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RESUMO
A dissertação expõe e problematiza as ideias importantes presentes na
obra do moçambicano Mia Couto, com vistas a sugerir princípios
pedagógicos do que chamamos de uma Pedagogia da Doce Ira.
Apresenta uma proposta de base política e ética que tem como
objetivo sensibilizar educadores brasileiros e latino-americanos para a
construção de uma educação complexa de base transdisciplinar e
potencializadora de criatividade. Promove uma discussão capaz de
despertar nos sujeitos o desejo de romper de forma inteligível, simples,
afetuosa e sedutora, com um mundo maestrado pela monocultura da
mente (Vandana Shiva), responsável por impor valores que privilegiam o
individualismo e a competição. Diante da magnitude da obra de Mia
Couto, selecionei dois livros de natureza política e ensaística que
serviram de matrizes para a dissertação. São eles: Pensatempos. Textos
de opinião (2005) e E se Obama fosse africano? E outras interinvenções
(2009). Além disso, utilizo entrevistas concedidas pelo autor em revistas,
jornais e meio eletrônico. Os livros de romances, contos, poesias,
crônicas e ensaios foram agrupados e organizados em quadros para
permitir ao leitor uma visão geral da obra. De natureza bibliográfica, o
trabalho tem como interlocutores pensadores como Edgar Morin, Maria
da Conceição de Almeida, Jean-Jacques Rousseau, Teresa Vergani,
entre outros. A dissertação se situa na interface da tríade literatura,
política e educação.
Palavras-chave: Educação. Complexidade. Diversidade Cultural. Mia
Couto.
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ABSTRACT
This dissertation reveals and assesses the important ideas in the work of
the Mozambican Mia Couto with the purpose of suggesting the
principles of what we call a Sweet Wrath Pedagogy. It presents a
proposal of ethical and political basis that aims at sensitizing Latin
American and Brazilian educators for the construction of a complex
education in a transdisciplinary basis in order to potentialize creativity. In
an intelligible, simple, affectionate and seductive manner, this work
triggers a discussion which is able to raise the will of breaking free from a
world mastered by the monoculture of mind (Vandana Shiva) and
responsible for the imposition of values such as individualism and
competition. Given the magnitude of Mia Couto‟s work, it was selected
two books of a more political and essayistic nature to establish the
grounds for the dissertation, namely: Pensatempos. Textos de opinião
(2005) and E se Obama fosse africano? E outras interinvenções (2009).
Additionally, interviews given by the author for magazines, newspapers
and electronic media are used. The novels, short stories, poems,
chronicles and essays were organized and clustered in frames so as to
give the reader a broad view of the author‟s work. Of a bibliographic
nature, this dissertation dialogues with thinkers like Edgar Morin, Maria da
Conceição de Almeida, Jean-Jacques Rousseau and Teresa Vergani,
among others. The dissertation is situated in the interface between
literature, politics, and education.

Keywords: Education. Complexity. Cultural Diversity. Mia Couto.
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Primeiros impulsos...

Todos nós somos impossíveis tradutores de
sonhos. Na verdade, os sonhos falam em
nós o que nenhuma palavra sabe dizer.
E se Obama fosse africano?
Escrever é ensinar alguém a sonhar.
Terra Sonâmbula
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Ao

escrever

este

trabalho,

presto

contas

à

comunidade

acadêmica e à sociedade. Tendo feito minha formação superior
(graduação e mestrado) numa universidade pública e, sobretudo,
entendendo que o pensamento complexo tem como princípio primeiro
uma ética da responsabilidade com as ideias construídas e com uma
educação transformadora, um trabalho científico se constitui mais do
que um meio para se conseguir um título acadêmico. É principalmente
uma estratégia narrativa que pode facilitar uma ecologia das ideias e
da ação.
A dissertação é, também, um exercício que permite vasculhar em
minha memória as lembranças do percurso que trilhei para chegar até
aqui. Portanto, essas primeiras páginas são de esclarecimento e
expõem meus primeiros impulsos. Certamente, alguns acontecimentos
serão esquecidos e deixados de lado. Perdoem-me os lapsos de minha
memória. Não estou imune ao esquecimento, mas tentarei expor um
pouco da história deste trabalho que tem tanto de mim.
Confesso

que

as

palavras

foram

escritas

com

todas

as

dificuldades esperadas e não previstas para uma dissertação de
mestrado. Contudo, como bem ensinou o personagem do livro Terra
Sonâmbula, quando diz que escrever é aprender a sonhar, vou
sonhando à medida que escrevo; registrando no papel ideias,
impressões, argumentos e apostas; ressignificando conceitos e saberes.
Como somos a única espécie que tem a capacidade de sonhar
acordada, vou sonhando com a construção de um mundo melhor,
mais generoso e humano! Desejo que minhas palavras possam incitar
de alguma maneira outros sonhadores.
Sonhar! Essa palavra de apenas seis letras, tão repetida na
infância, vai sendo aos poucos pronunciada com menos frequência
quando nos tornamos adultos. Porém, não deixamos de sonhar, isso é
claro. Quando incentivados, tocados e, mais ainda, quando colocados
ao nosso dispor exemplos de pessoas que saem um pouco de si e vão
ao encontro do outro, vamos agregando em nossa caixinha de desejo
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os sonhos coletivos. Aqueles que permitem ajudar, provocar e fomentar
a felicidade do outro. Sonhamos com um mundo melhor, uma nação
mais unida, uma terra onde todos possam desfrutar dos prazeres e
alegrias da vida.
A educação, apesar de muitas vezes se apresentar aos sujeitos
como um terreno árido e sem vida, que vai aos poucos castrando as
potencialidades criativas das crianças e moldando-as a se adaptarem
a um modelo que traz em sua essência um enfoque conteudista, deve
ser, de acordo com Almeida (2012, p. 103), “uma escola da vida, o
lugar do aprendizado da condição humana, onde aprendemos as
diversas formas de ver e atuar no mundo”. É nesse espaço que deve ser
ensaiado com os estudantes o debate de ideias, a atividade da
pesquisa e o exercício da tolerância e respeito.
Sempre me tocou bastante os argumentos de pensadores que
defendem avidamente uma educação para todos os sujeitos. Que seja
capaz de despertar sonhos que parecem, por vezes, tão distantes. Que
acolha e respeite os diferentes processos de aprendizagem. Que
compartilhe princípios, preceitos e valores da vida. Muito mais do que
ensinar os ofícios de uma profissão, a educação deve contribuir para a
formação do homem em sua integralidade.
Pode parecer utopia desejar e atribuir à educação esse desafio,
principalmente por estarmos vivenciando num mundo digital de forma
tão intensa; a volatilidade das relações entre os sujeitos; a febre das
redes sociais que atraem pessoas de todas as idades; a exclusão de
saberes que não fazem parte do rol da ciência; o individualismo e a
competição como valores tão comuns nos dias de hoje.
Porém, é preciso acreditar sim na educação como promotora
das potencialidades criativas dos sujeitos, como um espaço de
transformação e mudança da realidade, de experimentação da
condição humana, de respeito e apreciação do diverso e de formação
de jovens para a vida, como quer Edgar Morin.
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O modelo de educação que desvaloriza a criatividade do aluno,
que se preocupa em formar sujeitos para o mercado de trabalho e que
tem na figura do professor o único detentor do conhecimento foi e
ainda é alvo de questionamento por parte de alguns pensadores. JeanJacques Rousseau, João Amós Comenius, Célestin Freinet, Paulo Freire,
Edgar Morin, entre outros, são alguns dos nomes que me foram
apresentados

e

me

marcaram

de

forma

tão

positiva,

pois

desenvolveram argumentos assumidamente políticos e provocativos,
que alertam para a necessidade da construção de uma educação
transformadora.
Apesar de alguns desses grandes educadores terem produzido
suas reflexões no século XVII, como, por exemplo, Comenius, suas ideias
foram incorporadas à prática pedagógica de professores de diferentes
áreas do conhecimento, servindo de inspiração e horizonte até hoje.
Daí porque se tornaram teóricos eminentemente modernos e, como diz
o educador indígena Daniel Munduruku (2010), confessores de sonhos.
Esses são alguns dos pensadores que despertam e instigam professores a
buscarem constantemente melhorias e reformulações das suas práticas.
O personagem principal deste trabalho também poderia fazer
parte da lista de grandes educadores. Conhecido como um militante
no que diz respeito à resistência dos saberes plurais, a valorização da
riqueza produzida pelas culturas ligadas às tradições seculares e o
respeito ao diverso, Mia Couto nos presenteia com um repertório de
princípios, valores e argumentos que contribuem para diversificar e
complementar o ideário de formação oferecido pelos clássicos da
educação.
Suas ideias muito me motivam, principalmente porque, além de
sua defesa obstinada por dar voz aos desfavorecidos e àqueles que
estão

