo responde: ‘Ei, do Brasil , amigo!’ (...)

‘Vim departir alçada e foro: outra lei – em cada esconso, nas toesas deste sertão...’

(Rosa, 2001:403), e o narrador, como que fundamentando: “gente tão em célebre,

conforme eu nunca tinha divulgado nem ouvido dizer, na vida” (Rosa, 2001:399).

(Grifos nossos).

 Há um outro momento no romance que também nos remete a essa troca de

cultura, que é, a primeira vez em que tentaram atravessar o Liso do Sussuarão, cuja

travessia foi um fracasso, e ao voltarem se depararam com um homem que julgando

ser um macaco, acabam matando e comendo, caracterizando dessa maneira a

antropofagia, que como se sabe, em nosso país, fez parte dos costumes de algumas

tribos indígenas. Fato esse que Marli Fantini diz ser “um aceno ao gesto antropofágico

de nosso modernismo e, para além dele, o sentido autodevorador da cultura que

agoniza no Grande Sertão: Veredas” (2003:120), o que é muito pertinente, pois,

Os índios, ponto de partida dessa metáfora [antropofagia], não devoravam qualquer

um de qualquer modo. Os candidatos à devoração, antes de serem ingeridos, tinham de dar

provas de determinadas qualidades, já que os índios acreditavam adquirir as qualidades do

devorado (Perrone-Moisés,1990:96).

 No entanto, esse fato também faz-nos perceber um certo imbricamento entre a

ficção e a história, ou seja, uma nos remetendo a outra, pois segundo Câmara

Cascudo:

Qualquer livro de história trará episódios de antropofagia ocasional, determinada

pela força, individual ou coletiva, epidemia, estiagens prolongadas, naufrágios, guerras,
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calmarias. São soluções desesperadas de sobrevivência que reaparecem, imperiosas em

momentos trágicos... (1973:277).

A narrativa, marcada por ambigüidades, tanto na linguagem do narrador, como

nas situações que apresenta, pois a “realidade” está sempre oscilando, como bem

disse Riobaldo, “tudo é e não é”, carrega em seu bojo o processo transculturador de

que fala Ángel Rama, pois se por um lado se passa entre as comunidades rurais, há

representantes do meio urbano que interferem junto a essas comunidades por meio de

suas culturas, bem como da linguagem.

O escritor, como já foi dito, faz um “inventário” do país e de todo o seu povo,

não esquecendo daqueles que constroem uma “terceira margem” por terem sido

esquecidos e não acompanharem a marcha do progresso. E por ser narrada numa

linguagem que nos remete à oralidade e ao mesmo tempo é poética, se torna mítica e

com isso, atravessa as fronteiras e se projeta de maneira universal.
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3.5.- A história contada

Como vimos, “a estória não quer ser história”, mas a estória conta história. A

escritura rosiana, como todas as obras da modernidade, é portadora de um saber que

se completa no leitor, pois nem sempre “a história contada” está no enunciado, mas

sim, na enunciação.

Profundo admirador de sua própria arte, escrever, para Guimarães Rosa, era

um ato de re-construção da palavra, em cujo processo ele não só se empenhava por

inteiro, como até reverenciava, pois, “o escritor, o bom escritor é um arquiteto da

alma”. (In: Lorenz, 1991:76). E complementando, ele diz:

Se tem de haver uma frase feita, eu preferia que me chamassem reacionário da

língua, pois quero voltar cada dia à origem da língua, lá onde a palavra ainda está nas

entranhas da alma, para poder lhe dar luz segundo a minha imagem. (In: Lorenz, 1991:84).

(Grifos nossos).

Como se sabe, Guimarães Rosa tinha um repertório rico, permeado por várias

línguas e em sua obra não se privou de sua utilização, pelo contrário, isso fez com que

criasse um novo estilo:

Um estilo, portanto, que procura conscientemente a desautomatização da

percepção lingüística, largamente lograda pela refundição das formas velhas em mesclas

renovadas. Isto parece o fundamental, embora pudesse buscar, por esse meio mesclado, a

fonte primeira e intocada da linguagem: uma linguagem em estado de percepção nascente,

feita de palavras limpas das impurezas do uso cotidiano e corriqueiro, reinvestidas da força

de criar um mundo. Em síntese, trata-se de uma linguagem de puras misturas, para dizer

com as palavras contraditórias, mas exatas, do próprio autor (Arrigucci, 1994:12). (Grifos do

autor).
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Dessa forma, Arrigucci caracteriza com precisão a obra de Guimarães Rosa,

construída por meio de uma linguagem de puras misturas13, transformando as formas

velhas e fazendo emergir um novo contexto, não somente mais significativo como

também, portador de uma nova face do romance moderno, ou seja, do rimance ao

romance, as temporalidades diversas se fundem: a tradição desemboca no moderno

(Arrigucci, 1994:27). (Grifos do autor).

Nas narrativas analisadas pudemos observar que o retorno às narrativas

primeiras suscitou nessa obra uma reflexão da escritura sobre si mesma, pois aqui não

se trata de resgatar ou romper com a tradição de antanho e com isso dar um novo

rumo para a história, mas sim de confrontar o passado com o presente, o arcaico com

o moderno e demonstrar uma nova possibilidade de se trabalhar o literário, ou melhor:

A questão aqui não é a passagem sucessiva do arcaico ao moderno, avaliada

positiva ou negativamente, mas a persistência de um no outro, que obriga, como veremos,

ao mergulho, em outros termos, num lugar fora das idéias em que o moderno e o arcaico

não são exatamente norma nem desvio (Wisnik, 2002:179).

A escritura de Guimarães Rosa inovou a literatura brasileira não apenas porque

se destacou da tradição literária vigente na época, mas, mais que isso, ela resgata

essa tradição e as narrativas primeiras, transformando tudo isso num contexto novo. E

apesar de nos remeter para o momento histórico em que suas obras foram produzidas,

o universo ficcional criado por esse autor não se esgota aí, ou seja, como já foi dito

antes, a sua narrativa “se alimenta na história, mas não se esgota nela, atravessa os

tempos”.

Walnice Nogueira Galvão, ao estudar Grande sertão: veredas, dividiu as malhas

discursivas da narrativa em dois tipos de matéria: “a historicamente dada, que está na

consciência da cultura; outra, a matéria imaginária” (Galvão, 1986:12), porém, como já

foi dito, as duas estão imbricadas, ou seja, esta nos remete àquela, mas, como

realmente ficou comprovado em seu estudo, é uma escritura construída por meio da

ambigüidade, ou seja, como bem disse Riobaldo: “tudo é e não é”.   A narrativa não

conta a vida do sertanejo, mas sim, a vida do ser humano em comunhão ou em conflito

                                                
13 Segundo Arrigucci, a expressão puras misturas foi descoberta no arquivo do escritor e utilizada
  pela primeira vez, por Sandra Vasconcelos, como título de sua tese de doutorado. Cf. bibliografia.
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com o universo circundante e “aí, História e estória se confundem para o sujeito em

busca de uma concepção de si mesmo e de sua vida. O acontecido ontem e aqui

ombreia com o acontecido em eras remotas e bem longe” (Galvão, 1986:57).

As narrativas aqui analisadas – “O burrinho pedrês”, “São Marcos” -, ambas

publicadas em Sagarana  e, “Bicho mau”, publicada em Estas estórias,  são portadoras

desse universo de que fala Walnice e nos faz entrever um microcosmo que antecede e

prepara o macrocosmo de Grande sertão: veredas e, esta por sua vez, amplia e

consolida toda a trajetória iniciada pelo autor. Claro está, que Rosa continua seu

projeto literário nas obras posteriores, mas esta obra reúne todos os elementos

trabalhados em suas primeiras narrativas.

Enfim, a narrativa rosiana, tecida entre o ser e o não ser, trabalhando com o

visível, mas privilegiando sempre o invisível, exige um leitor atento para que a sua

construção se complete.
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Quando chegaste mais velhos contavam estórias.

Tudo estava no seu lugar. A água. O som. A luz. Na

nossa harmonia. O texto oral. E só era texto não

apenas pela fala mas porque havia árvores, parrelas

sobre o erepitar de braços da floresta. E era texto

porque havia gesto. Texto porque havia dança. Texto

porque havia ritual. Texto falado ouvido e visto. É

certo que podias ter pedido para ouvir e ver as

estórias que os mais velhos contavam quando

chegastes! Mas não! Preferiste disparar os canhões.

(Manuel Rui)

Como Caliban, é de Próspero que ele recebe a

língua e, se através dela aprende a nomear o sol, a

lua, a água, a realidade em suma, por ela descobre

também a mágica sugestiva e encantatória da blasfémia

e do anátema. A sua especiosa e discordante tradição,

a sua revolta, deságuam e corporizam em estranhos

sons de uma língua estranha. É pois nessa zona

obscura e indeterminada, a partir das raízes imersas

no sono milenar, debatendo-se no emaranhado de

preconceitos e renúncias, que ele tateia o futuro e

procura articular a sua voz. Tempo decorrerá

entretanto antes que assim aconteça.

(Rui Knopfli)
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IV.- NARRAÇÃO E MEMÓRIA EM MIA COUTO

A estética literária, nos países africanos de língua portuguesa, sempre foi um

tema de constantes debates. A discussão sempre girou em torno da “reabilitação dos

valores ancestrais e a afirmação de suas diferenças específicas” e do

“comprometimento político anti-colonialista”. Com a luta pela independência surge uma

outra perspectiva, que é o confronto entre a tradição e as novas diretrizes sócio-

políticas, ou seja, os valores da tradição precisam ser perpetuados, mas o progresso

das cidades também se fará necessário para “a realização pessoal das camadas mais

instruídas”, bem como “das populações mais jovens” (Carvalho, 1984:414). A literatura

surge então, de maneira conflitante, pois não somente essas questões, como também

a questão da língua era contundente nesse conflito:

A escrita dos primeiros homens de letras moçambicanos é por si só sintoma de

contradição em que um processo violento de contacto entre culturas os coloca. Contradição

de que não está ausente a apropriação de uma língua estranha, com todas as rupturas que

essa apropriação comporta (Mendonça: 1989:36).

 E na década de 80, surge Mia Couto com uma escritura surrealista, que num

primeiro momento foi questionada por ser “pouco crítica” no que se referia à realidade

moçambicana, no entanto, “as estórias enraízam-se na história da comunidade, e isso

tem pelo menos uma conseqüência a nível da metáfora: ela acaba por referir, sempre

(ainda que por sugestão subtilizada quase ao máximo), a realidade concreta de

Moçambique” (Lepecki, 1988:177). Isso quer dizer que, apesar de parecer mais

preocupada com os “valores ancestrais”, a narrativa de Mia Couto também nos remete

à história política do país, uma vez que, contempla a dizimação da cultura por meio do

colonizador, bem como da guerra civil, posteriormente. Essa escritura, assim como a

escritura de Guimarães Rosa, pode não representar a história, mas nos remete a ela.

 Mia Couto não restringe as malhas discursivas de suas narrativas a

determinados temas ou situações, mas sim, trata de tudo e de todos de maneira

abrangente, até porque,
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‘los trabajos efectuados hasta hoy han mostrado el hecho  de que la tradición oral

jamás debería ser utilizada sola y sin suportes. Debe ser puesta em relación com las

estructuras  políticas y sociales de los pueblos que las conservan, comparada com las

tradiciones  vecinos y vinculada a las indicaciones cronológicas de las genealogías y de los

ciclos graduados de años, a los contactos documentados por escrito de los pueblos

letrados, a los fenómenos naturales datados, como hambres y eclipses, y com los hallazgos

arqueológicos’ (R. A. Hamilton apud Jan Vansina,  1966:19).

Isso comprova que ao trabalhar os valores ancestrais, se está trabalhando

também com a época em que esses valores foram constituídos. Mesmo sendo a

tradição, em grande parte, procedente do anonimato, os valores em que se inscreve

provêm de fontes que tiveram origem na história de um povo. Por isso, as lendas, os

rituais, os provérbios e os mitos se atualizam de acordo com a cultura de cada

continente e, Mia Couto vai mais além, pois nos remete à tradição na atualidade, ou

seja, imbricada com os valores constituídos pela modernidade, bem como, o

entrecruzamento entre a cultura do seu povo e as que foram legadas por outros povos

que ali chegaram, como bem diz Inocência Mata:

Já não se trata, pois, um mero processo de evocação ao passado mas a sua

explicitação para que funcione como factor interior ao presente. É já uma história projectada

no futuro, um futuro visto no tempo presente. Mas história em que abundam fiapos do

imaginário cultural, germinados na história, a diferentes níveis de sensibilidade e

referencialidades, mitos retidos na memória efabulada e na memória (re)inventada

(2001:69). (Grifos nossos).

Além disso, faz-se necessário lembrar ainda, que Moçambique, sendo um país

cuja cultura é predominantemente ágrafa, não somente a literatura, bem como a

história se utiliza, quando necessário, da tradição oral; isso significa que as duas –

literatura e história – acabam bebendo da mesma fonte.

Mas, voltando a questão dos “mitos retidos na memória efabulada e na memória

(re)inventada” a que se refere Inocência Mata, as raízes da escritura de Mia Couto são

míticas, pois, tendo como base a tradição oral dos bantos, o mito rege as suas crenças

de tal forma, que toda a teia discursiva gera-se a partir dele, haja vista uma grande

contemplação à natureza, o que nos faz constatar  que são as forças cósmicas que

regem a vida das personagens:
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É esta atitude de deslumbramento perante o cosmos que é a condição de base de

toda a obra literária em que o mito constitui algo de verdadeiramente vital, não um simples

acto mental. A memória torna-se mais do que um elemento individual para se transformar

em memória ancestral (memória de muitas vozes e muitos tempos), através da qual o autor

(e as vozes nele amalgamadas) procura exprimir a desmedida do invisível no visível, o rasto

do sobrenatural na natureza (Leite, 1998:45).

Com Mia Couto e seus próceres, nasce em Moçambique uma literatura que

contempla todos os âmbitos da cultura. Talvez, possamos mesmo afirmar que, a

literatura se debruça sobre a cultura para analisar a sua trajetória:

A literatura moçambicana surge como expressão mais alta da ‘cultura aculturada’

em Moçambique, ela nasce como forma de recriação, protesto, reivindicação e finalmente

conscientização naquele segmento da sociedade moçambicana cuja inserção na economia

colonial conferiu acesso à escolarização... (Honwana  apud Leite, 1984:499).

O escritor parece corroborar com isso em sua afirmação: ‘escolhemos uma

escrita de fronteira para falar de um país de fronteira, uma nação feita de mestiçagens

e sínteses’ (Couto apud  Angius, 1998:17).

Mia Couto, além de escritor é jornalista, biólogo e durante algum tempo cursou

medicina e toda essa experiência tem sido aproveitada na sua escritura. Ao falar da

construção da literatura de seu país, ele diz:

A maior parte dos escritores moçambicanos foram em algum momento jornalistas

na sua vida. Eles são ou correspondem a um seguimento desse país que faz fronteira com

a modernidade, eles são quem está abrindo portas para a modernidade, para o universo da

escrita. E isso foi vivido na altura de uma maneira muito empolgante. Nós acreditávamos

mesmo que fosse uma ilusão, acreditávamos que estávamos fazendo uma coisa ética,

estávamos ajudando a criar uma nação. (...) Eu assisti o parto da própria nação a que

pertenço... (In: Felinto, 2005:02). (Grifos nossos).

A trajetória desses escritores não tem sido fácil, tendo em vista o analfabetismo

que impera em Moçambique. É por isso que Mia Couto diz utilizar outros meios de

comunicação, como a televisão e o teatro, por exemplo, para ter contato com grande

parte da população:
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O teatro foi no passado – com raras excepções  - um exclusivo da burguesia

colonial. Actualmente aparece criado nas fábricas, nas empresas, nas aldeias comunais,

com espontaneidade, movido por uma necessidade de crítica moralizadora, que não

dispensa a prática de um humor oportuno e agudo. (...) constitui uma forma popular de

intervenção trazida das zonas libertadas e que rapidamente se estendeu a todo o país

(Mendonça: 1989:30).

Ainda sobre isso, Fátima Mendonça acrescenta:

Como parte integrante e fundamental da cultura moçambicana, a literatura oral feita

de contos, fábulas ou simples narrativas, vai-se desenvolvendo consoante a evolução da

vida social. Num país em que o colonialismo deixou mais de 90% de analfabetos, hoje

reduzidos para 70%, a cultura da oralidade constitui ainda a grande força que proporciona a

apreensão da realidade através de formas estéticas (2003:31).

Além disso, como observa Patrick Chabal, antes da independência havia uma

certa urgência na construção de uma literatura e, como os poucos intelectuais que

havia eram formados pela metrópole, resultou numa literatura africana com influência

européia, veja-se:

É analiticamente estéril negar ou mesmo descrer das influências da cultura

metropolitana na literatura africana, apesar de ser legítimo e necessário questionar os

sentidos das ‘influências’ nesse contexto (1994:20)

Chabal acrescenta ainda, que esses escritores produziram uma escritura

africana, mas fizeram-no sem desperdiçar o conhecimento que tinham, não somente

da literatura metropolitana, bem como da universal, o que fez com que conquistassem

o seu lugar no mundo, pois “o argumento não é tanto que o conhecimento da literatura

metropolitana implicasse influência directa na literatura africana. Pelo contrário, é o

acesso à língua e literatura metropolitanas que permitiu o contacto com a literatura

escrita de todo o mundo” (1994:21).

Por isso, houve uma longa discussão entre críticos portugueses e autores

moçambicanos sobre a moçambicanidade da literatura, chegaram a vários consensos,

porém, quando Mia Couto inicia a sua escritura, década de 80, ele e seus próceres já



92

não suscitam mais essa discussão, mas sim, constroem uma escritura que nos remete

ao hibridismo cultural que permeia o seu país.

Porém, segundo Chabal, atualmente, a preocupação maior dos autores se dá

no âmbito lingüístico, pois os escritores, como Mia Couto e Luandino Vieira, por

exemplo, estão mais preocupados em encontrar novas formas lingüísticas que melhor

expressem a linguagem do seu povo na África contemporânea (1994:26).

Mia Couto registra, talvez de uma forma metafórica, por meio da escrita “as

vozes” dos intérpretes da tradição de seu país. Porém,  como já foi dito, não se sabe

se é uma utopia ou desejo de preservação, pois, “a tematização da revalorização da

oralidade é uma forma de manifestar uma recuperação simbólica desse estado

civilizacional anterior à introdução da escrita, em Moçambique, reivindicando uma

reposição de valores próprios, meio de afirmação de uma cultura que foi subjugada

pela hegemonia da escrita” (Leite, 1998:90). E aqui, podemos entrever a lenda de

Próspero e Caliban, em que este, após se apropriar da língua daquele, se volta contra

ele.

Maria Lúcia Lepeck, ao falar da tradição oral na obra de Mia Couto, observa

que:

sobrepõe-se o escrito (chamado, em Retórica, ‘discurso de uso repetido’) ao oral,

‘discurso de uso único’, alada palavra que a notação em livro impede de se perder.

Sobrepõe-se o tempo do segundo contar ao tempo do primeiro. E, mais importante,

sobrepõe-se (em convivência) a palavra narrativo-poética e reflexiva do Narrador-escritor

àquela outra palavra, senhora das mesmas capacidades, que um anônimo contador terá

dito (1988:177). (Grifos da autora).

Diante disso, podemos perceber a semelhança entre o projeto estético desse

autor e o de Guimarães Rosa, ou seja, os dois autores nos remetem ao hibridismo

cultural que permeia os dois países. A única diferença, como já foi dito, é que para

Rosa, a tradição oral já fazia parte do passado e para Mia, é algo que faz parte do

cotidiano. Vejamos como isso se propaga em suas narrativas.
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4.1.- A tradição: branca ou negra?

Afinal, Carlota Gentina não chegou de voar? é um conto de Mia Couto,

publicado em um dos seus primeiros livros de contos, Vozes anoitecidas, que mais

parece uma célula incrustada no seio das outras histórias, no qual o escritor

condensou todo o seu projeto estético, ou seja, nele são tratadas todas as vertentes

que o escritor irá desenvolver em outras narrativas, pois, há a questão da perda da

identidade; do branco que se sente negro por pertencer aquele universo; a justiça

sendo confrontada com a tradição, isto é, justiça dos brancos ou justiça dos negros?  A

alteridade; a escrita permeada pela oralidade e mais ainda, a questão do hibridismo

cultural que é assumido logo no início da narrativa, veja-se:

Eu somos tristes. Não me engano, digo bem. Ou talvez: nós sou triste? Porque

dentro de mim não sou sozinho. Sou muitos. E esses todos disputam minha única vida.

Vamos tendo nossas mortes. Mas parto foi um só. Aí, o problema. Por isso, quando conto a

minha história me misturo, mulato não de raças, mas de existências (Couto,1987:85).

(Grifos nossos).

Note-se aí o desconcerto do narrador, que não sabe como narrar a sua história, pois

percebe a mistura que há em si e tem consciência de sua pluralidade. Na verdade,

trata-se de um homem que, ao saber que o cunhado queimou a esposa por acidente e

por causa de seu grito, que pareceu animalesco, pensou que se tratava de uma “nóii”

(feiticeira), julgou que a própria esposa, por ser irmã daquela, também poderia estar na

mesma condição. Isto posto, resolveu “regar” o corpo dela com água quente para ver o

que acontecia:

Só havia uma maneira de provar se Carlota Gentina, minha mulher, era ou não uma

   nóii. Era surpreender-lhe com um sofrimento, uma dor funda. Olhei em volta e vi a panela

com água a ferver. Levantei e reguei o corpo dela com fervuras. Esperei o grito mas não

veio (Couto, 1987:88).

E logo de saída, ressalta-se a questão da alteridade, pois apesar de admitir que

matou a esposa, não consegue entender o crime, uma vez que, na sua tradição,

Carlota Gentina era apenas um pássaro:
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A minha mulher matei, dizem. Na vida real matei uma que não existia. Era um

pássaro. Soltei-lhe quando vi que ela não tinha voz, morria sem queixar. Que bicho saiu

dela, mudo, através do intervalo do corpo? (...) Isto que eu vou contar o senhor vai usar no

tribunal para me defender. Enquanto nem me conhece. O meu sofrimento lhe interessa

doutor? Não me importa a mim, bem tão pouco (Couto: 1987:85/86). (Grifos nossos).

O narrador-personagem não consegue entender a sua situação, pois está

sendo julgado por outra cultura que o acusa de um crime que em sua ”vida real” não

aconteceu. Aqui, além da alteridade, pois os seus semelhantes o condenam porque

não comungam dos mesmos valores, há também a instauração de um paradoxo, por

um lado, o cumprimento da pena por algo que mediante aos seus olhos não foi crime

e, por outro, a justiça oficial que o condena por obedecer a um código penal que diz o

contrário.

Tudo isso nos remete ao que diz Ana Mafalda Leite sobre os contos publicados

em Vozes anoitecidas, junto com este que ora analisamos:

O confronto entre o mundo tradicional e o mundo urbano, entre os valores míticos

da cultura camponesa e a fria racionalidade dos acontecimentos bélicos, caracterizados

pela tecnologia sofisticada da guerra, o constante choque entre a harmonia gregária

coletiva no seu habitat natural e a desordem caótica que a miséria e o desequilíbrio sociais

provocaram nas margens urbanas e suburbanas, leva, nestes contos, à procura de uma

forma de ajustamento simbólico, que se reveste de paradoxos aparentemente

inconciliáveis, e que a língua procura actualizar (1998:41).

Henri Junod, um missionário da igreja presbiteriana, escrevendo entre o final do

século XIX e início do século XX, ao relatar em sua obra Usos e costumes dos bantu

(1996) a tradição clânica dos indígenas do sul da áfrica, esclarece o ritual proferido

pelo narrador que acabou matando a esposa. Segundo o que ouviu contar, todos os

feiticeiros ou valoyi, que é o plural de noyi, como são chamados em sua língua, saem à

noite e deixam em seu lugar um animal que melhor se identifique consigo e dão a este

a sua aparência. Se o parceiro desconfiar é só ferir este ser na perna com uma

azagaia, que se ele gritar de maneira selvagem, confirmará a sua condição, ou seja,

realmente é um noyi. Porém, o autor não deixa de esclarecer que os valoyi, enquanto
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jovens, não têm consciência de sua condição e por isso, não se dão conta de suas

saídas noturnas. Inclusive, um deles pode matar uma pessoa à noite e ser o primeiro a

chorar por ela no dia seguinte; no entanto, ficará chocado caso algum adivinho lhe

conte.

As lembranças do narrador são muito enfáticas e o narrador parece estar preso

a elas de uma maneira muito singular, pois, a esposa parece ter levado consigo a vida

dele também, pois sonha com ela e diz que ela estava a pilar, mas não eram grãos e

sim água, que segundo ela, eram as lágrimas dele. As batidas do seu coração se

confundem com às do pilão. Ele diz ter trocado a sua vida por sonhos. Dias depois, diz

que através de um desses sonhos assistiu a sua própria morte, viu seu sangue

espalhado no corredor e quem o juntou e o devolveu ao seu corpo, chamando-o pelo

nome, foi a esposa. Nome que ele já não se lembra, pois ali é apenas um número

(Couto, 1998:91).

Maria Lúcia Lepeck define bem essa questão – as lembranças nessa obra:

Em Vozes Anoitecidas o jogo de sobreposições constrói um clima rememorador

onde o objecto lembrado acaba por ter mais força de presença que de ausência. Talvez

pelo facto de ele existir em dois sujeitos de lembrança – o ‘contador’ e o ‘escritor’ -,

transitando depois, para nós, também em forma de lembrança do que ainda não

conhecemos (1988:177). (Grifos da autora).

Note-se aí que não somente se consolida a questão da alteridade bem como da

memória construída pelo escritor na elaboração da obra, que se propaga por meio do

narrador.

Ao contar a história, o narrador diz que está preso há seis anos e por isso,

sente-se desgarrado do mundo, portanto, pede para se tornar moribundo, pois,

segundo ele, aos moribundos tudo é permitido:

Estou aqui a falar, isto-isto, mas já não quero nada, não quero sair nem ficar. Seis

anos que estou aqui preso chegaram para desaprender a minha vida. Agora doutor, quero

só ser moribundo. Morrer é muito demais, viver é pouco. Fico nas metades. Moribundo

(Couto, 1987:86).(Grifos nossos).
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Apesar do narrador dizer que está “a falar”, na verdade, ele está escrevendo,

pois segundo ele:

O senhor doutor das leis, me pediu de escrever a minha história. Aos poucos, um

pedaço cada dia. (...) De escrever me cansei das letras (Couto, 1987:85/91).

Temos aqui, o imbricamento entre a escrita e a oralidade, pois, aparentemente

é um narrador da tradição oral, faz uso da palavra oral, mas esta é forjada pela escrita.

E essa questão é muito significativa na narrativa, pois, o narrador não sabe como se

situar, não somente pela dizimação da sua cultura, mas principalmente pela perda da

identidade, veja-se:

Assim, mesmo branco somos pretos. Digo-lhes com respeito. Preto o senhor

também. Defeito da raça dos homens, esta nossa de todos. Nossa voz cega e rota, já não

manda. Ordens só damos nos fracos: mulheres e crianças. Mesmo esses começam a

demorar nas obediências (Couto, 2003:93).

Parece que esse significante “preto” tem uma conotação que vai além da cor da

pele, pois sugere perda, uma vez que ele fala em perda de poderes e demonstra

também as características de sua cultura, veja-se que as mulheres são consideradas

“fracas”, cuja condição esclareceremos nas próximas análises.

Logo depois, ele diz que o cunhado confirmou que a esposa não era uma nóii,

portanto, como isso é “mal de irmãs”, a sua também não era, mas conclui dizendo que

seu erro não foi matar a esposa, mas sim se entregar a justiça dos brancos:

Sou filho do meu mundo. Quero ser julgado por outras leis, devidas de minha

tradição. O meu erro não foi matar Carlota, foi entregar a minha vida a este seu mundo que

não encosta com o meu. Lá, no meu lugar, me conhecem. Lá podem decidir das minhas

bondades. Aqui, ninguém. Como posso ser defendido se não arranho entendimento dos

outros? Desculpe, senhor doutor: justiça só pode ser feita onde eu pertenço. Só eles sabem

que, afinal, eu não conhecia que Carlota Gentina não tinha asas para voar (Couto,

1987:95).

Segundo Henri Junod (1996), era o chefe da comunidade que determinava as

punições, pois naqueles clãs eles regiam a lei de acordo com a tradição, no entanto,
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com a chegada dos brancos, as medidas tomadas enfraqueceram o poder do chefe e,

cada vez mais, os indígenas passaram a procurar a justiça dos brancos.