à

margem

do

progresso,

Couto

recusa

o

discurso

de

autovitimização, aconselha os sujeitos a lerem o mundo com outras
lentes e, assim, poderem contribuir para a sua transformação. Acredita
ser mais proveitosa a resistência dos conhecimentos plurais e a
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valorização dos seus saberes do que a aceitação da imposição de
valores importados de fora.
O meu encantamento pelas ideias de Mia foi motivado por alguns
fatores, que trazem à cena traços subjetivos. Para dar mais sentido e
significado a este trabalho, e acreditando na importância da
reintrodução do sujeito no conhecimento (Edgar Morin), considero que,
antes de anunciar qualquer objetivo, metodologia ou objeto de
pesquisa, se faz necessário narrar um pouco desta história que tem início
no segundo semestre de 2010.
Ao

participar

como

aluna

especial

da

disciplina

Teorias

Contemporânea da Cultura, ministrada pela professora Conceição
Almeida e oferecida pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências
Sociais da UFRN, tive acesso ao livro E se Obama fosse africano? (2009)
de Mia Couto. O livro se constituía em uma referência importante do
curso e serviu de base para a construção de um seminário do grupo
que eu fazia parte.
Nesse ano de 2010, eu estava ali como recém-graduada entre
tantos alunos de mestrado e doutorado que discutiam avidamente os
desafios e construções da ciência, o método científico, o diálogo entre
cultura científica e cultura humanística. Eram novas leituras, novos
autores e discussões que extrapolavam o universo da graduação.
Apesar da importância de cada livro lido e relido durante aquela
disciplina, um livrinho de capa verde e páginas amareladas que tem
por título E se Obama fosse africano? foi para mim um convite para
repensar questões, problemáticas e argumentos construídos ao longo
do meu curso de Pedagogia. Exercício que se estende até hoje!
Fui aos poucos mapeando a obra de Mia Couto, conhecendo
sua biografia, pesquisando trabalhos acadêmicos sobre ele e lendo
entrevistas que concedia a revistas e sites da internet. Quando percebi,
vi-me diante de um material extenso, mas provavelmente incompleto.
Toda densidade se transformou em leveza estética e aumentou meu
entusiasmo, quando pude ver e ouvir Mia Couto. A oportunidade
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aconteceu. Era a primeira vez que a praia de Pipa em Tibau do Sul/RN o
recebia. O ano era 2010. O autor foi convidado para participar do II
Festival Literário de Pipa (FLIPIPA). Quando soubemos que o escritor
estaria tão pertinho de nós, organizamos um grupo, alugamos um microônibus e caímos na estrada com destino à praia do litoral sul do nosso
estado.
Pipa estava em festa. Pessoas de diferentes lugares e estados
brasileiros

marcaram

presença

no

festival,

que

trazia

em

sua

programação vários literatos importantes. A palestra de Mia Couto
estava agendada para as 20h. O nosso grupo contava com
aproximadamente 11 pessoas. O horário para iniciar a palestra estava
chegando. Enquanto não começava, ficamos na entrada do espaço
onde aconteciam as falas, contemplando o festival e observando as
pessoas que ali passavam, com a esperança de encontrar outros
conhecidos.
Para surpresa de todos, o moçambicano tão esperado naquela
noite passou ao nosso lado. Sem fazer muito alarde, para não despertar
a atenção de outras pessoas e ter que disputar aquele momento com
desconhecidos, fomos silenciosamente ao seu encontro. Em questão de
minutos nos apresentamos; entregamos um material (livros e textos
produzidos no Grupo de Estudos da Complexidade) enviado pela
professora Ceiça; recebemos autógrafos em nossos livros e finalizamos
aquele encontro com um registro fotográfico.
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Figura 1 – Autógrafo que recebi de Mia Couto

Fonte: Acervo próprio.

Figura 2 – Alunos, amigos e pesquisadores do Grecom com Mia Couto

Fonte: Acervo próprio.

Nossa noite já tinha sido premiada depois daquele encontro. A
simpatia que transbordava nas palavras do escritor a cada leitura que
fazia de seus textos, foi concretizada naqueles minutos. E mais! Ganhou
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força quando o homem, de fala mansa e serena, começou sua palestra
num tom bem-humorado. Educadores, leitores e escritores escutavam
atentamente sua fala sobre a relação de proximidade da África com o
Brasil e sobre a influência dos seus grandes mestres brasileiros, dentre
eles, Guimarães Rosa.
Figura 3 – Conceição Flores e Mia Couto

Fonte: Acervo próprio.

É importante frisar que os vários encontros que tive com Mia
Couto, por meio da leitura de seus livros de intervenção, de entrevistas
que ele concedia a jornais e emissoras de TV, ou fisicamente no FLIPIPA,
marcaram-me de tal forma que fui organizando todo tipo de material
que encontrava sobre ele (entrevistas, resenhas, artigos, capas de
livros), relacionando suas ideias com outros autores que caminham na
mesma direção do moçambicano, e lapidando aos poucos esse
material até se transformar em um projeto de mestrado.
Como um bricoleur (Lévi-Strauss), fui tentando compreender um
pouco quais os principais investimentos de Mia Couto, suas influências e
especulando de que forma o intelectual podia contribuir para a área
da educação. Sem uma rota a seguir, nem tão pouco com o intuito de
realizar um mapeamento cronológico de sua vida, fui gradativamente
percebendo que a triagem feita por mim da produção de Mia,
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possibilitou exercitar de forma livre e criativa o pensamento, à medida
que pesquisava sobre sua vida e obra e identificava as possibilidades
de comunicação de sua produção com

as outras

áreas do

conhecimento.
Todo esse percurso que levou-me a conhecer dia após dia o
biólogo e escritor, foi sendo possível porque, desde o início, fui entrando
devagar em territórios que, para mim, pareciam tão distantes: biologia,
política e literatura. Hoje, percebo que o problema está nos limites cada
vez mais rígidos criados pelas áreas e os entraves de comunicação que
ainda permanecem vivos, bloqueando as possibilidades de avanços e
diálogo entre cultura científica e cultura humanística, ciência e
literatura.
A pesquisa do material mostrava que, apesar da obra de Mia
tratar de assuntos tão fundamentais a ser discutidos em diferentes áreas
do conhecimento, os trabalhos acadêmicos sobre o autor e sua
produção em livros são classificados, quase sempre, pela estrutura da
fragmentação da ciência, como restritos à área da Literatura.
Essa restrição não é tão difícil de compreender, uma vez que sua
imagem está associada ao escritor de poesias, romances e crônicas. As
classificações limitam o autor a um especialista em literatura a partir de
textos exclusivos dessa área do saber.
Não é levado em consideração que temas como diversidade
cultural, sabedorias milenares da tradição, leituras do mundo, relação
entre natureza e cultura, real e imaginário, tão presentes em seus textos,
extrapolam os domínios da literatura e escorrem para outras áreas. É aí
que reside o problema tão debatido da especialização: a redução e
negação da diversidade. Ao restringir a contribuição de um autor a
uma determinada área do conhecimento, outros campos do saber
deixam

de

ter

acesso

a

métodos,

argumentos,

sistemas

de

representação, conceitos e caminhos diferentes daqueles que lhes são
habituais. Essa tendência a esquartejar os autores em caixinhas
disciplinares isoladas castra possibilidades de diálogos e direcionam
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nosso olhar a enxergar apenas aquilo que nos interessa. No artigo
“Constelações da desordem”, Almeida (2009, p. 20) exemplifica bem o
panorama responsável por fragmentar o sujeito,
Michel Foucault e Claude Lévi-Strauss foram muitas vezes
esquadrinhados, lidos apenas tematicamente. Um
seminário sobre Foucault, na USP, expressa bem a
fragmentação de que foram vítimas as ideias
foucaltianas. O seminário se dividia em blocos temáticos
como “Foucault e a homossexualidade”, “Foucault e a
loucura”, Foucault e..., Foucault e...

Esse certamente é apenas um de tantos exemplos que existem na
agenda da fragmentação. Minha empreitada é tentar minimizar a ideia
que se tem de Couto como um especialista da área da literatura, já
que estamos diante de um intelectual que, como alguns outros, religam
ciência e literatura, conhecimento científico e humanidades, mito e
realidade.
O próprio escritor, apesar de realizar diversas palestras na área de
sua formação, Biologia, alerta que não mora o tempo inteiro na
biologia, nem tão pouco na literatura. Essas duas áreas são, de acordo
com ele, apenas moradias que visita com frequência, compreendendoas como janelas para observar o mundo. O autor anuncia,
Eu não sou de confiança. E não mereço confiança
porque me falta a crença, essa espécie de fé que deve
ser o chão de um cientista. Sou um biólogo, mas não
moro na biologia. Estou na biologia como um visitante,
com a alma errando pelos domínios da literatura.
(COUTO, 2005a, p. 113).