Mia Couto, em uma entrevista, ao falar da cultura de seu país, dá conta do

universo que aqui foi retratado:

Em Moçambique [...] as pessoas estão sempre colocadas numa situação de

viverem em diferentes mundos e têm que viver em diferentes mundos, têm que fazer

alguma pose, alguma representação: se são do mundo rural quando estão no mundo

urbano, têm que parecer urbanos. Têm que estar num território um pouco estranho, o que

implica lidar com códigos que não são os seus de nascença, não são os seus mais

profundos. Isto faz com que as pessoas estejam sempre recriando-se, reinventando-se.

Esta situação é muito rica, porque se vive com mundos que atravessam o interior das

pessoas. As almas das pessoas são atravessadas por este mundo. As pessoas estão

sempre viajando de um mundo para outro. Quando casam, têm uma cerimónia num e

noutro lado. Quando nascem, quando morrem é como se houvesse duas mortes, como se

houvesse duas vidas. As pessoas vivem sempre nesta situação de se dividirem,

distribuirem por diferentes registos, diferentes maneiras de se olharem e de olharem para

os outros. Acho que isto é uma fonte de inspiração muito grande para qualquer pessoa, já

não falo num escritor. Para gente que desconhece esta dupla dimensão, a conclusão pode

ser pensar que não é uma mentira, um jogo de mentiras. E não é tão simples. Não é um

jogo de mentiras, é um jogo de reinvenções. As pessoas têm que se recriar em diferentes

teatros, diferentes cenários (Beal, 2005:03) (Grifos nossos).

Percebe-se, com isso, a maneira como a narrativa de Mia Couto nos remete à

realidade, se bem que como já foi visto, o escritor não consegue traçar uma fronteira

exata entre esta e a ficção, mas esse processo se torna bem mais agudo na próxima

narrativa que iremos analisar.
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4.2.- As cinzas da memória

A escritura de Mia Couto, apesar de não fazer parte da literatura engajada como

a de outros escritores moçambicanos, não deixa de representar a realidade de uma

nação dizimada pela violência, não somente do colonialismo selvagem, como também

da guerra após a sua independência.

Deambulam em suas narrativas, personagens representantes de um povo que

perdeu a sua identidade e tenta resgatar isso a todo custo, impondo as suas tradições

a outras que lhes foram impostas.

É nesse contexto que vamos nos deparar com a personagem “Nãozinha de

Jesus” no conto O adeus da sombra, em Estórias abensonhadas, publicado em 1994.

Nesse conto, ela surge apenas como a “curandeira”, que é procurada por um biólogo

para ajudá-lo a encontrar uma planta que curará uma moça que está para morrer. Não

consegue, pois a planta já não existe. Tempos depois, vamos reencontrá-la, agora

apenas “Nãozinha”, no romance A varanda do frangipani, publicado em 1996.

Essa personagem não somente migra de uma história para outra, como evolui

de forma significativa, uma vez que, lamenta “a perda da memória” e recria o passado

através do imaginário, fazendo com que todas as outras personagens façam parte

desse mundo que já não existe, ou seja, existe apenas em sua imaginação.

Logo de saída, percebemos os poderes mediúnicos da curandeira, quando ela

nota a presença do guia – acompanhante do biólogo:

                          -  Veio com esse?

Estremeceu, baixando o rosto. O cabo da sua catana rodou, em assobio

pelos ares. A lâmina se espetou no tronco da árvore sagrada. A curandeira cuspiu

na seiva que escorreu do golpe. Voltou a encarar o moço, agora em desafio de

vencedora. Julinho se afastou cabisbaixo (Couto, 1994:178). (Grifos do autor).

Aqui, Nãozinha cumpre um ritual que nos faz vislumbrar algo mágico,

principalmente, por utilizar a “árvore sagrada”, pois é sabido que em Moçambique, as

árvores servem de abrigo para os espíritos dos mortos (xicuembos), que são

divinizados pelos seus descendentes. A impressão que temos é de que esse ritual,

cumprido pela personagem, faz afastar os “maus espíritos”, uma vez que ela “cuspiu
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na seiva que escorreu do golpe” e “Julinho se afastou”. Se bem que Henri Junod

(1996) diz que os valoyi (feiticeiros) se reconhecem. No entanto, aqui estamos lidando

com uma “curandeira” , pois, segundo Junod, há uma separação bem nítida entre eles:

de um lado, a magia negra que é para fazer o mal e, do outro, a magia branca que é

para o bem; estes são chamados mungoma, que lutam contra os valoyi.

O desânimo da “curandeira” diante do pedido do biólogo nos faz constatar a

situação dos seres que vivem nessa sociedade devastada pelos “clamores do

consumo, que a modernidade espalha indistintamente” (Chaves, 1997:246), pois ela

dependia das “plantas curadoiras” para exercer o seu ofício e o biólogo diz:

Lhe prometera combatermos juntos, ambos querendo salvar os seus vitais

materiais, guardar em mundo suas antigas sabedorias (Couto, 1994:179).

Ao que ela responde:

Agora já não dá tempo. É que nos levam tudo, esses que vem da cidade cortam

tudo, nem raízes nos deixam...  Essas folhas, já há muito tempo que foram, voaram,

borboletaram-se por aí (Couto, 1994:179). (Grifos do autor).

O conflito gerado pela perda de “suas antigas sabedorias” aqui se configura, pois

vemos a preocupação, não somente da curandeira, como também, do próprio

narrador-biólogo que ao descrever a personagem diz:

Ela encerrava uma ciência: as plantas curadoiras. Com ela eu recebia

aprendizagem. Nãozinha dava volta às sombras e arrancava raízes, folhitas,

ramuscos. Com essas materiazinhas ela vencia a morte. Mas a curandeira se

queixa: esses vegetais começam a rarear. Hoje existem só de raspão (Couto,

1994:177). (Grifos nossos).

Na “fala” do narrador podemos constatar a influência da cultura popular sobre a

cultura erudita e, podemos perceber também, que com a falta da matéria-prima o mito

se esvaece, mas o rito prevalece, uma vez que Nãozinha não consegue salvar a moça,

mas o biólogo o faz com a própria vida, pois Julinho – seu guia – o mata para roubar-

lhe a “sombra”. Aqui se confirma que o guia era mesmo um noyi (feiticeiro), pois

segundo Junod, quando o feiticeiro quer tirar a vida de alguém, primeiro ele mata “a



100

carne” com um feitiço, restando somente a sombra que dias depois também morrerá

(1996:438, vl.II).

Dessa forma, o autor – Mia Couto – nos mostra a dicotomia do problema: de um

lado a tradição se esvaece e do outro a sua persistência em continuar, o que

fundamenta a sua afirmação de que “a nossa riqueza depende da nossa

disponibilidade em efectuarmos trocas culturais com os outros” (2003:01). Temos aí

um biólogo – um estudioso da ciência – aprendendo com a “sabedoria popular”, uma

curandeira, consolidando, mais uma vez, o processo de transculturação de que fala

Fernando Ortiz.

Além disso, podemos entrever neste momento mais uma das características

dessa tradição, que é a questão da velhice; os velhos significam sabedoria, pois

costuma-se dizer que “cada velho que morre é uma biblioteca que desaparece”

(Mendes. In: Medina, 1987:168), ou seja, os velhos detêm a cultura e são

responsáveis pela sua transmissão e com isso, a tradição vai sendo passada de

geração para geração.

Curiosamente, tempos depois, vamos encontrar Nãozinha de Jesus – agora

somente Nãozinha – em outra obra do autor, A varanda do frangipani, que segundo

uma outra personagem, ela foi expulsa de onde morava, por terem descoberto que era

feiticeira, tendo em vista ter sido responsável por muitas mortes; o que nos faz

constatar a migração da personagem, uma vez que na narrativa anterior já sabíamos

que, as armas com que ela enfrentava a morte já não existiam mais – as plantas -, e

vemos que, por não poder mais cumprir o seu papel naquela sociedade, veio parar

num asilo, junto com outros velhos que também perderam os seus durante o período

da guerra.

Ao começar a narrar a sua história, ela relata que, ainda na adolescência, foi

iniciada sexualmente por seu pai, a mando de um feiticeiro. Anos mais tarde, já na

velhice, foi expulsa da sua comunidade, acusada de feitiçaria, o que lamenta:

Nós, mulheres, estamos sempre sob a sombra da lâmina: impedidas de viver

enquanto novas, acusadas de não morrer quando já velhas (Couto, 1996:82).

Vislumbramos aqui, as perdas da personagem que já começam a partir do

próprio nome, pois enquanto era curandeira na narrativa anterior, chamava-se
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Nãozinha de Jesus, já aqui, considerada feiticeira, ela é apenas Nãozinha. No decorrer

da narrativa, constatamos que o seu nome – Nãozinha – significa negação da vida,

tendo em vista as rupturas bruscas que se realizam no destino da personagem.

Além disso, a perda de parte do nome nos faz vislumbrar o sincretrismo das

religiões moçambicanas, isto é, a mistura de curandeirismo, cristianismo e feitiçaria,

semelhante ao que acontece nas religiões brasileiras.

N’A varanda do frangipani, o espaço da narrativa é a antiga fortaleza colonial,

construída pelos portugueses e transformada em asilo após a independência. O

narrador é um morto, Ermelindo Mucanga, já falecido há quase duas décadas, isto é,

no momento da independência. Este morrera longe de sua comunidade, quando

trabalhava na restauração dessa fortaleza e fora ali mesmo enterrado, junto à árvore

chamada frangipani. E por ter sido sepultado longe de sua terra natal, sem que fosse

cumprido o ritual tradicional, não se transformou em xicuembo após a morte, isto é, em

um antepassado divinizado pela família, mas sim em xipoco, ou seja, um fantasma:

Me faltou cerimônia e tradição quando me enterraram. Não tive sequer quem me

dobrasse os joelhos. (...) Ninguém me abriu as mãos quando meu corpo ainda esfriava.

Transitei-me com os punhos fechados, chamando maldição sobre os viventes. (...) Nós os

Mucangas, temos obrigações com os antigamente.  (...) Todas estas atropelias sucederam

porque morri fora do meu lugar. Trabalhava longe da minha vila natal. Carpinteirava em

obras de restauro na fortaleza dos portugueses, em São Nicolau. Deixei o mundo quando

era a véspera da libertação da minha terra. Fazia a piada: meu país nascia, em roupas de

bandeira, e eu descia ao chão, exilado da luz. Quem sabe foi bom, assim evitado de assistir

a guerras e desgraças (Couto, 1996:12). (Grifos nossos).

Passado alguns anos, o ‘xipoco’  descobre que o governo quer desenterrar os

seus “restos” para proclamá-lo como herói, tendo em vista ser necessário para atender

algumas manobras. Para combater a mentira, pois ele era um simples carpinteiro, e

aconselhado pelo halakavuma, segundo ele, um “mamífero que mora com os

falecidos”, resolve voltar à vida.

No estado de xipoco retorna à vida incorporando, por seis dias, o corpo de um

inspetor de polícia, Izidine Naíta, representante do poder, homem da cidade de

Maputo, aculturado, que veio ao asilo por uma semana para investigar a morte de
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Vasto Excelêncio, então diretor do asilo. No entanto, tem a garantia do halakavuma de

que irá “remorrer”, isto é, o inspetor só terá seis dias de vida.

A morte de Ermelindo Mucanga se deu às vésperas da independência de

Moçambique, a narrativa, porém, está sendo contada logo após a guerra civil:

A paz se instalara, recente em todo o país. No asilo, porém, pouco mudara. A

fortaleza permanecia ainda rodeada de minas e ninguém ousava sair ou entrar. Só um dos

asilados, a velha Nãozinha, se atrevia caminhar nos matos próximos. Mas ela era tão sem

peso que nunca poderia accionar um explosivo (Couto, 1996:22).

Chegando ao asilo, o inspetor decide entrevistar um velho a cada noite e o

primeiro que se apresenta é Navaia Caetano, a criança velha; personagem muito

interessante, que nos remeterá a Xerazade e logo de saída, dará conta da tradição de

seu país:

Não escreva, deixe esse caderno aí no chão. (...) Neste asilo, o senhor se aumente

de muita orelha. É que nós aqui vivemos muito oralmente. (...) Tudo começa antes do

antigamente. Nós dizemos ntumbuluku. Parece longe mas é lá que nascem os dias que

estão ainda em botão (Couto, 1996:28). (Grifos nossos).

Ao continuar sua história, ele diz que uma maldição pesa sobre ele, pois sofre

da “doença da idade antecipada”, é “um menino que envelheceu logo à nascença” e

que por isso, está proibido de contar a sua história, pois se terminar o relato, morrerá,

e complementa: “faço na palavra o esconderijo do tempo” (Couto, 1996:28/29); o que

nos remete aos “homens narrativas” de que fala Todorov, em que “a personagem é

uma história virtual que é a história de sua vida” (1970:123).

Um outro fato que nos remete à tradição é quando ele conta que ao nascer e a

mãe descobrir sua condição, chamou o pai, mas este “baixou os olhos em nenhuma

direcção. Um homem está interdito de enfrentar o filho antes que lhe caia o cordão

umbilical”(Couto, 1996:31), o que corrobora com a afirmação de Henry Junod (1996),

que diz que nessas comunidades, o pai não presta atenção ao filho logo que ele

nasce, pois nesse momento “as crianças são apenas água”. Além disso, ainda após o

seu nascimento, recorrem aos “ossinhos da adivinhação”, um ritual que Junod também

diz existir entre os bantos, e esses ossinhos aconselham a colocar-lhes no pescoço
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um “xi-tsungulo”, que é um lenço utilizado contra maus-olhados, para livrá-lo da

tristeza.

Junod, esclarecendo o significado dos “ossinhos”, que ele chama “ossículos

divinatórios”, diz ser este “o grande meio que os antepassados-deuses empregam para

revelar a sua vontade [...] que se deitam em todas as ocasiões e que se chamam Bula,

a Palavra”.  E, acrescenta ainda, que, muitas vezes, o adivinho pensa ter recebido o

seu poder divino de um parente morto que também costumava consultá-los “e lhe

transmitiu a sua faculdade de interpretação”. A consulta a esses ossículos é de suma

importância para os bantos, pois saber o que os seus deuses pensam ou fazem é

fundamental, uma vez que, deles depende “a própria existência da aldeia e do clã e o

bem-estar de cada um dos seus membros” (1996:330, vl. II). (Grifos do autor). Na

verdade, nessas comunidades, os deuses são responsáveis por todas as coisas, as

boas e as más também, pois, eles tanto abençoam como castigam.

Mas a condição de Navaia Caetano, de criança velha, torna-se extremamente

interessante quando ele explica:

Tinha sido assim; eu nascera, crescera e envelhecera num só dia. A vida da pessoa

se estende por anos... Minha vida, ao contrário, se despendera toda num único dia. De

manhã, eu era criança, me arrastando, gatinhoso. De tarde, era homem feito, capaz de

acertar no passo e no falar. Pela noite, já minha pele se enrugava, a voz definhava e me

magoava a saudade de não ter vivido (Couto, 1996:32/33). (Grifos nossos).

Note-se aqui, a representação da resposta à pergunta da esfinge na tragédia de

Édipo rei, o que nos faz vislumbrar a apropriação do autor de mitos da cultura ocidental

e o imbricamenteo destes com os de sua cultura, o que nos remete a Abiola Irele

falando sobre a África:

(...) estamos incomodamente espremidos entre os valores de nossa cultura

tradicional e os do ocidente. O processo de mudança por que estamos passando criou um

dualismo de formas de vida que vivenciamos, no momento, menos como um estilo de

instigante complexidade como um de confusa desigualdade (Abiola Irele apud Appiah,

1997:86)
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No entanto, um diálogo entre as personagens: Domingos Mourão, um

português, e Nhonhoso, um moçambicano, nos remete a uma outra visão da questão,

pois neste, percebemos os dois lados da moeda, ou seja, de um lado, o pensamento

europeu e do outro o africano na esteira da tradição:

- Nós brancos, sempre ganhámos. Durante quinhentos anos vencemos sempre.

Nós é que tínhamos as armas...

O português, coitado, mantinha aquela ilusão. Ele não entendia o passado. Não

foram armas que nos derrotaram. O que aconteceu é que nós, moçambicanos, acreditámos

que os espíritos dos que chegavam eram mais antigos que os nossos. Acreditámos que os

feitiços dos portugueses eram mais poderosos. Por isso os deixámos governar. Quem sabe

suas histórias eram mais de encantar? (Couto, 1996:67). (Grifos do autor).

Claro que isso não representa a realidade, mas nos faz vislumbrar a ignorância

do europeu no que se refere a outras culturas e os problemas que isso acarretou ao

processo de colonização. E como se não bastasse, Nhonhoso ainda faz uma análise

da situação do português em terras africanas:

Voltei atrás e me sentei ao lado do português. Senti, naquele instante, tanta pena

dele. O homenzito iria morrer aqui, longe dos antepassados. Seria enterrado em terra

alheia. Ele, sim, estava condenado à mais terrível das solidões: ficar longe dos seus mortos

sem que, deste lado da vida, houvesse familiar que lhe deitasse cuidados. Nossos deuses

estão aqui perto. O Deus dele está longe, para além das vistas e das visitas (Couto,

1996:68). (Grifos nossos).

Note-se aí, a dicotomia que a personagem estabelece entre os deuses das

religiões africanas e o cristianismo, o que nos remete a Roger Bastide (1989)

explicando a diferença entre as religiões, pois segundo ele, ao contrário do

cristianismo, que prega a busca pela “vida eterna”, ou seja, o bem-estar somente após

a morte, essas religiões buscam soluções imediatas para os seus problemas terrenos,

isto é, prima pelo imediatismo; os deuses se incorporam em seus seguidores e se

comunicam diretamente com os seus fiéis.

Mas, voltando ao diálogo entre o inspetor e Navaia Caetano, este, ao se referir

às investigações sobre a morte de Vasto Excelêncio, aconselha-o a escutar o mar,
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pois, “para além do marulhar, lhe haveria de chegar gritos humanos”, que segundo ele,

seriam “dos falecidos” (Couto, 1996:43).

O inspetor, ao conversar com Marta Gimo, a enfermeira do asilo, na tentativa de

entender o que ouvira de Navaia Caetano sobre o crime, fica sabendo que o que ele

quis dizer é que, junto ao ruído do mar, estariam os gritos de Vasto Excelêncio,

denunciando quem o matou, mas o policial não acredita e desdenha, o que ela

classifica de arrogância, mas o narrador complementa:

Quem sabe, Marta tinha razão? Ele estudara na Europa, regressara a Moçambique

anos depois da Independência. Esse afastamento limitava o seu conhecimento da cultura,

das línguas, das pequenas coisas que figuram a alma de um povo (Couto, 1996:44).

Com isso, o escritor introduz na narrativa o hibridismo cultural de seu país e nos

faz vislumbrar a dificuldade no trabalho do policial, pois ele vai lidar com o seu povo,

porém, já não conhece mais a tradição. Podemos perceber isso em um outro momento

em que ele continua seu diálogo com a enfermeira, alegando que ela está orientando

os velhos para confundi-lo e, por isso eles estão inventando tantos “disparates”:

- Não são disparates. Você é que não percebe o que eles lhe estão a dizer. (...)

Eles, todos eles, lhe estão a dizer coisas importantíssimas. Você é que não fala a língua

deles (Couto, 1996:77). (Grifos do autor).

No entanto, faz-se necessário voltar a falar sobre a personagem Domingos

Mourão para demonstrarmos como essa questão chega ao ápice. Domingos Mourão é

o português que recebeu o nome africano de Xidimingo, é uma das personagens mais

marcantes no que se refere à hibridização da cultura moçambicana, pois tanto a

assimila, que após o 25 de junho de 1975, não consegue acompanhar a mulher e o

filho no retorno a Portugal:

Me sentia como se tivesse entrado num pântano. Minha vontade estava pegajosa,

minhas querências estavam atoladas no matope. Sim, eu podia partir de Moçambique. Mas

nunca poderia partir para uma nova vida. (...) Venho de uma tábua de outro mundo mas o

meu chão é este, minhas raízes renasceram aqui. São estes pretos que todos os dias

semeiam. Converso-lhe, lengalengo-lhe? Vou chegando perto, como o besouro que dá
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duas voltas antes de entrar no buraco. Desculpe-me este meu português, já nem sei que

língua falo, tenho a gramática toda suja, da cor desta terra. Não é só o falar que é já outro.

É o pensar, inspector (Couto, 1994:48).(Grifos nossos).

Isso demonstra que o colonizador dizimou a cultura, mas também não saiu

impune, houve, além de uma miscigenação do português com o africano, uma intensa

mistura de culturas. E, como que fundamentado isso, Boaventura de Sousa Santos

afirma que, em um determinado momento “Prospero e Caliban” se confundem, veja-se:

A hegemonia de Portugal no sistema mundial moderno foi de curta duração e no

final do século XVI os significantes de Prospero e Caliban circulavam fora do controlo dos

portugueses (2001:54)

E Domingos Mourão complementa:

Hoje eu sei, África rouba-nos o ser. E nos vaza de maneira inversa: enchendo-nos

de alma. (...) Me entreguei a este país como quem se converte a uma religião. Agora já não

me apetece mais nada senão ser uma pedra deste chão (Couto, 1996:49).

Isso nos remete ao processo de transcullturação realizado pela colonização,

pois o que a personagem carrega em si não é apenas o imbricamento de duas

culturas, a portuguesa e a africana, mas sim, uma nova cultura que transcende

daquelas duas, ou seja: “ a especularidade colonial, duplamente inscrita, não produz

um espelho onde o eu apreende a si próprio; ela é sempre a tela dividida do eu e de

sua duplicação, o híbrido (Bhabha, 2003:165). (Grifos nossos).

O inspetor é um negro que representa a justiça dos brancos. Todas as

personagens afirmam ter assassinado Vasto Excelêncio e todas inventam histórias que

fundamentam suas confissões. Note-se aí que, no início da narrativa, o autor cria um

narrador, que é Ermelindo Mucanga, o xipoco, porém, logo a seguir, a palavra se

transfere para as outras personagens e todas são transformadas em narradores, que

como já foi dito, inventam histórias dentro da história, é a criação de um imaginário

dentro de outro, ou seja, é a escritura se debruçando sobre si mesma.
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Vasto Excelêncio, um nome bastante relevante nessa narrativa, pois, Vasto

denota amplitude e Excelêncio, o poder. No primeiro nome temos a miscigenação das

raças, uma vez que se trata de um mulato:

Excelêncio era um mulato, alto e constituído, sempre bem envergado

(Couto,1996:52).

No segundo, a representação do poder, pois ali no asilo era ele quem controlava e

manipulava a vida das outras personagens, usando inclusive, a violência:

Vasto agarrou os remendos do velho e lhe exigiu explicação sobre o que ele tinha

roubado. Salufo nem teve tempo para responder. Já a mão fechada de Vasto embatia com

toda a força em sua boca. Salufo caiu. Sobre ele choveram pontapés. O corpo de Salufo

saltava sob mando das pancadas (Couto, 1996:114).

Se bem que tudo isso é relativo, pois a força da tradição faz com que essas

personagens se rebelem o tempo inteiro e, talvez seja isso que corrói o “poder” de

Vasto Excelêncio, uma vez que, através dos relatos de outra personagem, podemos

ver que ele era portador de um grande conflito interno, provavelmente, resultante da

sua condição enquanto mulato; porém, às vezes, era capaz de praticar boas ações:

Lançaram fogo sobre a enfermaria. Morreram duas velhas. Não morreram todos

graças a quem? Espante-se, caro Izidine. Graças a Vasto Excelêncio. Se admira? Pois foi

Vasto quem entrou pelas chamas adentro, arregaçando coragem e salvando os outros

doentes. (...) Vasto se sentia traído. Os melhores anos de sua vida ele os dera à revolução.

O que restava dessa utopia? No início se descontaram aparências que nos dividiam. Com o

tempo lhe passaram à atirar a cor da pele. O ele ser mulato esteve na origem daquele exílio

a que o abrigavam. Desiludido, ele não se aceitava. Tinha complexo de sua origem, da sua

raça. Naquela altura eu não sabia que, bem vistas as contas, todos nós somos mulatos. Só

que, em alguns isso é mais visível por fora. Vasto Excelêncio, porém, foi ensinado a dar-se

mal com sua própria pele. Falava muito sobre a raça dos outros. Castigava de preferência o

pobre Domingos. Para que ficasse patente que não privilegiava os brancos. Exercer

maldades passou a ser a única maneira de ele se sentir existente (Couto, 1996: 129/132).

(Grifos nossos).
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Dessa forma, fica clara a ambigüidade dessa personagem; o conflito de não

saber como se situar em um mundo dividido entre brancos e negros e não ser aceito

por nenhum dos dois. Então passa a “exercer maldades” sobre todos, uma vez que

detém em si as duas facções.

Boaventura de Sousa Santos ao traçar uma analogia entre a relação do

colonizador com o colonizado e a lenda de Próspero e Caliban, assinala que:

A porosidade de fronteiras entre Prospero e Caliban atingiu a sua expressão

identitária máxima na figura do mulato e da mulata. (...) Ora vistos como seres degradados

geneticamente, expressão viva de uma traição a Caliban, ora vistos como seres superiores,

combinando o que de melhor havia em Prospero e Caliban, os mulatos foram, ao longo dos

séculos, uma mercadoria simbólica cuja cotação variou com as vicissitudes dos pactos e

das lutas coloniais. Em momentos em que Prospero se quis afirmar como tal ou em que

Caliban tomou consciência da sua opressão e se dispôs a lutar contra ela, a cotação social

dos mulatos baixou (in: Ramalho & Ribeiro, 2001:61).

Note-se aí que o crítico está analisando a mestiçagem que se propagou entre

portugueses e indígenas, comparando estes a Caliban e aqueles a Próspero e, ao

mesmo tempo, a mistura das raças, que resultaram no mulato.

Entre as vítimas de Vasto Excelêncio está Nãozinha, que como os outros

velhos, revolta-se e tenta destruí-lo. Entre os velhos que vivem no asilo, Nãozinha é a

única mulher (velha). Comparamos ela à África, porque “os mitos bantu, ligam a

mulher à terra  e à fertilidade. Dizem que controla as manhas do fogo, os segredos da

água, do fundo do tacho, do alimento doce ou amargo, saudável ou venenoso”

(Chiziane, 1999:98).  Nãozinha, apesar de ser considerada “feiticeira”, por estar ligada

a morte, traz consigo o dom da fertilidade, pois em sua imaginação procura amamentar

as crianças:

Falávamos de Nãozinha, essa que amamentava filhos de imaginar, meninos

abandonados durante a guerra. Eram os netos, dizia. A velha se tinha vertido no centro das

falas. Diziam: ela matou os filhos para ficar com os netos. Diziam e dizem. Não sei. Sei que

Nãozinha tinha sido expulsa de casa, depois das mortes, acusada de feitiçaria (Couto,

1996:65). (Grifos nossos).
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Porém, como já foi dito antes, ela está ligada à morte por não ter mais meios

como evitá-la. No entanto, a sua conduta gera um paradoxo, pois se por um lado não

consegue cumprir a sua missão como “curandeira”, em sua imaginação procura

proporcionar a vida através do aleitamento:

Eu só ambiciono ter uma árvore. Os outros querem florestas, eu só quero uma arvorezita

que eu possa cuidar, ver crescer, florir.

            Você fala de Nãozinha, suas malucarias. Ao menos os sonhos dela abastecem crianças

(Couto, 1996:70). (Grifos do autor).

No asilo, Nãozinha se imagina amamentando as crianças, sobreviventes da

guerra; sonho este brutalmente interrompido por Vasto Excelêncio ao espancar-lhe os

seios até jorrar sangue:

Naquele pequeno quarto eu fiquei parada vendo pingar meus seios. Nunca mais

voltaria a amamentar meus netos, fossem eles de verdade ou de carne. De onde saiu

sangue não pode escorrer leite. O mulato fosse maldiçoado com todas as mortes (Couto,

1996:91).

Após esse incidente, tenta se matar, espalhando em seu corpo o veneno das

raízes do sândalo e curiosamente, quem a salva é o próprio Vasto Excelêncio ao se

relacionar sexualmente com ela e assim, mais uma ruptura acontece por meio de um

ritual que faz parte da tradição.

Diante de tudo isso, fica clara a sua intenção quando diz que se converte em

água, isto é, a água simboliza a vida que lhe foi negada e aqui é como se fosse um

retorno às origens, pois como se sabe, as crianças logo quando nascem são

consideradas águas.

Nãozinha vem na contramão da visão de seus algozes, pois deixa de curar para

se colocar no início da vida, preocupada em proteger aqueles que não podem se

defender contra a selvageria implantada pela guerra – as crianças de quem se sente

avó -, uma vez que os “filhos da terra” morreram por ela.