A entrada em territórios desconhecidos, a leitura de autores
pertencentes a outros ramos do saber e o acesso a diferentes
argumentos e conceitos nos tiram de nosso campo de conforto e
desestabilizam as certezas que vamos construindo ao longo de nossa
vida acadêmica. Isso aconteceu comigo!
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Essa forma de pensar e construir conhecimento é o que tem
permitido à ciência avançar, realizar novas descobertas e conquistar
outros territórios. Porém, alguns espaços ainda permanecem fechados,
mantendo uma linguagem cada vez mais especializada e acreditando
que, em “nome da ciência” (STENGERS, 2002), apenas os ditos
especialistas podem participar da construção e das discussões do
paradigma científico.
Apesar de ainda mantidos em parte os princípios e regras do
“velho paradigma do Ocidente” (Edgar Morin), um novo cenário da
ciência inaugurado no começo do século passado, nos domínios da
Mecânica Quântica e Física Moderna (Niels Bohr, Werner Heisenberg,
Albert Einstein), está atualmente em consolidação. É, portanto, na
aurora desse novo cenário que eu me encontro. Mais especificamente
no Grupo de Estudos da Complexidade (GRECOM). Criado em 1994, o
Grecom é uma base de pesquisa vinculada ao Centro de Educação e
aos

Programas

de

Pós-Graduação

em

Ciências

Sociais

e em

Educação/UFRN.
É o primeiro Grupo de Estudos da Complexidade da América
Latina e o primeiro ponto brasileiro, desde 2000, da Cátedra Itinerante
UNESCO para o Pensamento Complexo Edgar Morin. Desde a sua
criação, tem investido na produção de uma ciência aberta, diversa e
transdisciplinar. Apresenta como referências importantes pensadores
afeitos à epistemologia da complexidade. Aposta na transversalidade
do conhecimento, nas leituras plurais do mundo e na religação dos
saberes como um horizonte possível para empreender uma reforma do
pensamento e das universidades. Acredita na autoformação dos
sujeitos e na sua implicação no ato de conhecer e no uso de um
método

como

estratégia

(MORIN;

CIURANA;

MOTTA,

2007)

em

permanente construção.
Desde o ano de 2007, pouco tempo depois de ter ingressado no
curso de Pedagogia da UFRN, passei a fazer parte desse grupo tão
intenso e desafiador. Como uma escola de vida, o Grecom tem
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acolhido aqueles que desejam e sonham com uma nova maneira de
fazer ciência, sem arrogância, com humildade e disponível a dialogar
com as outras formas de explicação do mundo. Sua composição
mestiça agrega pessoas de pertencimentos disciplinares diversos.
As leituras, dinâmica e rotina do grupo têm me ajudado a
observar o mundo e as suas nuances com lentes plurais e desprovida de
preconceito. Esse exercício não é tão fácil quanto parece, uma vez que
aprendemos desde cedo a classificar, separar e descartar o que não
apresenta a mesma linguagem daquilo que é considerado científico.
Aprendemos porque somos frutos de um ensino descontextualizado,
excessivamente especializado e disciplinar que adestra o nosso olhar a
pensar o conhecimento de forma fragmentada. Dessa forma, torna-se
difícil perceber os links entre os intelectuais de campos disciplinares
diversos e a relação de interdependência existente entre as áreas.
Essas reflexões foram, em parte, despertadas inicialmente nas
primeiras disciplinas cursadas por mim, na graduação em Pedagogia.
Porém, se tornaram mais vivas quando do meu ingresso como bolsista
do

CNPq

sob

a

tutoria

da

professora

Conceição

Almeida,

coordenadora do Grecom.
Participando afetiva e intensamente de uma pedagogia da
complexidade, exercitada pacientemente por Conceição Almeida ao
conduzir com maestria e sabedoria as reuniões do grupo, as orientações
coletivas e individuais e a organização dos eventos, fui percebendo dia
após dia que os estudos da complexidade me permitiam um novo estilo
de pensar a educação e os desafios do mundo contemporâneo.
Um retrocesso no tempo oferece mais algumas chaves para a
história desta dissertação. Foi envolvida nesse contexto que desenvolvi
em 2010 minha monografia sobre história de formação de professores
da Lagoa do Piató em Assu/RN. Conheci processos formativos
diferentes, metodologias de trabalho, o cenário da educação no
campo, os cursos de formação continuada, experiências singulares e
histórias de vida. Guiada por conceitos oriundos da pedagogia,
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comecei

a

perceber

a

grande

contribuição

dos

autores

da

complexidade para os estudos sobre formação de professores, cultura,
diversidade, relação entre conhecimento, informação e sabedoria,
dentre outros.
Convencida de que os avanços mais significativos da ciência são
provenientes quando de sua abertura aos diversos ramos do saber, foi
na monografia que ensaiei os primeiros diálogos entre autores de
diferentes pertencimentos disciplinares. Edgar Morin (sociólogo), Albert
Einstein (físico), Ilya Prigogine (prêmio Nobel de Química), Fritjöf Capra
(físico), Yves Bonnefoy (matemático, filósofo e poeta) e Boris Cyrulnik
(etólogo) foram alguns dos pensadores que entraram na minha cena,
mesmo que timidamente na época, na tentativa de amenizar as
lacunas deixadas pela hiperespecialização disciplinar.
Dentre os pensadores trabalhados na monografia, destaco o pai
da teoria da relatividade, Albert Einstein. Inspirada no artigo de Lya Luft
Dicionário para criança, no qual ela conta a dificuldade de um menino
que não encontrava um dicionário inteligível para ele e, a partir disso, a
própria criança cria o seu dicionário, também criei um dicionário. O
meu foi destinado aos educadores e teve como referência dois livros de
Einstein: Como vejo o mundo (1981) e Escritos da maturidade (1994). Os
temas elencados servem de alimento para o professor refletir sobre sua
formação e prática pedagógica.
Em 2011, ingresso no curso de especialização a distância em
Língua Portuguesa e Matemática, numa perspectiva transdisciplinar, no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte (IFRN). Nesse processo formativo, também tive acesso a textos de
autores que buscam as articulações entre ciência, ética, educação,
formação e complexidade. Ao final do curso, produzi um artigo sobre
minha experiência no Grecom e suas contribuições para a minha
atuação como futura docente.
Essas incursões na pesquisa ampliaram o meu desejo de continuar
explorando territórios novos e desconhecidos. Nas duas experiências
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anteriores, as temáticas da complexidade, da formação e da
autoformação se sobressaíram em relação às demais. Na escrita da
dissertação, esses temas são agregados a outros que, juntos, trazem
para os estudos da educação novos horizontes.
Mais uma vez, optei por ouvir novas vozes, outras verdades e
diferentes proposições. Desta feita, ouso embrenhar-me nos escritos do
biólogo Mia Couto. Escolhê-lo como horizonte maior de minha pesquisa
de mestrado justifica-se pela necessidade de contribuir com a
construção de uma ciência aberta que dialoga com as outras formas
de conceber o mundo. Além disso, identifico em suas ideias inúmeras
possibilidades para pensar uma educação política, ética e para a vida.
Ele é um exemplo de intelectual que religa a ciência com vida, afeto e
poesia.
Sempre que leio os livros de Mia Couto, ou as entrevistas que
concede a diferentes fontes, me vem à imagem de um homem
afetuoso, comprometido com o desafio por um mundo melhor, que
sabe valorizar as coisas simples da vida e que preserva as tradições do
seu país. Pude ter mais certeza disso quando, ao curtir sua página
pública no facebook, tive acesso a essa mensagem que diz tanto sobre
ele:

Sou completamente inapto para estes avanços tecnológicos e
sinto-me

distante

da

ideia

do

facebook,

não

porque

tenha

preconceito, mas porque sou recatado e mantenho um sentido de
intimidade e privacidade que se coaduna muito pouco com aquilo
que acabou por acontecer na minha vida.
Digamos que nunca aprenderei a ter fãs, bastando-me os amigos
que sendo poucos valem a humanidade inteira.
Gostaria

que

reproduzisse

esta

mensagem

para

os

que

frequentam a página de modo a que não interpretem erroneamente a
minha posição de distância, mas de respeito e de muito carinho por
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todos eles.
É para estes amigos que se comovem com os meus livros que eu
sinto que escrevo. Um abraço para todos eles. MIA (08 de setembro de
2012)

Diante do exposto, proponho apresentar uma proposta de base
política e ética capaz de fornecer elementos para a construção de
uma educação complexa, aberta, transdisciplinar e potencializadora
de criatividade. Como uma estratégia pedagógica, os argumentos e
reflexões

aqui

engendrados

desdobram-se

numa

cartilha

com

conceitos e noções para ampliar o repertório interpretativo de algumas
temáticas relevantes para a área da educação.
Autor de poesias, contos, crônicas, romances e livros de
intervenções, a obra de Mia Couto é extensa e já percorreu diversos
lugares do mundo. Dois livros dentre a obra do autor ganham destaque
aqui. São eles: Pensatempos. Textos de opinião (2005) e E se Obama
fosse africano? E outras interinvenções (2009), uma vez que apresentam
textos que têm como função provocar questionamentos e debates
sobre as reais problemáticas de nosso tempo. Na apresentação de E se
Obama fosse africano, o autor anuncia: “Os textos que aqui se reúnem
cumprem a missão de intervenção social que a mim mesmo me incubo
como cidadão e como escritor” (COUTO, 2009a, p. 10).
Apesar da seleção dessas obras, é bom esclarecer que sempre
que necessário utilizo outros livros do autor e materiais publicados em
revistas e jornais. Além disso, organizei tabelas contendo resumos e
indicações de livros para permitir ao leitor uma visão geral da obra e
dos escritos do moçambicano.
É assim que surge este trabalho: movido pelo desafio de
conhecer, experimentar e explorar o universo simbólico, mítico e
mágico de um intelectual que permite pensar estratégias capazes de
fecundar uma educação que desperte nos sujeitos o desejo de romper
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com a imposição de um mundo maestrado pela monocultura da
mente (Vandana Shiva) e de uma linguagem única e de valores que
celebram o individualismo e a competição. Para Almeida (2012, p. 78),
o autor “sugere um exercício da cidadania que se nutra de nossas
potencialidades e sonhos e não do modelo dos outros para sanar
nossos problemas”.
A dissertação estrutura-se em três capítulos. O primeiro, intitulado
Cartografia do espírito, é dedicado a uma exploração sintética da vida
e obra de Mia Couto, por meio de uma pesquisa realizada em
diferentes materiais: livros, entrevistas, artigos e consulta a fragmentos
biográficos feitos por outros pesquisadores. Por uma questão didática,
disponibilizo uma relação que contém as capas e os resumos de toda
produção em livros de Mia e construo tabelas (nos anexos), com o
objetivo de facilitar a investigação da concentração das temáticas
discutidas pelo autor nos diferentes contextos de sua produção, para
permitir ao leitor uma visão geral da obra. Apresento também as
estratégias de método utilizadas para a construção do capítulo e seus
desdobramentos no decorrer do trabalho.
O segundo capítulo intitula-se Para uma Pedagogia da doce ira.
Apresenta uma discussão epistemológica sobre uma Pedagogia que
tem como base maior a politização do pensamento, capaz de
despertar nos sujeitos a valorização dos conhecimentos de raiz, a
negação da imposição de valores trazidos de fora, a liberdade de
pensamento e o encantamento pelo que é da ordem do fantástico, da
imaginação, da diversidade de saberes. Aqui é exposta a reserva
cultural e criativa nas ideias de Mia Couto para repensar uma política
de civilização e humanidade. Neste capítulo, defendo a ideia de uma
Pedagogia da Doce Ira que seja capaz de manter viva a lembrança
permanente de um mundo desigual, para que assim possamos ficar
possuídos pelo desejo de transformação e de reivindicação daquilo
que temos por direito: uma educação plural.
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Por fim, no último capítulo, Minha Cartilha pedagógica (por Mia
Couto), construo uma pequena cartilha, com termos de Mia Couto, que
trazem

princípios, atitudes políticas e

proposições pedagógicas,

retirados em forma de citação dos seus livros. Os vocábulos escolhidos
têm como objetivo configurar, alertar e sugerir uma pedagogia política
de formação humana.
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Cartografia do espírito

O escritor não é apenas aquele que escreve. É
aquele que produz pensamento, aquele que é
capaz de engravidar os outros de sentimento e de
encantamento.
Pensatempos
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A tentativa de reconstruir, a partir dos trabalhos acadêmicos, o
itinerário da vida e obra de um intelectual parece ser uma tarefa um
tanto frágil. Dois fatores justificam essa afirmação. Primeiro, porque
reconstruir um percurso é uma missão quase impossível, já que “muitas
são as maneiras de traçar um itinerário das ideias de um autor, e
nenhuma delas corresponde exatamente ao fluxo e à dinâmica de suas
ideias” (ALMEIDA, 2004, p. 2). Segundo, porque, com o avanço da
internet, é possível acessar informações, conteúdos e bibliotecas virtuais,
permitindo às pessoas conhecerem de forma rápida e prática um
pouco da vida e da obra de diferentes pensadores.
Apesar disso, acredito que é possível, sim, apresentar fragmentos
da vida daqueles que se tornaram nossos mestres e aos quais
dedicamos afeto e admiração. Os textos disponibilizados na internet
são, por vezes, técnicos demais, duros demais! O encantamento, a
beleza e a emoção, fatores que causam no leitor um desejo por
conhecer aquele de quem se fala, ficam escondidos nas extensas
biografias, que contêm uma infinidade de datas, nomes de lugares,
cursos, universidades e outras informações. Não quero dizer com isso
que esses dados não são importantes. Mas muitas vezes escondem a
essência, a militância, a convicção e os questionamentos do autor.
Em diferentes textos ensaísticos e entrevistas que Mia Couto
concede a jornais e revistas, ele reconhece que os conhecimentos
aprendidos na universidade, agregados aos saberes e experiências da
infância, da família, da literatura, da política, das artes e do cenário de
um tempo, lhe permitiram tornar-se o profissional e ser humano que é.
Apesar da sugerida relação fria e de neutralidade entre o sujeito
e sua pesquisa, tão propalada pelo “velho paradigma do Ocidente”
(Morin), na qual é necessário distanciar-se para não permitir que a face
subjetiva do pesquisador se sobreponha à objetiva, Mia Couto parece
não se importar muito com isso e assume para si o exercício difícil, mas
prazeroso, de expor para os seus leitores aspectos de sua vida, de sua
terra e de sua gente. Embora essa exposição subjetiva seja vista pela
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comunidade científica com maus olhos, a indissociação entre sujeito e
texto científico é uma aposta que já vem sendo empreendida por
alguns pensadores. É com certeza Edgar Morin quem inaugura hoje, de
forma explícita e intencional, a implicação do sujeito na pesquisa,
Por que falar de mim? Não é decente, normal e sério
que, quando se trata de ciência, do conhecimento e do
pensamento, o autor se apague atrás de sua obra e se
desvaneça num discurso tornado impessoal? Devemos,
pelo contrário, saber que é aí que a comédia triunfa. O
sujeito que desaparece no seu discurso instala-se, de
fato, na torre de controle. Fingindo deixar o lugar ao sol
copernicano, reconstitui um sistema de Ptolomeu cujo
centro é o seu espírito (MORIN apud ALMEIDA; KNOBBE,
2003, p. 11-12).

Assumindo os riscos, Mia Couto faz uso da palavra para denunciar
os desmandos e abusos do poder; para alertar para a necessidade de
recusa dos modelos do Ocidente em relação aos problemas de seu
país; e para incutir na mente das pessoas a necessidade de
preservação da oralidade como um código rico de expressão da
cultura.

Sua

empreitada

é

fazer

com

que

suas

ideias

sejam

disseminadas, inicialmente, entre os moçambicanos e, de forma
gradativa e abrangente, entre os africanos. Reencantar diariamente
um povo que sofreu e sofre com tanta crueldade e discriminação é um
dos seus grandes desafios.
Apesar de ser compreendido como um dos principais escritores e
nomes do seu país, afirma: “eu não me considero representante de
Moçambique, me considero apenas representante de mim mesmo”1
(AZAREDO, 2011). É aqui que entra em cena a expressão tão cara a
Edgar Morin: “a vida nas ideias e as ideias na vida”. Ou seja, aquilo que
se constitui como um princípio do pensamento complexo: a implicação
do sujeito no conhecimento. Mesmo que não deseje carregar o peso e
responsabilidade de representar um país, Mia Couto não pode fugir a
Entrevista concedida por Mia Couto a Marina Azaredo. Publicada na Revista Educar
para Crescer.
1
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essa dialógica entre experiência de vida e produção de ideias. Essas
duas faces se hibridam e fazem parte da vida do intelectual de forma
interligada e inseparável.
Sem a pretensão de historiar e tornar totalmente original a
biografia de um autor que já foi estudado por tantos pesquisadores, as
páginas que seguem têm a missão de apresentar, brevemente,
fragmentos da vida e da obra de um pensador que é considerado
como um dos mais conhecidos e traduzidos escritores africanos de
língua portuguesa. Meu desafio é tentar apresentá-lo de forma leve,
para que o leitor, assim como eu, se encante pelo autor que tem
investido todas as suas fichas na construção de uma sociedade mais
justa. E tem feito isso de forma criativa, como se preservasse sua alma
de criança. Para ele, a infância não é o tempo de criança,
A infância não é um tempo, não é uma idade, uma
coleção de memórias. A infância é quando ainda não é
demasiado tarde. É quando estamos disponíveis para nos
surpreendermos, para nos deixarmos encantar. Quase
tudo se adquire nesse tempo em que aprendemos o
próprio sentimento do Tempo. (...) A infância não é um
estágio para a maturidade. É uma janela que, fechada
ou aberta, permanece viva dentro de nós (COUTO,
2009a, p.110).