Nesse instante, temos nessa personagem a “mãe-África”, aquela que perdeu

uma geração, mas, mesmo agonizante – Nãozinha tem 90 anos – tenta preservar os
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filhos daqueles que se foram e assim, evitar o extermínio de um povo, que mesmo nas

piores condições, não parou de sonhar.

E são esses sonhos que dão asas a imaginação de Nãozinha, juntamente aos

outros velhos do asilo, que de certa forma, “fogem” de sua realidade, tentando dar

continuidade às suas vidas por meio do narrar.

Narrar, para eles, é continuar vivendo e é por meio de suas histórias que vamos

descobrindo o passado de Nãozinha, que de tanto imaginar, se perde “no antigamente,

na vida”14:
Sou Nãozinha, a feiticeira. (...) Minha memória é uma campa onde eu me vou

enterrando a mim mesmo. As minhas lembranças são seres morridos, sepultados não em

terra mas em água. Remexo nessa água e tudo se avermelha (Couto, 1996:81).

A água, na trajetória dessa personagem, tem um conteúdo simbólico muito

significativo, pois ela diz que a sua “vida foi um caminho às avessas, um mar que

desaguou no rio” (Couto,1996:82), o que nos remete à opressão sofrida não somente

por ela, mas por toda a sua gente. Isso significa que a cultura imposta pelo colonizador

não trouxe o progresso esperado ou sonhado e sim, destruiu o curso natural da vida:

A brusca ruptura no desenvolvimento cultural do continente africano, o contato com

o mundo ocidental estabelecido sob a atmosfera de choque, a intervenção direta na

organização de seus povos constituíram elementos de peso na reorganização das

sociedades que fizeram a independência de cada um de seus países. Tão recentes, e feitas

no complexo quadro da conjuntura internacional dos anos 70, essas independências não

dariam conta do desejo de acertar o passo na direção do projeto utópico que mobilizara os

africanos. Como herança, o colonialismo deixava uma sucessão de lacunas dessas terras...

(Chaves, 2000:245).

A perda de alguns valores fica muito clara quando uma das personagens,

Salufo Tuco, criado de Vasto Excelêncio, empreende uma fuga do asilo junto com

alguns velhos, pois segundo ele: “nas aldeias do campo, os idosos tinham uma

condição bem mais feliz. A família os protegia, eles eram ouvidos e respeitados. Os

anciãos tinham a última palavra sobre os assuntos mais sérios” e, tempos depois ele

volta, desiludido:

                                                
14 No antigamente, na vida é o título de uma obra do escritor Luandino Vieira.
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Passaram-se dois meses, porém, Salufo Tuco voltou. Vinha triste, esfarrapado. (...)

Estava profundamente magoado. O mundo, lá fora, tinha mudado. Já ninguém respeitava

os velhos. Dentro e fora dos asilos era a mesma coisa (Couto, 1996:111).

Nãozinha representa o resgate do passado, a busca da identidade; um “projeto

utópico”, que só trouxe sofrimento, do qual procura fugir por meio da imaginação:

(....) em cada noite eu me converto em água, me trespasso em líquido. (...) Para dizer a

verdade, eu só me sinto feliz quando me vou aguando. Nesse estado em que me durmo

estou dispensada de sonhar: a água não tem passado. Para o rio tudo é hoje, onda de

passar sem nunca ter passado. Há aquela adivinha que reza assim: ‘em quem podes bater

sem nunca magoar?’ (...) na água se pode bater sem causar ferida. Em mim a vida pode

golpear quando sou água. Pudesse eu para sempre residir em líquida matéria de espraiar,

rio em estuário, mar em infinito. Nem ruga, nem mágoa, toda curadinha do tempo. Como eu

queria dormir e não voltar! (Couto, 1996:85/86). (Grifos nossos).

Nesse momento, a personagem dá conta de um dos enigmas, que na língua

dos bantos assim está escrito: “Lexi nambi woba, ntrhosi wa kone wungavonekiki? – I

mati”, isto é, “Qual a coisa em que podes bater sem a ferir? – A água” (Junod,

1996:160, vl.II). (Grifos do autor).

Porém, um paradoxo se instaura aqui na fala da personagem, pois quando fala

que sendo água, estará dispensada de sonhar, diz também que “água não tem

passado”, isso significa que os seus sonhos estão ligados ao passado e não ao futuro,

como seria natural. Mais uma vez, fica claro, que ela – Nãozinha – representa a

tentativa de resgate do passado, que por ter se tornado um “projeto utópico”, deseja

“dormir e não voltar”, visto que podemos vislumbrar em seu discurso, a mágoa e a

tristeza acumuladas:

Agora sou velha, magra e escura como a noite em que o mocho ficou cego. Escuro

que não vem da raça mas da tristeza. Mas tudo isso que importa, cada qual tem tristezas

que são maiores que a humanidade (Couto, 1996:84/85).
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Por outro lado, ela resiste ao sofrimento e participa da vida de todas as demais

personagens, interferindo e decidindo o tempo inteiro, às vezes como “feiticeira” e

outras, como “curandeira”; nem ela mesma sabe o que é ou, se é. O que podemos

perceber é que ela traça um paralelo entre “morte” e “renascimento”, uma vez que os

seus devaneios estão ligados à amamentação das crianças sobreviventes da guerra.

Como podemos constatar, essa personagem não somente migrou de uma

narrativa para outra, como também cresceu de maneira extremamente significativa,

pois, não só participa de toda a tessitura da narrativa como também do seu desfecho.

O policial – Izidine Naíta –, que veio para o asilo, investigar o assassinato de seu

diretor – Vasto Excelêncio – estava destinado à morte e é salvo por um ritual realizado

pela “feiticeira”:

  – Eles virão aqui. Virão para lhe matar.

-Eles virão amanhã. Você já está perdendo a sombra (Couto, 1996:141). (Grifos do autor).

              -  Esfrego-lhe com este óleo de baleia. (...) Contudo, a morte já não poderá abraçar-te

                 (Couto, 1996:144). (Grifos do autor).

Ao ouvir isso, Ermelindo Mucanga – o xipoco – resolve deixar o corpo do

policial e poupá-lo da morte.

Nãozinha é a representação da própria tradição, pois, por tudo o que o velho

representa nas comunidades de origem e pela importância que Mia Couto atribui a

essa vertente, é que se pode verificar ser esse significante, sobretudo nessa narrativa,

um dos mais repetidos no texto, formando, por sua densidade, também uma das

principais malhas da teia discursiva.

Se bem que, nesta narrativa, todas as personagens são caudatárias dessa

mistura de culturas de que se ocupa o escritor, pois como já foi dito, Nãozinha

representa a mudança da tradição mediante as mazelas do progresso; Navaia

Caetano, a criança-velha que sobrevive de narrar histórias, nos remetendo a

Xerazade, d’As mil e uma noites; Domingos Mourão, re-batizado pelo nome africano

de Xidimingo, é o português que não consegue deixar Moçambique, por ter se

impregnado com a cultura africana; Nhonhoso representa o antigamente; Vasto

Excelêncio, o presente e Marta Gimo, a enfermeira, é quem vai relacionar o presente

com o passado, na tentativa de “iniciar” o inspetor Izidine no que se refere à tradição:
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Você nunca vai entender. O que está acontecendo aqui é um golpe de Estado. (...)

Mas aqui na fortaleza um golpe? (...) Não é só aqui na fortaleza. É no país inteiro.

Sim, é um golpe contra o antigamente. (...) Há que guardar este passado. Senão o

país fica sem chão (Couto, 1994:102). (Grifos do autor).

Aqui, Marta Gimo fala da crise da tradição, uma vez, que houve uma séria

devastação por parte do colonialismo e da guerra. A enfermeira ressalta a urgência em

preservar o que ainda restou. Frantz Fanon ao se pronunciar sobre essa questão,

afirma:

A cultura nacional é, debaixo do domínio colonial, uma cultura destruída de maneira

sistemática e muito rapidamente condenada à clandestinidade. (...) No fim de um ou dois

séculos de exploração, produz-se um verdadeiro empobrecimento do panorama cultural

nacional. A cultura nacional converte-se num acervo de hábitos motrizes, de tradições de

vestimenta, de instituições despedaçadas (1961:233).(Grifos nossos).

Já não é possível pensar na tradição africana sem as marcas da cultura

européia, mas é importante lembrar que na verdade, o que houve aí, foi uma troca de

culturas e, o texto de Mia Couto nos faz perceber que apesar de tudo, ela – a tradição

– não foi exterminada, pois o final de sua narrativa deixa isso muito claro, uma vez

que, após o incêndio, que aparentemente destruiu o asilo, vemos a árvore – o

frangipani - , assim como a fênix, renascer das cinzas:

Nãozinha ordenou que regressassem ao forte. Ela tomou a dianteira e foi abrindo

caminho por entre os lugares que se haviam incendiado. (...) à medida que caminhávamos,

as ruínas se convertiam em imaculadas paredes, os edifícios se reerguiam intactos. (...)

Havia, porém, entre tudo o que restava, uma prova dessa desordem, um testemunho que a

morte visitara aquele lugar. Era a árvore do frangipani. Dela restava um tosco esqueleto,

dedos de carvão abraçando o nada. Tronco, folhas, flores: tudo se vertera em cinzas. (...)

toquei a cinza e ela se converteu em pétala. Remexi a réstia do tronco e a seiva se refluiu,

como sémem da terra. A cada gesto meu o frangipani renascia (Couto, 1996:150/51).

(Grifos nossos).
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Este é o último gesto do narrador-personagem – Ermelindo Mucanga – o

xipoco, que havia se incorporado ao corpo de Izidine Naíta, o inspetor. A partir desse

momento, ele se cobre com a cinza “em que a planta se desintactara” e se transforma

em “vegetal, arborizado”, ou seja, “retorna ao pó”, como no mito bíblico e leva consigo

todos os velhos do asilo, deixando sobre a terra somente um homem e uma mulher –

Izidine Naíta e Marta Gimo – consolidando-se assim, o mito edênico.

Com isso, podemos vislumbrar que haverá continuidade e que nada é finito,

pois a terra retoma o que lhe pertence, mas deixa sobre si, elementos que

proporcionarão o recomeço.

Ermelindo Mucanga despede-se do mundo dizendo:

Aos poucos, vou perdendo a língua dos homens, tomado pelo sotaque do chão. Na

luminosa varanda deixo meu último sonho, a árvore do frangipani. Vou ficando do som das

pedras. Me deito mais antigo que a terra. Daqui em diante, vou dormir mais quieto que a

morte (Couto, 1996:152).

 Fundamenta-se aqui, a afirmação de Rita Chaves sobre o autor:

          Ligado ao grupo que praticamente inaugura a literatura nacional, Mia Couto herda

sobretudo a vontade de comunhão com a terra, de onde parece extrair a substância que os

seus textos carregam (1997:245).

Projeto utópico? Narrativa surrealista? É dessa forma que Mia Couto, por meio

da ficção, nos remete à memória de seu país. Nessa obra, o autor praticamente atinge

o auge do seu projeto estético, pois, uma narrativa cujas malhas discursivas são

tecidas após a libertação de seu país, tanto da colonização como da guerra civil, deixa

bem claro que todas as lutas não conseguiram resolver a situação, uma vez que as

seqüelas são bem mais relevantes. Alguns valores se perderam, outros foram

adquiridos, mas uma coisa é certa, a mistura desses valores é portadora do hibridismo

que hoje constitui uma nova cultura, da qual a escritura desse autor é oriunda.
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4.3.- Entre ontem e hoje: a tradição?

Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, de Mia Couto, é um romance

extremamente significativo no conjunto de sua obra, desde o título, pois, o discurso

que tece a narrativa é elaborado por meio de um embate entre a tradição e a cultura

urbana. Mia Couto projeta essa obra com muita precisão, até mesmo nos nomes das

personagens, pois, nada está ali por acaso.

Trata-se de um estudante universitário que volta para o seu lugar de origem – a

ilha Luar-do-Chão -, para participar do funeral de seu avô, Dito Mariano, e ele – o

estudante -, que também é o narrador, tem o mesmo nome do avô, tudo indica que

seja o mais novo naquela família.

Logo de saída, ficamos sabendo que o narrador há muitos anos não voltava

àquele lugar e por isso, perdeu contato com a tradição de seu povo. Porém, o seu

retorno, além de ser o reencontro com a tradição, marca também o reencontro das

gerações, pois ele alega já não conhecer algumas pessoas e que por isso, é um

“parente-aparente”; a única coisa que traça um elo de ligação entre ele e essas

pessoas é “o luto”.

A narrativa tem início com Mariano – o estudante – e seu tio Abstinêncio a

bordo de um barco a caminho da ilha. O narrador-personagem faz uma reflexão sobre

o avô e já começa a relatar a tradição de seu povo:

Abstinêncio é o mais velho dos tios. Daí a incumbência: ele é que tem que anunciar

a morte de seu pai, Dito Mariano (Couto, 2003:16).

E a partir daí, o narrador conta que há anos esse tio resolvera se exilar em sua

própria casa e, apesar da insistência da família para demovê-lo dessa idéia, ele

afirmava que “o mundo já não tem mais beleza”:

Como aqueles amantes que, depois de zanga, nunca mais se querem ver. Assim

era o amuo do nosso tio. Que ele tinha tido caso com o mundo. E agora doía-lhe de mais a

decadência desse rosto de quem amara (Couto, 2003:17).
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O mundo de Abstinêncio está devastado, os horrores da colonização e logo

após a independência, a guerra civil dizimou a sua cultura. O médico da ilha diz que

Abstinêncio nunca mais saiu de casa, não porque não gostasse de sua terra e sim,

pelo contrário “amava-a tanto que não tinha força para assistir à sua morte”:

Não era tanto a pobreza que o derrubava. Mais grave era a riqueza germinada

sabe-se lá em que obscuros ninhos. E a indiferença dos poderosos para com a miséria de

seus irmãos (Couto, 2003118).

 

Podemos perceber aqui, a corroboração da afirmação que fizemos no início desse

trabalho, de que, a enorme concentração de renda dentro do país renega a grande

maioria da população à exclusão.

Nesse momento, também, o narrador coloca em xeque a língua e a própria

identidade:

A Ilha era a nossa origem, o lugar primeiro do nosso clã, os Malilanes. Ou, no

aportuguesamento: os Marianos. (...) Nenhum país é tão pequeno como o nosso. Nele só

existem dois lugares: a cidade e a ilha. A separá-los, apenas um rio. Aquelas águas, porém,

afastam mais que a sua própria distância. Entre um e outro lado reside um infinito. São

duas nações, mais longínquas que planetas. Somos um povo, sim, mas de duas gentes,

duas almas (Couto, 2003:18). (Grifos nossos).