Permanecer com uma eterna alma de criança faz de nós sujeitos
errantes, inventivos e disponíveis a abrir-se ao novo e ao desconhecido.
Esse potencial que existe em cada ser humano, apresenta-se por vezes
adormecido, aprisionado. As escolas bem que poderiam estimular nas
crianças e adolescentes a imaginação, a curiosidade, a criatividade.
Manter viva a aptidão para aprender, pesquisar, criar e desenvolver
nossa capacidade lúdica é alimento necessário para nutrir nosso espírito
aventureiro de detetive, brincadeira tão comum na infância e que se
estende em nossa vida adulta quando nos tornamos pesquisadores.
Mia Couto parece cultivar sua alma infantil e inventiva. Talvez,
porque saiba a importância do lado poético da vida (Morin). Na
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entrevista que concede ao jornal português Público, num tom bemhumorado, assim se apresenta: “Sou um branco que é africano; um
ateu não praticante; um poeta que escreve prosa; um homem que tem
nome de mulher; um cientista que tem poucas certezas na ciência; um
escritor numa terra de oralidade”

2

(RIBEIRO; MANSO, 2014). É desse

homem que estamos falando.
Filho de portugueses, nascido em 1955, na cidade de Beira, Mia
Couto ganhou notoriedade e importância por sua obra literária, mas
também pelo seu envolvimento com as questões e problemáticas de
seu tempo. Participou ativamente da luta pela independência do seu
país como membro da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo).
Atualmente, depois de vivenciar dois períodos intensos de guerra, sua
luta é pela recuperação da identidade cultural do país.
A poesia chegou de forma sutil em sua vida. Recebeu influências
de seus pais, Fernando Couto, jornalista e poeta, e Maria de Jesus,
contadora de histórias. Cresceu num ambiente mestiço fortemente
marcado pela oralidade. Desde cedo, ouvia os antigos contadores de
histórias que entrelaçavam em suas narrativas aspectos da realidade
com o imaginário. Nas palavras do autor,
Eles me traziam o encantamento de um momento
sagrado. Filho de um poeta ateu, aquela era a minha
missa, aquele era o recado do divino. (...) Eu queria saber
quem eram os autores daquelas histórias e a resposta era
sempre a mesma: ninguém. Quem criara aqueles contos
haviam sido os antepassados, e as histórias ficavam
como heranças dos deuses (COUTO, 2005a, p. 150-151).

Na

sua

infância

recebeu

duas

grandes

influências:

uma

educação aprendida e experimentada na rua e outra em casa. Mia
Couto fala em algumas entrevistas e livros que era em casa que a
influência de Portugal lhe chegava. O universo da escrita e dos livros
Entrevista concedida por Mia Couto a Anabela Mota Ribeiro e Miguel Manso.
Publicada no jornal português Público.
2
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fazia parte desse mundo. Por outro lado, era na rua, brincando com os
meninos de sua idade e escutando as histórias narradas pelos
contadores de histórias, que ia conhecendo e se apaixonando pela
África e pela oralidade. Foi, portanto, nesse cenário mestiço que o
moçambicano cresceu e aprendeu a apreciar os dois mundos.
Em, 1971, entra no curso de Medicina, porém abandona essa
área para alistar-se na Frente de Libertação Nacional (FLN) –
movimento

criado

em

1962,

de

luta

pela

independência

de

Moçambique de Portugal. Em entrevista à Revista Ser Médico, confessa:
“A passagem pela medicina foi fugaz, mas a minha entrega ao sonho
de ser médico era um sonho de menino. Eu queria curar o mundo. E isso
não tem profissão”

3

(DUARTE; GOLDENSTEIN, 2011). Já no seu livro de

poesias Tradutor de Chuvas, anuncia um pouco da profissão que
exerceria e da influência de seu pai para ingressar no mundo das letras.
Deslição de Anatomia
Quase fui médico.
Cedo acreditei
ter inclinação.
Aconteceu, em menino,
frente aos compêndios escolares.
Fascinava-me,
no corpo humano,
o vocabulário em flor:
o suco gástrico,
o bolo alimentar,
o trânsito intestinal,
as papilas gustativas.
Ante o meu prematuro pasmo,
Entrevista concedida por Mia Couto a Ivolethe e Duarte e Eduardo Goldenstein.
Publicada na Revista Ser Médico.
3

32

a professora vaticinou: vai ser médico!
Em casa, porém,
meu pai diagnosticou diverso:
não era a anatomia que me atraía.
Eu apenas amava as palavras.
Meu pai adivinhava.
E eu, de poesia, adoecia.
(COUTO, 2011a)
Começou sua carreira de escritor ainda na adolescência com o
jornalismo. Foi com essa área do saber que, segundo Couto, conheceu
e aprendeu muito sobre Moçambique. O escritor que é hoje resultou,
em

parte,

da

sua

experiência

como

jornalista.

Apesar

das

aprendizagens, confessa:
Depois senti falta do lado mais fascinante da viagem,
que é olhar dentro das pessoas: o jornalismo não dá
tempo, não permite essa profundidade no estar com os
outros. O jornalismo deu-me uma certa disciplina,
ensinou-me o uso da escrita como um meio de chegar
aos outros 4 (THOMAZ; CHAVES, 1998, p. 2-3).

Essa disciplina à qual Mia Couto se refere foi necessária para ele
reconhecer que era preciso ir além. Conhecer outras lógicas,
linguagens e formas de viajem. Tornou-se biólogo. As poucas certezas
que essa área oferece, lhe deram uma certa “indisciplina”, que permitiu
vivenciar outras lógicas dos espaços rurais que extrapolam sua
experiência do universo urbano. Para o autor, esse campo do saber é
fascinante e o considera como “uma indisciplina científica, um modo

Entrevista
concedida
por
Mia
Couto
Rita Chaves. Publicada na Folha de São Paulo.
4

a

Omar

Ribeiro

Thomaz e
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de estar mais próximo das perguntas do que das respostas” (COUTO,
2009a, p. 53).
Como biólogo e escritor, utiliza essas áreas do conhecimento
como uma forma de compreender os mistérios e as múltiplas facetas da
vida. Atua nesses dois grandes domínios, mas não se considera um
especialista em nenhum deles. Para ele, sentir-se somente biólogo ou
literato reduziria as possibilidades de explorar saberes diversos. Além
disso, “essas especialidades são casas que visita e não se sente morador
de nenhuma delas” (COUTO, 2005a, p.113). A esse respeito, anuncia: “o
que me dá prazer é percorrer como um equilibrista essa linha de
fronteira entre pensamento e sensibilidade, entre inteligência e intuição,
entre poesia e saber científico” (COUTO, 2009a, p. 58). Essa discussão
sobre a especialização pode ser ampliada por Edgar Morin (2006, p. 1415), quando diz,
Quanto mais os problemas se tornam multidimensionais,
maior
a
incapacidade
de
pensar
sua
multidimensionalidade; quanto mais a crise progride, mais
progride a incapacidade de pensar a crise; quanto mais
planetários tornam-se os problemas, mais impensáveis
eles se tornam. Uma inteligência incapaz de perceber o
contexto e o complexo planetário fica cega,
inconsciente e irresponsável.