A dicotomia estabelecida pelo narrador já dá conta do que está por vir. Assim

como o narrador do conto Afinal, Carlota Gentina não chegou de voar?, esse também

se manifesta como um ser plural, o que nos remete ao “mosaico de cultura” que já foi

falado anteriormente.

A questão da identidade aqui é extremamente relevante, pois, logo de saída o

narrador indicia que ter o mesmo nome do avô é uma questão muito séria que o levará

a assumir grandes responsabilidades:

- Agora que estamos a chegar, você prometa ter cuidado.

- Cuidado? Porquê, Tio?

- Não esqueça: você recebeu o nome do velho Mariano. Não

                           esqueça (Couto, 2003:22). (Grifos do autor).
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E o narrador corrobora: “o Tio se minguou no esclarecimento. Já não era ele

que falava. Uma voz infinita se esfumava em meus ouvidos: não apenas eu continuava

a vida do falecido. Eu era a vida dele” (Couto:2003:22). (Grifos nossos).

Antes de chegar a casa, o narrador encontra Miserinha, uma velha que

conheceu durante a travessia de barco e esta lhe faz sérias premonições, dizendo-lhe

que irá passar por momentos muitos difíceis, inclusive lhe mostra um pássaro que voa

em silêncio, o mangondzwane, que o narrador diz lembrar que esse silêncio é sinal de

mau presságio, inclusive relata que “é um pássaro martelo, bicho coberto de lendas e

maldições” (Couto, 2003:23).

No trajeto, o narrador se dá conta da destruição que impera na ilha, “as casas

de cimento que estão em ruína, exaustas de tanto abandono. Não são apenas casas

destroçadas: é o próprio tempo demoronado” e, como que esclarecendo do que se

trata esse tempo, ele diz: “na guerra, eu tivera visões que não queria repetir. Como se

essas lembranças viessem de uma parte de mim já morta” (Couto, 2003:27), o que nos

faz lembrar Walter Benjamin em seu texto, “O narrador”, falando sobre o fim do

narrador da tradição oral, que ele diz ter acontecido logo após a primeira guerra,

porque os seus horrores não eram dignos de serem contados (Benjamin, 1994:198).

E nesse momento entra em cena outra personagem, que junto com o narrador

irá representar o outro universo que entra em conflito com este, marcado pela tradição:

Cruzamo-nos com um luxuoso automóvel enterrado no areal. (...) Meu Tio Ultímio,

todos sabem, é gente grande da capital, despende negócios e vai politicando consoante as

conveniências. (...) Ultímio sempre espalhou enganos e parece ter lucrado, acumulando

alianças e influências (Couto, 2003:28).

Ultímio é o irmão mais novo dos três filhos do avô Mariano, esse, assim como o

narrador-personagem saiu da ilha e se estabeleceu na cidade como negociante e

político; é mal visto pelos parentes por renegar a tradição em detrimento de suas

ambições.

Ao avistar a casa, o narrador-personagem se dá conta da tradição:

Mesmo ao longe, já se nota que tinham mandado tirar o telhado da casa. É assim,

em caso de morte. O luto ordena que o céu se adentre nos compartimentos, para limpeza

das cósmicas sujidades. A casa é um corpo – o tecto é o que separa a cabeça dos
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altaneiros céus. Sobre mim se abate uma visão que muito se irá repetir: a casa levantando

voo, igual ao pássaro que Miserinha apontava na praia. E eu olhando a velha moradia, a

nossa Nyumba-Kaya, extinguindo-se nas alturas até ser mais que nuvem entre nuvens

(Couto, 2003:28/29). (Grifos nossos).

Note-se aí a personificação da ‘casa’, ao que o narrador complementa:

A grande casa está defronte a mim, desafiando-me como uma mulher. Uma vez

mais, matrona e soberana, a Nyumba-Kaya se ergue de encontro ao tempo. Seus antigos

fantasmas estão, agora, acrescentados pelo espírito do falecido Avô. E se confirma a

verdade das palavras do velho Mariano: eu teria residências, sim, mas casa seria aquela,

única, indisputável (Couto: 2003:29). (Grifos nossos).

A impressão que nos dá é que aqui, a casa ganha uma dimensão mais

abrangente, pois representa a África, enquanto berço dos seus filhos, pois parece que

é isso que o “Avô” quis dizer ao neto, ou seja, em outras paragens seriam apenas

residências, mas sua terra era somente aquela.

Ainda nessa obra, Mia Couto mantém as características surrealistas, mas a

questão maior é mesmo o dilema vivido pelo estudante entre “o ontem e o hoje” e

nesse ínterim, a tradição, que as águas do rio que separa a cidade de sua casa, não

conseguiu levar, pois, como já foi dito, o rio ali significa mesmo o tempo e a casa é a

terra onde vivem os chefes do clã que resistem ao tempo. Porém, o rio levou um dos

membros da família para a cidade, e agora o traz de volta com outros costumes que se

confrontarão com o passado.

Além disso, o significado da “casa” enquanto “terra” é extremamente relevante,

pois contempla o país de Norte a Sul:

Por fim, avisto a nossa casa grande, a maior de toda a Ilha. Chamamos-lhe

Nyumba-Kaya, para satisfazer familiares do Norte e do Sul. ‘Nyumba’ é a palavra para

nomear ‘casa’ nas línguas nortenhas. Nos idiomas do Sul, casa se diz ‘kaya’ (Couto,

2003:28). (Grifos nossos).

Henri Junod, falando sobre esses termos, alega que kaya, enquanto advérbio,

significa em casa e nyupe, mergulha na água (1996:142/143); o que nos remete ao
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significante utilizado pelo narrador para Nyumba-Kaya, uma vez que a casa e o rio

parecem ser, nesta narrativa, o fio condutor que rege a tradição, bem como, denota a

sua ruptura.

Numa linguagem extremamente poética, o escritor nos remete à cultura de seu

país, ou seja, um “mosaico de culturas”, formado não somente pelos nativos, bem

como por todos que vieram de fora e deram a sua contribuição para que isso

acontecesse.

Ao desembarcarem na ilha, antes dos cumprimentos, um ritual se realiza:

Quando me dispunha a avançar, o Tio me puxa para trás, quase violento. Ajoelha-se na

areia e, com a mão esquerda, desenha um círculo no chão. Junto à margem, o rabisco

divide os mundos – de um lado, a família; do outro, nós, os chegados. Ficam todos assim,

parados, à espera. Até que uma onda desfaz o desenho na areia. (...) – Agora, sim, receba

os cumprimentos! (Couto:2003:26). (Grifos do autor).

Para que o narrador complementa: “estava escrito o respeito pelo rio, o grande

mandador. Acatara-se o costume” (Couto, 2003:26). Podemos perceber, com isso, o

poder da tradição, que permanece vivo e é cultuado pelos habitantes da ilha; costumes

esses que o narrador-personagem demonstra ter esquecido. Segundo Henri Junod,

quando um mancebo, ausente de casa por certo tempo, regressa à sua aldeia, não

pode ser recebido nela sem precauções especiais. Se uma morte ocorreu na aldeia, ele tem

de ser purificado da contaminação colectiva, antes de ousar comer a comida da aldeia. É o

kuluma milomo [...], ditado pelo receio da morte. Algumas das provisões do defunto,

guardadas numa panela e diluídas em água quente, devera ser despejadas entre os seus

dois dedos grandes dos pés, que ele deve, seguidamente, esfregar um no outro. Mas,

precedentemente, é de rigor um acto religioso. Antes que o mancebo regressado seja

autorizado a entrar na aldeia, deve permanecer um momento fora, enquanto seu pai, na

entrada principal, corta o pescoço a uma galinha, previamente escolhida, e a deita para

cima da bagagem do mancebo... (Junod, 1996:340, vl. II). (Grifos do autor).

Isso confirma que Mia Couto recupera fragmentos dessa tradição e recria-a, nos

remetendo ao universo que permeia o seu imaginário.
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O encontro entre o narrador-personagem e a matriarca da família, a avó

Dulcineusa, deixa bem claro o embate entre as culturas:

A Avó está sentada no cadeirão alto, parece estatuada em deusa. Ninguém é tão

vasto, negra em fundo preto. O luto duplica sua escureza e lhe acrescenta volumes. (...) A

voz de Dulcineusa torna o compartimento mais estreito:

- Já alguém deitou água à casa?

Todos os dias a Avó regava a casa como se faz uma planta. Tudo requer ser

aguado, dizia ela. A casa, a estrada, a árvore. E até o rio deve ser regado.

            (...) Me diga meu neto, você, lá na cidade, foi iniciado? (...) – É que eles lá na cidade

mamã...

- Me deixe que eu lhe pergunte, meu neto Mariano, você foi circuncidado? (Couto, 2003:31).

(Grifos do autor).

Ao que o narrador esclarece: “o inquérito tem exacta finalidade. Querem saber

se eu já atingi a idade do luto” (Couto,2003:31).

Após esse interrogatório, a avó o incumbe de “mestrar a cerimônia” do funeral,

ao que o neto questiona, pois essa incumbência, de acordo com a tradição, cabe ao

filho mais velho, no entanto, ela alega que esta era a vontade do avô e ali se percebe

que é porque o neto carrega o nome do falecido. Logo após, ela – a avó – entrega-lhes

a chave da “Nyumba-Kaya”.

Aqui o escritor nos remete à tradição, mas já com algumas alterações, pois,

Henri Junod (1996) diz que para ser mestre de cerimônias em um funeral, nessas

sociedades, era necessário ser casado, bem como os casais ficavam impedidos de se

relacionarem sexualmente durante o tempo em que transcorresse o evento, pois isso

seria nocivo para a vida da comunidade. Se bem, que faz-se necessário esclarecer,

que Junod está falando de algumas comunidades bantu, como os tsongas, por

exemplo, pois, ele mesmo acrescenta que os costumes variam de comunidade para

comunidade. Porém, a atitude tomada pela avó, também, nos mostra que o que ocorre

na verdade, já é a mistura de credos, pois ela – a avó – já não segue a tradição ao pé

da letra, uma vez que, pelo que pudemos constatar, já é convertida ao cristianismo e

com isso, o sincretismo religioso é instaurado na narrativa, pois, segundo o narrador,

na primeira noite após a morte do avô, a avó chamou o padre contra a vontade da
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família, este veio e o corpo foi ungido, só que no dia seguinte amanheceu fora do

caixão, o que fez com a suspeita de feitiço se constituísse.

Além disso, a caminho da igreja a avó diz:

- A cruz, por exemplo, sabe o que me parece? Uma árvore, um canhoeiro sagrado

onde nós plantamos os mortos (Couto, 2003:86). (Grifos do autor).

Isso é muito interessante, porque, como se sabe, em Moçambique cada morto

tem a sua árvore. As pessoas têm dificuldades em mudarem, justamente para não

deixarem os antepassados e, esse foi um dos grandes sofrimentos que a guerra

propiciou, tendo em vista, provocar a migração da população. Além disso, aqui na

narrativa a personagem está indo à igreja católica, porém, a tradição a que se refere

pertence a outras religiões, pois, o narrador esclarece:

A palavra que usara? Plantar. Diz-se assim na língua de Luar-do-Chão. Não é

enterrar. É plantar o defunto. Porque o morto é coisa viva. E o túmulo do chefe de família

como é chamado? De yindlhu, casa. Exactamente a mesma palavra que designa a moradia

dos vivos (Couto, 2003:86).

O narrador diz ainda que a avó quer que ele colabore com ela na “sua luta

maior: que o moribundo seja abençoado pela religião católica. E que o padre tome

conta dos restantes preceitos e cerimônias” (Couto, 2003:86)

Logo, o narrador-personagem começa a receber cartas misteriosas, em que

nelas reconhece sua letra, mas não consegue identificar seu autor. Essas cartas o

previnem sobre o que irá enfrentar, bem como fala de seu pai – Fulano Malta – que

sempre foi um medroso, pois sempre sonhou com a cidade, mas teve medo de deixar

a ilha, pois para ele “a outra margem do rio, lá onde iniciava ser cidade, era o chão do

inferno”. Inclusive, quando lhe ofereceram a condição de assimilado, não aceitou,

enquanto que os irmãos, Abstinêncio e Ultímio logo se inscreveram. As cartas falam,

também, dos livros do filho que ele jogou no rio e ao vê-los abertos sobre as águas,

achou que aqueles livros continham feitiço. Assim, as cartas vão descrevendo a

“pequenez” daquele homem que agora sente inveja do filho por este ter atravessado

as fronteiras, que ele não teve coragem de atravessar (Couto, 2003:65/66).
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Ao mesmo tempo em que nos parece um momento surrealista, a escritura nos

remete à história da sociedade moçambicana, pois indicia o pós-colonialismo, ou seja,

é como se as pessoas estivessem paradas no tempo. A colonização interrompeu o

desenvolvimento natural daquela sociedade e não propiciou um novo direcionamento.

Fulano Malta, pai do narrador-personagem, era o segundo filho de Dito Mariano,

lutou pela independência, mas quando ela foi proclamada não quis participar dos

festejos, apesar de todos na ilha tê-lo considerado um herói naquele momento. Aos

poucos foi se auto-exilando e, segundo o narrador:

Fulano Malta passara por muito. Em moço se sentira estranho em sua terra.

Acreditara que a razão desse sofrimento era uma única e exclusiva: o colonialismo. Mas

depois veio a independência e muito da sua despertença se manteve. E hoje comprovava:

não era de um país que ele era excluído. Era estrangeiro não numa nação, mas no mundo

(Couto, 2003:74).

Parece que a independência não trouxe os resultados desejados, muitos

sonhos se perderam e as pessoas perderam a auto-estima, instaurou-se a sensação

de que a luta foi inútil:

Fazia trinta anos que meu pai anunciara que iria fugir e juntar-se à luta de

libertação. Eu ainda não era nascido. A reunião foi a três: meu pai, minha mãe e o Avô

Mariano. (...) A reacção do mais-velho foi de descrença. Que esses que diziam querer

mudar o mundo pretendiam apenas usar da nossa ingenuidade para se tornarem novos

patrões. A injustiça apenas mudava de rumo (Couto, 2003:222) (Grifos nossos).

Edward Said, na esteira de Fanon, parece corroborar com isso, quando diz que

após a expulsão dos brancos,

(...) a ‘burguesia nacionalista’ [...] com freqüência governava os novos países por

meio de uma tirania espoliadora e empedernida que fazia lembrar os senhores que haviam

partido (Said, 1995:51).