Sabemos que a especialização é importante na formação de
profissionais eficientes e habilidosos num determinado campo do
conhecimento. Mas o sujeito que está acostumado a olhar um
problema por uma única e mesma lente, desconsidera as outras
possibilidades que surgem e desconhece o contexto maior de sua
especialidade e das questões fundamentais da sociedade em que vive.
Não se trata, portanto, de abolir os técnicos e especialistas, mas de abrir
caminhos para o reencontro entre os diferentes pontos de vista,
instigando-os a conhecer outros lugares, fenômenos e horizontes.
Podemos afirmar que o autor aqui em estudo é um intelectual
que religa a ciência com vida, afeto e poesia. Seu exemplo permite
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reconhecer a importância, cada vez mais urgente, de uma formação
múltipla e transdisciplinar do sujeito. Aquele que se interessa em escutar
o outro e que busca respostas em territórios novos para tentar entender
as problemáticas de sua área é mais do que um especialista, é um
intelectual comprometido com o seu campo de interesse. Intelectual
não é aquele que se fecha em um compartimento disciplinar e
esquece o mundo à sua volta, mas é “sempre um nômade, na vida e
nas ideias” (ALMEIDA, 2010, p. 19).
Mia Couto é um intelectual que tem dificuldade de pensar como
seria sua vida de biólogo sem ser escritor e vice-versa. Confessa que,
quando está em um ambiente demasiado literário, apresenta-se como
biólogo; porém, quando está junto aos seus pares, diz-se escritor. Em
entrevista ao Programa Roda Viva, dirá:
Da mesma maneira que não quero ser “um escritor”,
também não quero ser “um biólogo”. Eu sou muito mau
biólogo, sou muito mau cientista, nesse sentido de ver a
ciência como uma espécie de religião, de [achar] que
há [na ciência] resposta para tudo. Eu uso a biologia
como uma parte das respostas, uma lógica que também
me é importante ter. O que a biologia me deu foi conferir
uma certa familiaridade com coisas que eu achava
importantes. Quer dizer, eu hoje sei falar a língua de
algumas árvores, digamos assim, nesse sentido
metafórico, é claro. Ganhei intimidade com coisas que
para mim eram realmente fundamentais, essenciais,
processos vitais, entender como é que a vida se processa
e como é que nós somos parte desse conjunto
harmônico. Isso para mim foi importante para saber o
meu tamanho, a minha dimensão e como é que eu
tenho que me inserir nessa coisa chamada vida 5
(MARKUN, 2007).

Nos diversos lugares que percorre por causa de sua profissão de
formação, conhece outras lógicas, crenças, formas de ver o mundo e
culturas. Muitas vezes é recrutado como tradutor, mas assume que se
sente muito mais um tradutor de almas e sonhos do que de línguas,
Entrevista concedida por Mia Couto a Paulo Markun. Publicada no Programa Roda
Viva.
5
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afinal, em alguns lugares da África, determinadas palavras, que podem
parecer universais para nós, não têm significado. Relata que alguns até
duvidam de sua competência de tradutor. Ora, como é possível não
existir tradução para, por exemplo, a palavra pobre e a expressão Meio
ambiente? Para Couto (2009a, p. 22), “os sistemas de pensamento da
ruralidade africana não são facilmente redutíveis às lógicas dominantes
da Europa”.
No cenário de significação cultural, Mia Couto esclarece que a
palavra pobre, em algumas culturas africanas, quer dizer órfão. É
aquela pessoa que perdeu o contato com os parentes, que não tem
família. Diferente do nosso mundo ocidental, no qual pobre é aquele
que não tem dinheiro, que é desprovido de bens econômicos, o pobre
em alguns lugares africanos é o sujeito que não tem afeto, carinho, que
perdeu sua base, seu apoio.
No caso de Meio ambiente, Mia Couto (2009a, p. 23) faz uma
crítica sobre a forma como é compreendida essa expressão. Diz ele que
essa “ideia pressupõe que nós, humanos, estamos no centro e as coisas
moram à nossa volta. Na realidade, as coisas não nos rodeiam, nós
formamos com elas um mesmo mundo, somos coisas e gente habitando
um indivisível corpo”. Fala-se em meio ambiente como se não fôssemos
parte dele, o que colabora para consagrar a clássica separação e
oposição do sujeito e do meio em que vive.
Essas duas palavras estão impregnadas de vida, de cultura. Para
compreender essa lógica, é preciso estar disponível para acessar outros
saberes. Isso requer que acessemos nossa habilidade de poliglotas, ou
seja, aquele que é capaz de “falar um idioma arrumado, capaz de lidar
com o cotidiano visível. Mas dominando também uma outra língua que
dê conta daquilo que é da ordem do invisível e do onírico” (COUTO,
2009a, p. 26).
Os estudos da matemática e etóloga Teresa Vergani com os
povos dogon também apresentam o caráter híbrido da palavra e dos
seus múltiplos sentidos. Nessa cultura, a linguagem assume conotações
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diferentes. Para os dogon, as palavras são classificadas segundo valores
morais, podem ser masculinas ou femininas e apresentam uma
característica afetiva. Existem, por exemplo, as palavras mortas (que
são as responsáveis por exalar mau cheiro); as sem semente
(incompreensíveis);

as

brancas

(que

demonstram

sinceridade

e

transparência); as frias; quentes; vivas, dentre outras.
Entre as culturas africanas, além de algumas palavras se dividirem
por categorias, também são encontrados diversos vocábulos para
designar um único fenômeno. A palavra silêncio, por exemplo, pode ser
dita de sete formas diferentes e existem oito maneiras distintas de pedir
silêncio. Outros termos precisam detalhar sentidos, o que gera diferentes
vocábulos para designar uma palavra. Quando se fala na palavra cova
(abertura no terreno, escavação profunda), por exemplo, é necessário
detalhar sobre o seu significado. Segundo Teresa Vergani, “dizer cova
diz muito pouco. É preciso escolher a palavra que indica se é grande ou
pequena, se é feita para capturar caça ou para sepultar alguém, se
serve para plantar uma árvore ou desenterrar um tesouro” (VERGANI,
1995, p. 60).
Tanto para Mia Couto quanto para Teresa Vergani, a linguagem
produz encantamento e criatividade, transcendendo a função redutora
e utilitária que a caracteriza como sendo responsável por nomear e
indicar os objetos. Segundo Mia, o que interessa são as trocas culturais e
o problema não está na tradução das palavras, mas nos sistemas de
pensamento. Quiçá as palavras, como sementes, semeadas por Couto,
possam ser polinizadas nos corações dos educadores, produzindo
deslumbramento e ativando os outros sensores de escuta do mundo.
Longe de classificá-lo como um simples literato, podemos ver em
Mia Couto um militante intelectual engajado na história do seu tempo.
Ao preocupar-se com os problemas locais, reinventa em sua escrita
uma nova nação. Apesar de ter vivenciado um contexto extremamente
cruel como o da guerra, o princípio da esperança é recorrentemente
recrutado em suas falas, livros e textos. O amor à sua terra é motor
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responsável por dar vida a um universo que, para muitos, permanece
desencantado.
A recriação da linguagem é uma característica marcante em sua
obra. Seus textos são repletos de novas palavras e sentidos. A invenção
lexical é assumida por ele como algo natural e necessário, uma vez que
considera que “o dever do escritor para com a língua é recriá-la,
salvando-a dos processos de banalização que o uso comum vai
estabelecendo” (COUTO, 2005a, p. 111).
Com forte presença da oralidade, seus livros operam em nível
real, apresentando o cotidiano das pessoas e trazendo temas sobre a
miséria, os mitos, superstições, crenças, polaridade e dialógica entre o
urbano e o rural, tradição e modernidade, campo e cidade. Apesar
disSo, sua narrativa é também marcada por mitos, crenças e por
episódios e acontecimentos insólitos que põem em questão os princípios
da racionalidade.
Na tentativa de transportar para a escrita o universo da oralidade,
utiliza a linguagem cotidiana sem, com isso, cindir esses dois polos.
Segundo Couto (2009a, p. 109), o desafio é “ensinar a escrita a
conversar com a oralidade”, isso porque a sabedoria não se aplica
apenas àquele primeiro mundo e a ideia de leitura percorre um universo
maior que extrapola o domínio da palavra.
É na escrita que encontra a possibilidade de assumir vários papéis.
Para ele, esse é “o encantamento maior da literatura”, pois é possível se
multiplicar em diversos personagens. Afirma que sua forma de escrever
foi influenciada pela literatura brasileira. Descobriu com Graciliano
Ramos e Jorge Amado que “a língua podia ser outra coisa”. Mas foi
com escritor angolano Lundiano Vieira que teve seu primeiro contato
com “alguém que escreve um português difícil de entender”, dando-lhe
a autorização de como fazer. Foi por meio de Vieira que conheceu as
obras de Guimarães Rosa.
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No texto “Que África escreve o escritor africano?”6, Mia Couto
critica os escritores que “se apressam a encontrar uma essência para
aquilo que chamam de africanidade” (COUTO, 2005a, p. 60),
principalmente porque esse termo vem acompanhado de uma série de
preconceitos e distorções. Como se a África fosse entendida como um
lugar único, puro, misterioso e singular. Para ele, “exige-se a um escritor
africano aquilo que não se exige a um escritor europeu ou americano.
Exigem-se provas de autenticidade. Pergunta-se até que ponto ele é
etnicamente genuíno” (COUTO, 2005a, p. 62). Couto alerta que é
preciso sair dessa armadilha para não ceder à tentação da busca pelo
autenticamente africano. Ou seja, muitos esperam que os textos
traduzam a visão distorcida que se tem da África como um lugar
marcado pela pureza, pelo exótico e exterior à modernidade. Seu
alerta é no sentido de assumir a literatura africana como autônoma,
que carregue em sua essência um sentimento de nação. Num tom
provocativo, o autor finaliza o texto, dizendo “o que queremos e
sonhamos é uma pátria e um continente que já não precise de heróis”
(COUTO, 2005a, p. 63).
Para Mia Couto (2005a, p. 59), o escritor é um viajante de
identidades e um contrabandista de almas. Sua escrita é fruto das
vivências de um cidadão que percorre territórios mestiços, capta
aspectos