E o narrador complementa: “ele que tanto lutara por criar um mundo novo,

acabou por não ter mundo nenhum” (Couto, 2003:225).
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Note-se aí, a contradição na história de Fulano Malta, se as cartas dizem que

ele fora um medroso porque não teve coragem de atravessar para a outra margem do

rio, o narrador conta a coragem que teve de aliar-se àqueles que lutavam pela

independência, porém, hoje ao presenciar a miséria do país tornou-se apenas mais um

entre tantos outros, desiludidos naquela sociedade.

O padre, ao perguntar ao narrador por Fulano Malta, diz:

- Imagino quanto teu pai sofre a ver tudo o que está acontecer (Couto, 2003:88).

(Grifos do autor).

Ao se deparar com um burro nas dependências da igreja, o narrador estranha e

pede explicação ao padre e este, por sua vez, pede-lhe que pergunte a avó. A avó

explica que aquele burro apareceu no dia em que um barco afundara na ilha e muitas

pessoas morreram. Inclusive, o padre já vinha prevenindo as autoridades sobre esse

tipo de risco há algum tempo, por causa do excesso de passageiros e, por isso

começou a ser ameaçado. No entanto, o caso acabou acontecendo, o que deixou o

padre totalmente fora de si:

À medida que tomava conta da tragédia, o padre ia perdendo o esclarecimento...

Retirou os óculos e atirou-os para o capim. Dulcineusa foi no seu encalço para lhe entregar

o que ele havia deixado cair. [...] Mas o religioso fez questão em negar. Preferia deixar de

ver (Couto: 2003:100).

Mas esse acidente, naquela sociedade, tem uma conotação muito mais grave

do que em qualquer outro lugar, pois, se para outras culturas isso representa apenas,

a falta de responsabilidade dos empresários e o descaso das autoridades, naquela:

Agora se entendia a súbita alteração dos elementos, nas primeiras horas da manhã.

Quando o barco foi engolido pelas águas, o céu da Ilha se transtornou. Um golpe roubou a

luz e as nuvens se adensaram. Um vento súbito se levantou e rondou pelo casario. Na torre

da igreja o sino começou a soar sem que ninguém tivesse lhe tocado. As árvores todas se

agitaram e, de repente, num só movimento, seus troncos rodaram e se viraram para o

poente. Os deuses estavam rabiscando mágoas no fundo azul dos céus. Os habitantes se

apercebiam que o que se passava não era apenas um acidente fluvial. Era muito mais que

isso (Couto, 2003:99/100). (Grifos nossos).
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Percebe-se aqui, que o acidente é visto como um símbolo da ira de entidades

sagradas, bem como uma cultura arraigada à natureza; uma cultura que está ligada

aos elementos cósmicos e que esses se manifestam de acordo com a vontade dos

deuses. E esses deuses por sua vez, são a própria natureza que se debruça sobre os

homens para abençoá-los ou castigá-los por suas ações. O sacerdote, ligado ao

cristianismo, vai ter uma outra visão, que o direciona para o comportamento dos

homens e, é através da atitude que toma essa personagem que Mia Couto vai

radicalizar o sincretismo religioso em sua obra:

E assim, pistoguiando aos tropeções, o sacerdote começou a deambular sem

destino, parecendo que , para ele, qualquer direcção lhe servia. (...) Perto dos pântanos, por

fim, ele se deteve frente à casa do feiticeiro Muana Wa Nweti. Após uma hesitação entrou

na obscuridade da palhota. Pediu ao feiticeiro:

             - Atire os búzios, Muana Wa Nweti.

O adivinho, intrigado, levantou os olhos. O padre insistiu, encorajando: ele que

atirasse os búzios que ele queria saber do seu destino, agora que os anjos o tinham

deixado tombar, sem amparo no vazio da incerteza.

            - Deixe os búzios falarem (Couto, 2003:100). (Grifos do autor).

Note-se aí, o ápice do imbricamento das culturas, o que nos faz lembrar

Leonardo Boff:

A Igreja em sua estrutura apresenta-se tão sincrética como qualquer outra

expressão religiosa [...] o cristianismo puro não existe, nunca existiu nem pode existir. (...) O

sincretismo, portanto não constitui um mal necessário nem representa uma patologia da

religião pura. É sua normalidade...” (In: Ferreti, 2001:13).

Torna-se uma normalidade diante das circunstâncias. Vários antropólogos, que

estudaram a sincretismo religioso em nossa cultura, como Nina Rodrigues, Arthur

Ramos entre outros, ao analisarem o comportamento religioso do brasileiro,

detectaram que há muitas pessoas que, apesar, de se dizerem católicos, em

determinadas ocasiões recorrem às religiões denominadas afro-brasileiras; mesmo

aqueles que, por trás, debocham dos seus seguidores. O que nos faz lembrar o

narrador do conto São Marcos, de Guimarães Rosa, só que aquele recorreu à reza,
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que segundo ele, tinha poderes, mas não deixou claro se passou a acreditar nos

poderes do “feiticeiro”. Sérgio Ferreti acrescenta em seu ensaio “Notas sobre o

sincretismo religioso no Brasil – modelos, limitações, possibilidades”, que atualmente,

já se estuda “o sincretismo no Brasil, em relação às religiões evangélicas e

neopentecostais” (2001:14). O que não deve ser muito diferente em Moçambique, pois

segundo Ana Mafalda Leite:

O mundo do feitiço e dos mitos esteve sempre ligado ao comportamento sócio-

cultural da maior parte dos intervenientes activos na estória social de Moçambique, ricos ou

pobres, urbanos ou camponeses, instruídos ou analfabetos, o moçambicano, de uma forma

ou de outra, conhece-o e envolve-se nele (2003:101).

Em sua última carta, Dito Mariano explica bem essa dicotomia entre a crença

ditada pelo cristianismo e a crença dessas religiões que se pautam pela natureza,

veja-se:

Dormir é um rio, um rio feito só de curva e remanso. Deus está na margem,

vigiando de sua janela. E invejando o irmos, infinitos, vidas afora. Vem daí o cansaço de

Deus. Esse Deus do Padre Nunes se consome na desconfiança. Há séculos que Ele deve

controlar a sua obra, com seu regimento de anjos. O nosso Deus não necessita de

presença. Se ausentou quando fez a sua obra, seguro de sua perfeição (Couto, 2003:259).

(Grifos do autor).

Essa dicotomia estabelecida pela personagem, claro que se trata de uma

metáfora, mas nos faz entrever a diferença entre o cristianismo e o mito, pois esse

culto à natureza nos parece expressar a vertente mítica que permeia a narrativa.

Mas, voltando à história do burro, esse nunca mais se retirou da igreja e o

narrador, que nesse momento, deixa transparecer a sua ironia, diz: “O bicho com sua

silenciosa sapiência, nunca mais se retirou da igreja, mais praticante que um

beato”(Couto, 2033:101). Na verdade, trata-se de uma alegoria que o autor coloca na

narrativa para dar conta do ponto de vista do narrador, pois, ele mesmo diz que

durante muito tempo o padre não mais celebrava as missas e passou a rezar na beira

do rio; o que nos faz entrever o entrecruzamento das religiões, pois, nesse momento o

padre passa a acreditar nas leis da natureza e nos parece afastado do cristianismo.
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Note-se aí, como o embate entre as culturas é agudo nessa obra. Mia Couto faz um

trabalho exaustivo ao aprofundar essa vertente – o imbricamento de culturas – que

permeia o seu país.

Surge um outro caso contado pela avó que nos remete, de certa forma, à

Donzela Guerreira. Fulano Malta se apaixonou por sua mulher, Mariavilhosa,

pensando que esta fosse um homem, pois a mesma assim se vestia. Esse fato quase

o enlouqueceu, achou até mesmo que estava doente; porém, certa vez a seguiu e a

viu entrar na casa do médico; escondeu-se e viu quando ela se despiu, descobrindo

assim, que era uma mulher. Perceberam a presença dele, ela foi embora e o médico

contou-lhe que, na verdade, ela havia sido violentada e engravidara, provocou o aborto

e quase morreu. Como só havia tratamento na capital e os negros estavam proibidos

de andarem no barco, disfarçou-se de marinheiro e fez a travessia. Fulano Malta

casou-se com ela, porém, segundo o narrador, ”o ventre dessa mulher adoecera para

sempre” e todas as vezes que nascia uma criança na ilha, as suas cicatrizes jorravam

sangue. Conseguiu engravidar tempos depois, mas nunca foi feliz, até que se suicidou

no rio, mas segundo a avó não foi suicídio, ela teria “se convertido em água”, pois à

medida que ia entrando no rio, ia se transformando em água:

Talvez se tivesse transformado nesses espíritos da água que, anos depois,

reaparecem com poderes sobre os viventes. (...) Para encontrar seu original formato seria

preciso estancar as águas, plantando embondeiros no leito fundo. E para esse serviço só

com ajuda das mãos dos deuses. Assim se dizia em Luar-do-Chão (Couto, 2003:105/106).

A água, na cultura africana, tem um significado muito relevante; aqui é como se

a personagem voltasse às origens, pois, segundo Henry Junod (1996), nessa cultura,

quando o bebê nasce, o pai não lhe dar muita atenção, uma vez que o recém-nascido

é considerado água; a criança só passa a ter a atenção do pai depois de algum tempo,

quando já se tornou mais firme e, o embondeiro é uma árvore muito antiga. As árvores

são consideradas sagradas pelos moçambicanos, uma vez que, como já foi dito, cada

morto tem a sua árvore.

Note-se ainda, quando o narrador diz que “talvez se tivesse transformado

nesses espíritos da água que, anos depois, aparecem com poderes sobre os

viventes”(Couto, 2003:105). Isso é muito interessante, porque segundo Henri Junod,
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entre os bantos há “duas grandes categorias de deuses”: os da família e os do país,

sendo esses últimos, os da família real. Para “as calamidades nacionais” se recorre

aos do país e para as questões familiares se recorre aos da família, sendo que os do

lado materno parecem ser mais ternos e mais populares, porém, têm a mesma

“dignidade”. No entanto, para se recorrer as duas categorias, o meio é o mesmo, ou

seja, a consulta aos ossículos divinatórios. Junod acrescenta ainda, que ouviu falar de

duas outras categorias, que são “os deuses da azagaia”, que são aqueles que foram

mortos em combate e, “os deuses da amargura”, que são aqueles que morreram

afogados, foram mortos por feras, se suicidaram, ou mulheres grávidas que foram

enterradas sem que o ventre lhes fosse aberto (1996:319/320, vl. II).

Mas, voltando à narrativa, o tempo é pós-independência e pós-guerra. Os

Malilanes, agora Marianos, fazem parte de uma família, cujo processo de

transculturação é recorrente, pois alguns membros seguem a tradição, outros não. O

narrador dá conta de alguns costumes que denotam isso, por exemplo, ele diz que ali

na ilha todas as cozinhas das casas eram separadas, enquanto a deles sempre foi

dentro da casa como à dos estrangeiros, mas quando era criança, logo cedo, as

mulheres o chamavam para acender o fogo, pois isso, em sua tradição, pertencia aos

homens; as mulheres eram ligadas à água. A tia Admirança, a quem ele admira e

sente uma forte atração por ela, matava os frangos, mas lhe pedia que não contasse

ao avô, pois a matança dos animais tinha que se realizar através dos homens.  Todos

ali sabem ler, inclusive, o avô Dito Mariano, que se revela como emissor das cartas

que o neto recebe:

Neste caso, não posso usar os métodos da tradição: você está longe dos Malilanes

e seus xicuembos. A escrita é a ponte entre os nossos e os seus espíritos. Uma primeira

ponte entre os Malilanes e os Marianos (Couto, 2003:126). (Grifos do autor).

Note-se aí, a importância que tem a escrita, pois ele diz ser “uma ponte entre os

Malilanes” nome africano “e os Marianos”, nome “aportuguesado”; o que nos faz

vislumbrar a “reformulação” da tradição, pois “a imposição da escrita numa sociedade

de tradição oral é um elemento de desequilíbrio. A escrita aqui não é um produto da

evolução histórica normal e responde a uma necessidade imposta pelo exterior” (Leite,

1998:90). Mas, por outro lado, “a enunciação dos legados culturais outros faz-se
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através do enunciado, que cumula e concentra, numa geologia estratificada que atinge

a sintaxe, os ritmos híbridos da textualidade oral. É neste trabalho da ‘língua’ como

texto [...] que se desvelam as ‘tradições’ traídas, e reformuladas, e se recuperam os

traços genelógicos de variadas ‘formas’ ou ‘géneros’ orais, e outros géneros

provenientes da literatura” (Leite, 2003:21).

Miserinha, encontrada pelo narrador na embarcação que o conduzia de volta a

Luar-do-Chão, é na verdade cunhada do seu avô Dito Mariano, que segundo a avó

Dulcineusa, tornou-se amante dele, logo que o marido, irmão deste, morreu. Veja-se

aqui a contradição entre a visão da avó que, agora, é convertida ao cristianismo e a

tradição, que segundo Henry Junod (1994) tem uma outra conotação, pois, a condição

da mulher nessas sociedades é um tanto complicada, uma vez que o “lovolo”, isto é, o

dote, na ocasião do “acerto” do casamento, é pago pela família do noivo à família da

noiva. Em virtude disso, a mulher passa a “pertencer” àquela família, que inclusive,

também, tomará “posse” dos filhos que esta mulher gerar e, após a morte do marido

esta – a mulher – será “herdada” pelo irmão mais novo do falecido, mesmo que este

seja casado, pois, a cultura faculta a possibilidade do homem ter várias esposas.

Junod acrescenta ainda, que isso gerou um grande conflito para as igrejas evangélicas

que ali se instalaram para converter os indígenas, uma vez que o cristianismo não

permite a poligamia. Com isso, podemos perceber a dicotomia da personagem –

Dulcineusa -, uma vez que pertence a uma família oriunda da tradição.

No final da narrativa, Dito Mariano vai revelar, por meio das cartas, que o

narrador-personagem, na verdade não é seu neto e sim, seu filho com a cunhada mais

nova – Admirança -, que segundo ele, foi a mulher que ele realmente amou, mas não

pôde se casar com ela, uma vez que já era casado e ela era irmã de sua mulher, o que

é muito interessante, porque, apesar da tradição facultar a possibilidade de um homem

ter várias esposas, Henry Junod (1994) diz que esse tipo de casamento, ou seja,

casar-se com várias irmãs, realmente, não era usual naquelas comunidades. Dito

Mariano esclarece ainda, que a gravidez da nora, que o narrador pensava que era sua

mãe, foi simulada, e segundo ele, psicológica, pois ela acreditou tanto, que a barriga

cresceu.