da

resistência

cultural,

conhece

outras

lógicas

de

pensamento, escuta atentamente as sabedorias dos guardiões da
memória e acolhe a pluralidade cultural. Seus livros nos presenteiam
com páginas pintadas com as cores da criatividade. Cabe aqui ilustrar
alguns exemplos:


A terra que se fecha para receber os mortos (COUTO, 2003 - Um
rio chamado tempo, uma casa chamada terra);

Texto apresentado na cerimônia de atribuição do Prêmio Internacional dos 12
melhores romances de África, julho de 2002 e publicado no livro E se Obama fosse
africano? E outras interinvenções.
6
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Nomes de personagens que fazem alusão a qualidades, objetos e
situações da vida: Rosalinda, Mariavilhosa, João Loucomotiva,
Miserinha, Massimo Risi, Bartolomeu Sozinho, Dona Munda, entre
outros;



Homens que explodem de forma estranha, restando de seus
corpos apenas o órgão masculino (COUTO, 2005b - O último voo
do flamingo);



O professor de matemática Júlio Novesfora que se apaixonara
por uma jovem bem mais nova e, quando questionado pelo seu
tio: “Mas, sobrinho, você sempre foi de cálculo. Faça agora
contas à sua vida”, responde: “Essa conta, tio, não se faz de
cabeça. Faz-se de coração” (COUTO, 2012, p. 94 - Estórias
abensonhadas);



O garoto Vinticinco de Junho que passa a morar num galinheiro,
por ordem do seu pai, depois que o patriarca tem um
pressentimento de que o filho será morto (COUTO, 2007, Terra
sonâmbula);



A gaiola que, quando jogada ao ar, transforma-se em pássaros
(COUTO, 2003 - Um rio chamado tempo, uma casa chamada
terra);



A personagem Maria Bailarinha que, ao dançar junto a uma
fogueira, sua roupa toca no fogo e começa a incendiar o seu
corpo. As pessoas que viam aquela cena começaram a gritar
para avisá-la; porém, a jovem parece não sentir, nem perceber o
que lhe estava acontecendo e continua envolvida na dança, até
que seu corpo se desfaz em cinzas e desaparece (COUTO, 2000 Mar me quer);



O personagem Agualberto Salva-Erro que, ao perder sua amada
no mar, mergulha para encontrá-la e só reaparece na superfície
muitas horas depois. Alguns já acreditavam na sua morte; porém,
o homem retorna com olhos diferentes porque, segundo seu filho,
“aqueles olhos estavam da mesma cor do mar: azuis, de
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transparência marinha. Sua humanidade estava lavada a modos
de peixe. Ele ficara muitíssimo demasiado tempo debaixo do
mar” (COUTO, 2000, p. 28 - Mar me quer);


O casal Bartolomeu Sozinho e Dona Munda que imploram ao
médico Sidónio que encontre o remédio para a doença de
Bartolomeu, que é a de estar vivo (COUTO, 2008 - Venenos de
Deus, Remédios do Diabo);



O jovem que é solicitado por uma senhora, mamã Cacilda, para
ler diariamente a mesma carta enviada pelo seu filho (que fora
para a guerra) e, ao fazê-lo, começa a inventar novas palavras e
frases para trazer alegria e reacender a lembrança daquele que
partira e nunca mais voltou (COUTO, 2013 - Cronicando);



Cartas enviadas ao neto Marianinho pelo quase falecido avô, o
Dito Mariano (COUTO, 2003 - Um rio chamado tempo, uma casa
chamada terra).
Esses são apenas alguns exemplos que permitem vislumbrar o

quanto Mia Couto brinca com as palavras e com a imaginação,
extrapolando, muitas vezes, o entendimento racional. Na narrativa
encontramos também seres inanimados, feiticeiros, animais, plantas e
vozes ancestrais. Alguns personagens recuperam a figura do excluído,
do marginalizado, dos que estão à margem do progresso, como, por
exemplo, o pobre, o louco, o menino de rua, as mulheres, os negros, os
velhos. Nesse universo mágico, Mia Couto nos envolve com sua escrita
leve e delicada, mas também de contestação e reivindicação. Para
Agualusa, escritor e amigo do autor, “há uma alegria no Mia, na escrita
do Mia... E uma melancolia. Uma tristeza elegante”7 (RIBEIRO; MANSO,
2014). Compactuo com as palavras de Agualusa e considero que,
apesar de tratar de questões por vezes tão trágicas, Couto nos encanta
com a construção estética de sua escrita.
Entrevista concedida por Mia Couto a Anabela Mota Ribeiro e Miguel Manso.
Publicada no jornal português Público.
7
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Suas narrativas não se adéquam aos critérios da objetividade e
da razão, justamente porque o autor não está preocupado em seguir
normas e as formas institucionalizadas. Os textos do moçambicano
ajudam a despertar nossas aptidões oníricas e criativas, que aos poucos
vão sendo adormecidas e castradas, desde cedo, nas escolas.
Infelizmente, esse espaço tem negado e substituídos a diversidade de
histórias, fábulas, mitos e atividades lúdicas que são responsáveis por
alimentar nossa curiosidade e imaginação.
No livro Alfabetos da Alma, Carlos Aldemir Farias apresenta a
importância e a necessidade das escolas em manterem viva a tradição
de ensinar e compartilhar, com crianças e adolescentes, as narrativas
míticas e fabulares. De acordo com o autor,
As histórias são importantes porque ensinam, educam;
ampliam o conhecimento; iluminam; provocam reflexões
pessoais
e
coletivas;
despertam
sentimentos
adormecidos; comovem; proporcionam momentos de
ludicidade; alimentam a cognição; o espírito e a alma;
transmitem valores; recriam a memória; ativam a
imaginação; aliviam as dores do coração, auxiliando na
transformação pessoal e na cura dos ferimentos
psíquicos; mantêm viva a tradição e expandem a
linguagem, enriquecendo o vocabulário (FARIAS, 2006, p.
30).

Penso que todo educador deveria se valer das histórias como
uma ferramenta que possibilita a abertura de diferentes significados e
aprendizagem

de

valores.

Porém,

como

sabemos,

os

sistemas

educacionais têm investido maciçamente no excesso de conteúdos por
disciplinas. Pior do que isso! Tem sido responsável por colocar num
pedestal o conhecimento científico, distanciando e interditando as
outras formas de saberes. O aluno passa, assim, a ter contato com um
produto final, acabado e sem vida. Segundo Almeida (2014, p. 174),
“privilegiando o cálculo, a objetividade e a lógica e recusando tudo o
que é entendido como ilusório, fantasioso e irreal, o ensino formal opera
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uma redução em relação às potencialidades cognitivas do sujeito
humano”.
No artigo “Rios, cobras e camisas de dormir”8 (COUTO, 2009a), lido
durante o Ciclo Biologia na noite, Mia sugere a criação de uma
fogueira imaginária para debater algo tão necessário nos tempos de
hoje: como reencantar o mundo. Esse desafio poderia ser trabalhado
desde cedo nas escolas, mas para isso é necessário primeiramente
reencantar esse espaço, torná-lo agradável, acolhedor e responsável
por “exaltar a humildade e a simplicidade como valores positivos”
(COUTO, 2009a, p. 42).
Se, como afirma Almeida (2012), a escola é o lugar por
excelência de produção e experimentação da cultura, qual o sentido e
razão para que se continue adotando um discurso que privilegia uma
linguagem

única, aquela veiculada pelo paradigma científico?