Um outro fato curioso, é que, ao descobrirmos que a mãe do narrador, na

verdade é Admirança, nome muito sugestivo inclusive, vislumbramos o mito de Édipo,
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pois lembramos da forte atração que o narrador diz sentir por ela, logo que chega à

ilha.

Ultímio, o filho caçula de Dito Mariano, nome, aliás, extremamente significativo,

não somente por, em um primeiro momento na narrativa, representar o último filho de

Dito Mariano, mas por renegar a tradição e querer bani-la da família a todo custo.

Primeiro, ele quer vender a casa para estrangeiros. Ao perceber que as paredes da

casa estão largando a tinta por causa da umidade, se enfurece:

- Está ver o que fizeram? Destroem tudo, esta malta dá cabo de tudo. Quem

mandou destruir esta merda do tecto? (Couto, 2003:151). (Grifos do autor).

E o narrador complementa: “Ultímio sabia que era obediência de tradições. Mas

não aceitava que eu, moldado e educado na cidade, não me opusesse. Para ele,

aquilo era obsoleto. Outros valores nele se avolumavam” (Couto, 2003:151). (Grifos

nossos). Além disso, ao se opor à venda da casa, o narrador-personagem é refutado:

- Aqui só mora o passado. Morrendo o avô para que é que interessa manter esta

porcaria? Além disso, a Ilha vai ficar cheia de futuro. Você não sabe mas tudo isto vai levar

uma grande volta (Couto:2003:151). (Grifos do autor).

O narrador diz que o tio Ultímio também quer ficar com os terrenos da ilha e ao

ser indagado quanto ao destino das pessoas que ali moram, ele diz “vai-se ver, vai-se

ver. Tudo se fará legalmente, na conformidade da lei. Para isso já vou colocar as

propriedades em nome da minha esposa” (Couto:2003:153). (Grifos do autor).

Ultímio, também, tem pressa em enterrar o pai, mas não consegue que o

médico o declare como morto, por isso:

-  Esse indiano, não confio nesse gajo. Vou mandar vir um médico preto. Um

médico da nossa raça, não quero aqui monhedezas a interferir... (Couto: 2003:151). (Grifos

do autor).

E, algum tempo depois, é muito interessante a declaração que ele faz ao

médico:
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- Eu gosto de si. Mas o meu ódio por si é muito mais antigo que eu.

- Está falar de mim ou de minha raça?

- Lamento, doutor, mas, para mim, você é a sua raça (Couto, 2003:217). (Grifos do

autor).

Aqui se configura a ambigüidade da personagem, se por um lado acha a

tradição ultrapassada e quer “modernizar” a cultura, por outro, não consegue se

desgarrar dos sentimentos que imperam em seu meio com relação a outras etnias que

permeiam o seu mundo.

Dito Mariano foi enterrado à noite pelo neto (filho) e o coveiro, à margem do rio,

conforme sua vontade. Henry Junod (1994) diz que nessas sociedades, “o chefe é

enterrado à noite para que o povo não saiba” e, também, para evitar ataques de outras

tribos; “o segredo é guardado durante um ano. As mulheres e os coveiros submetem-

se aos ritos de purificação e tomam o banho de vapor secretamente” (1994:373-vl.I).

Na narrativa o coveiro também cumpre esse ritual, veja-se:

O coveiro está sentado junto a uma fogueira, pernas abertas quase a roçar as

chamas. Sobre o lume está uma lata de água fervendo. Curozero recebe os vapores em

pleno rosto. Tais são os calores que até dos olhos parece transpirar. É assim que os

coveiros fazem para se purificarem. Mexem em poeira dos mortos, por isso devem ser

lavados por águas que não escorreram por cima de nenhuma terra (Couto, 2003:157).

Ao abrir a cova, o coveiro obedece a um outro ritual:

Abrir o buraco, aquele buraco, não é coisa simples. A gente inclina-se da seguinte

maneira, e ele exemplifica: perna traseiramente colocada, dorso entortado e o rosto

inclinado, mas nunca olhando o chão, isso nunca. A pá movendo-se para baixo sem golpear

o ar, não, que isso de forçar o golpe é ferir a terra sem necessidade. O pé é que assenta na

borda da lâmina para que se cumpra o golpe como se de um carinho se tratasse (Couto,

2003:158). (Grifos nossos).

Os rituais estão sempre presentes na narrativa de Mia Couto, o que demonstra

a literatura se debruçando sobre a cultura e nos remetendo à tradição. Não se trata de

(re)invenção, pois pelo que pudemos ver, esta ainda é vigente. 
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Consolida-se nessa obra o projeto estético do autor, uma vez que, este traça

um imbricamento entre o mundo da oralidade e o da escrita. O avô, Dito Mariano, que

representa o patriarca dos Malilanes ou Marianos, já não consegue transmitir os

pressupostos da tradição através da oralidade e sim pela escrita. O seu neto ou filho,

que é o narrador-personagem, ao receber as cartas do avô ou pai, reconhece a sua

própria letra, o que nos remete à questão da alteridade, ou seja, as pessoas que

comportam em si dois universos como fala Mia Couto. A avó, Dulcineusa, que é

portadora do sincretismo religioso traçado pelo autor, pois, sendo oriunda da tradição

dos bantos e já convertida ao cristianismo, traz para o seu discurso essa dicotomia.

Porém, o maior representante desse sincretismo é o padre Nunes, que diante do

acidente com a embarcação, fica tão chocado, que passa a rezar fora da igreja e faz

do rio seu altar. Ultímio, que no início da narrativa era o último filho de Dito Mariano,

apesar de menosprezar a tradição, também é portador de certa ambigüidade;

pudemos perceber isso, quando declara sua rejeição ao médico por não pertencer a

sua “raça”. Com isso, Mia Couto nos faz reafirmar que a sua obra é caudatária da

cultura de seu país, porém, cruza fronteiras e vai muito além dele.



132

4.4.- Tradição e literatura

A escritura de Mia Couto se debruça sobre a cultura de seu país; uma cultura

de predominância ágrafa que conta a história por meio da tradição oral. Ao fazer isso,

o escritor não está resgatando essa cultura, mas sim recriando-a, tendo por base

fragmentos dela – a tradição – e preenchendo as lacunas através do imaginário que

aquele universo lhe propicia.

O escritor traz para a escrita, os mitos, ritos e lendas que constroem o

imaginário de seu povo. Faz isso, se valendo da língua portuguesa, hoje, oficial em

Moçambique. Na verdade, a língua do colonizador, porém, recorre a termos que são

utilizados na língua dos bantos e com isso constrói neologismos, provérbios e uma

linguagem que podemos chamar de mito-poética.

Mia Couto, em suas narrativas, nos remete a uma cultura híbrida, formada por

outras de povos que emigraram para o seu país. No entanto, ao falar desse processo,

ainda vai mais além:

A mestiçagem da cultura moçambicana começou bem antes da chegada dos

portugueses. Começou mesmo antes da chegada dos árabes e dos asiáticos. Os grandes

movimentos migratórios do continente já haviam mesclado diferentes culturas africanas

(Couto apud Angius, 1998:111).

Ao se apropriar dessa vertente, o escritor conta histórias de sonhos e perdas,

de lutas e guerras e também, de esperanças que, talvez, um dia se concretize; para

isso, fala de um presente que se vale do passado e prenuncia o futuro, o que faz com

que a crítica classifique a sua escritura como surrealista.

O discurso desse escritor é portador de inúmeras vozes. É certo que carrega

em seu bojo a sua ideologia, no entanto, é como se ele se tornasse mais um intérprete

da tradição oral através da escrita. Esse procedimento é muito bem sintetizado por

Ángel Rama:

As obras literárias não estão fora das culturas, mas as coroam, e na medida em

que essas culturas são invenções seculares e multitudinais, fazem do escritor um produtor

que trabalha com as obras de inumeráveis homens (Rama in: Aguiar & Vasconcelos,

2001:247).
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Mia Couto, como já foi dito, nos remete em sua obra à cultura desses

“inumeráveis homens’. Com uma escritura que carrega em seu bojo uma certa

“inspiração poética”, vai dando conta desse universo repleto de mitos e ritos que se

imbricam naquela sociedade.

Fernanda e Matteo Angius assinalam que “não é apenas o estilo tão próprio de

Mia Couto que encanta e prende o leitor, é também essa capacidade rara de escrever

como quem pinta, dando, ao que deixa impresso, as cores e as formas próprias a cada

momento, feição e paisagem, numa representação que traduz fielmente a realidade

mestiça que é a cultura moçambicana” (1998:17).

A escritura de Mia Couto é instigante, não somente porque nos remete à

tradição oral, mas também porque trabalha com a vertente popular de maneira mais

abrangente, uma vez que, apresenta os falares e os hábitos de um povo em seu dia-a-

dia e coloca em pauta, não a vida de grandes heróis, mas de um povo que se tornou

herói pela resistência às intempéries que a vida lhes propiciou.
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V-  POR QUE COMPARAR? (CONCLUSÃO)

Ao concluirmos esse trabalho, nos sentimos mais endividados com os autores

do que quando o empreendemos, uma vez que, a preocupação com a obra de um

autor (Mia Couto), pertencente a uma literatura que acabávamos de conhecer, nos

desviou a atenção que deveríamos ter para com o outro – Guimarães Rosa. No

entanto, isso não significa que conseguimos dar conta da obra do primeiro, pelo

contrário: ao longo do trabalho, durante as leituras, as lacunas foram ficando cada vez

maiores, pois sentimos que precisaríamos conhecer aquele país – Moçambique -, que

os livros, por mais que seus autores se esforcem, não conseguem traduzir, mas

apenas instigar o contato.

A obra que mais nos marcou foi a de Henry Junod, Usos e costumes dos bantu.

Foi durante a leitura dessa obra, que percebemos que, para realizar um trabalho dessa

envergadura, falar da cultura daquele povo e compará-la com a nossa, era necessária

a vivência naquele meio. No entanto, diante da impossibilidade, fizemos o que foi

possível.

No início desse trabalho, nós só tínhamos uma certeza: era a de que os dois

autores utilizavam, na elaboração de seus textos, os elementos da tradição oral,

porém, muitas dúvidas se ressaltavam no que se referia à distância entre eles, não

somente no espaço, mas também no tempo. Logo de saída, descobrimos que na

nossa cultura, apesar de resultante de imbricamentos que contemplam a cultura

africana e, portadora de vários pressupostos que também fazem parte daquela, alguns

valores são diferentes. Porém, uma semelhança se ressalta: o ponto de vista dos dois

autores, uma vez que suas obras demonstram uma grande preocupação com a

“modernização” de seus países.

A comparação entre Guimarães Rosa e Mia Couto foi muito instigante. Não

analisamos suas obras no mesmo capítulo porque a nossa intenção era demonstrar

como cada um utilizava esse recurso – a tradição oral -, bem como a maneira como

suas obras repercutiram no meio literário e também, assinalar a importância dessa

tradição, não somente para os autores, mas, principalmente para as comunidades de

que elas fazem parte. Além disso, fez-se necessário enfatizar ainda, a questão da

intertextualidade que permeia a literatura comparada em detrimento da influência, que
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como já foi dito, foi tão recorrente nesses estudos e, com isso, deixar bem claro, que

Mia Couto, na verdade não foi influenciado por Rosa, mas, através de sua obra, ao

utilizar o mesmo estilo, tornou este seu “precursor”.

A escritura de Guimarães Rosa, que tantos estudos já propiciou, cada vez mais

nos surpreende. Nesse trabalho descobrimos novas vertentes, como por exemplo, o

trabalho que ele elabora, apropriando-se da lenda “O negrinho do pastoreio”, colhida

por João Simões Lopes Neto, no Rio Grande do Sul, no interior do conto “O burrinho

pedrês”. Descobrimos que o conto “Bicho mau”, retirado do volume de Sagarana, por

não ter nada a ver com as demais histórias, na verdade, é caudatário dos mesmos

pressupostos. Constatamos a preocupação do escritor com a “modernização”

brasileira, naquele momento, na análise que realizamos em “São Marcos”, um dos

contos também publicado em Sagarana. Além disso, descobrimos ainda, que na

“cena” do julgamento, inscrita bem no meio da obra, Grande sertão: veredas, a

carnavalização de que fala Bakhtin, ali se instaurou. Isso significa, que cada vez que

se empreende um estudo sobre essa obra, mais ela se atualiza.

Trabalhar com a obra de Mia Couto foi muito interessante porque nos deu uma

nova dimensão da criação literária e nos fez perceber que as escrituras, mesmo sendo

oriundas de países diferentes, comungam sempre dos mesmos postulados que regem

o seu discurso.

A escritura de Mia Couto, que apesar de recente, tantos estudos, também, já

propiciou, nos abriu um vasto campo de possibilidades para se trabalhar com a

tradição oral. Desde a primeira narrativa aqui analisada – “Afinal, Carlota Gentina não

chegou de voar?”, publicada em uma de suas primeiras obras, Vozes anoitecidas, nos

fez perceber os caminhos pelos quais o projeto estético do escritor estava

enveredando. Uma narrativa que logo de saída nos apresenta uma personagem que

nos mostra, senão a perda de sua identidade, pelo menos, a dicotomia ou mesmo

pluralidade de culturas desse novo universo do qual faz parte e, a tentativa de

entender os pressupostos da tradição sendo julgados por leis que desconhecem as

suas. Essa situação se reverbera nas narrativas seguintes: “O adeus da sombra”,

publicado em Estórias abensonhadas e n’A varanda do frangipani.  Ali alcança uma

dimensão que é como se a primeira narrativa tivesse sido apenas uma introdução,

pois, a tradição é contemplada através de seus fragmentos. No entanto, esses

fragmentos carregam em sua gênese uma ambigüidade: se por um lado o escritor não
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recorre a seus postulados na íntegra, por outro nos remete a dizimação através da

colonização, mas também, pelos horrores da guerra, que durante tantos anos assolou

o país. Mas, é na obra; Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, que o autor

leva essa vertente ao seu ponto mais alto. Nessa obra, Mia Couto demonstra o

imbricamento de culturas de uma forma mais abrangente, mais ampla e, com isso,

consolida o seu projeto estético. 

Comparar a obra de Mia Couto à de Guimarães Rosa foi instigante, porque nos

levou a repensar a literatura em todos os seus âmbitos, principalmente nos

pressupostos que regem a teoria literária e a literatura comparada, pois nos fez

perceber a amplitude dessa arte diante do universo.
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