Sabemos que a escola recebe anualmente jovens de todas as idades e
classes sociais. É necessário oferecer um cardápio variado para somar
com os conhecimentos que os alunos já têm disponíveis. Esse espaço
educativo deve promover ações que estimulem a conscientização, a
participação, a criatividade e o interesse do educando. O grande
problema reside no fato de que “fala-se muito dos jovens. Fala-se
pouco com os jovens. Ou melhor, fala-se com eles quando se
convertem num problema” (COUTO, 2009a, p. 47).
Os

nossos

jovens

precisam

ser

incentivados

a

continuar

preservando o que lhes é inerente, ou seja, a aptidão para aprender, a
ousadia, a capacidade de lidar com o novo, a aceitação do erro e o
uso desmedido da criatividade. Talvez, tenhamos que apostar em
práticas pedagógicas mais sensíveis e mobilizadoras de criatividade. As
proposições do físico Fritjöf Capra e dos pesquisadores Holt e Alice
Waters

(2006),

caminham

nessa

direção

quando

propõem

a

Conferência proferida no Ciclo Biologia na noite, promovido pela Universidade de
Aveiro, em 2006. O texto foi publicado no livro E se Obama fosse africano? E outras
interinvenções.
8
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desaceleração dos processos educativos, substituindo a fast school por
uma slow scholl.
Em essência, a palavra slow se tornou uma metáfora de
uma maneira de abordar as questões práticas. Daí a
ideia de slow school, que não significa ler em velocidade
reduzida para pessoas vagarosas. A slow school trata de
filosofia, tradição, comunidade e escolhas morais. O
aluno tem tempo não apenas para memorizar, mas
também para entender o que está sendo ensinado.
(HOLT, 2006, p. 88).

Valendo-se desses e outros argumentos, a pesquisadora Silmara
Lídia Marton, ao realizar seu trabalho de doutorado sob o título
“Paisagens sonoras, tempos e autoformação” (2008), discutiu a
importância de uma formação pautada na lógica do sensível (LéviStrauss), para a construção de uma educação que experimente em
suas práticas desacelerar o ritmo enlouquecido das grandes cidades,
aprendendo a prestar atenção nos cheiros, nos sons, nas paisagens e
no silêncio. A autora propõe “vivenciar um tempo mais vagaroso de
digestão dos conhecimentos e das experiências” (MARTON, 2008, p. 25).
Por sua vez, Daniel Munduruku (2010) fala da importância de
escutarmos os outros. As experiências e saberes dos mais velhos servem
de guia e horizonte para crianças, adolescentes e adultos. A arte de
contar histórias é um método pedagógico utilizado pelos indígenas há
muito tempo. Além de sua função afetiva, há também um caráter
educativo, já que as crianças, por meio das histórias, aprendem valores
humanos, alimentam o imaginário e preservam os saberes repassados
pelos guardiões da memória.
Sabemos que a estrutura curricular da educação básica é
extremamente conteudista. Como é necessário dar conta de todo o
conteúdo programático, os professores lançam informações e dados a
todo vapor, sem permitir que o aluno tenha tempo para processar tudo
aquilo. É preciso escolher as brechas e pontos comuns entre os
conteúdos e disciplinas para que seja possível o diálogo entre eles.
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Apreciar com mais vagar aquilo que está sendo apresentado pode
promover experiências de construção de conhecimento coletivo,
trazendo mais sentido e significado para os estudantes.
Diante das lições dos mestres acima, podemos desejar e construir
uma educação que possibilite a abertura para as diversas linguagens
do mundo; que aposte nas crenças e sonhos de cada aluno; que
incentive a humildade diante da vida; e, por fim, que promova ações
que desvelem as potencialidades imaginativas e criativas dos sujeitos.
Minha biblioteca já está sendo construída com livros que têm me
guiado e ensinado tanto sobre o mundo, os lugares, as pessoas.
Tendo em vista que esta pesquisa sofreu algumas alterações e
que acolhi, mesmo com um pouco de receio, as mudanças de roteiro
surgidas no decorrer do caminho, adotei o uso do método como
estratégia, em permanente construção, como sugere Morin. A distinção
entre os dois tipos de método – programa e estratégia – aqui se faz
pertinente. O método como programa é denominado por Morin como
método da ciência clássica, do “velho paradigma do Ocidente”, e
sugere uma sequência de passos preestabelecidos para serem
efetivados durante a investigação. Ao escolher as categorias e a
maneira de se chegar a um determinado objetivo, o pesquisador tem
que seguir mecanicamente os passos do roteiro tal qual está
programado.
Por outro lado, o método como estratégia é aquele produzido
durante a pesquisa. Observa ao mesmo tempo o geral e o particular.
Está mais atento aos fatos e acontecimentos singulares. Compreende
que aquilo que não estava previsto e o que é normalmente descartado,
por ser considerado sem importância, podem fazer emergir uma
compreensão nova da realidade. Diante do imprevisto e do novo, a
estratégia inova, utilizando os obstáculos, os riscos e o erro para construir
conhecimento (MORIN; CIURUNA; MOTTA, 2007). Com isso, exige-se um
sujeito criativo, estrategista e sempre atento às situações que
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necessitarem de adaptações. Isso porque as estratégias se mostrarão
frutíferas ou não no decorrer do caminho.
Nesse sentido, a cada dado novo que ia surgindo, fui agregando
aos já existentes e reorganizando minhas ideias. Por isso, se faz
necessário esclarecer aqui os caminhos que escolhi para realizar o
tratamento do meu tema.
No início da pesquisa optei por trabalhar apenas com os dois livros
de intervenção do autor: Pensatempos. Textos de opinião (2005) e E se
Obama fosse africano? E outras interinvenções (2009). Acreditava que
eles seriam suficientes para discutir as questões a que me propunha. E
são! Já que outros autores entram em cena e ampliam as contribuições
para a reflexão de uma educação mais sensível, humana e afetiva.
Porém, as leituras que fui realizando em seus livros de romances, poesias
e contos serviram para compreender questões, por vezes, anunciadas
pelo autor em entrevistas e em seus livros de intervenção. Confesso que
não li toda sua produção em livros. Li os que me despertaram atenção.
Alguns me seduziram pelo título, outros pelo texto da quarta capa,
outros pelos comentários que Mia fazia quando concedia alguma
entrevista. Aos poucos, fui obtendo uma visão geral da obra.
Para permitir àqueles que leem minhas palavras o acesso, mesmo
que de forma superficial, ao que Couto trata em seus livros, optamos, eu
e minha orientadora, por fazer os resumos de todos os livros produzidos
por Mia. Esse horizonte contextual maior serve de pano de fundo para
compreender suas ideias.
O cardápio da ciência e da pesquisa é diverso e pode permitir, a
todos, possibilidades de degustação, apreciação e experimentação.
Procurei destacar os temas principais que cada livro trazia em sua
essência. Alguns resumos contêm informações mais pontuais; outros,
mais vagas, mais gerais. É importante destacar que essa construção
permitiu-me

observar

a

concentração

das

principais

discussões

realizadas pelo autor, seus investimentos e campos de interesse. Dessa
estratégia, pude ampliar e destrinchar diferentes tabelas (nos anexos)
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que me serviram de base para ir encaixando as peças do meu quebracabeça, na qual cada peça ajudou a compor o cenário do universo
simbólico pintado por Mia Couto.
A análise do material empírico apresentou, por exemplo, que
apesar de concentrar grande parte de sua produção nos romances, ao
todo foram escritos doze, Mia Couto só inaugura a escrita desse gênero
em 1992, com o premiado livro Terra Sonâmbula. Por sua vez, produziu
apenas três livros de poesia e foi com esse gênero que o autor estreou
sua carreira de literato, quando escreveu seu primeiro livro intitulado
Raiz de orvalho e outros poemas, em 1983. Com esse livro, o jovem
poeta ganhou notoriedade por trazer à cena uma poesia de caráter
“engajado”, mas não panfletário. Tratou logo de escrever assuntos que
inquietavam-no de forma poética. Num tempo em que consistia, quase
de forma absoluta, o domínio da poesia militante e panfletária, Mia não
se importou em fugir um pouco do roteiro e expor todos seus poemas
de cunho intimista. Apesar de sua ousadia, para a época, o autor
afirma que sua escrita hoje segue outros rumos. Na abertura da
reedição do seu livro, confessa,
Hesitei muito e muito tempo até aceitar republicar este
livro de versos. [...] Desde então, porém, a minha escrita
derivou para outros universos e hoje sou um poeta cuja
prosa é muito distante daquilo que se pode pressentir em
Raiz de orvalho. Eu próprio não me reconheço em muitos
desses versos. Alguns não resistiram ao tempo, outros
adoeceram de serem tão íntimos (COUTO, 2011b, p. 7).

Os contos também ocupam um número considerável na
produção do autor. Os dez livros que produziu durante sua carreira
apresentam temas variados, mas ao mesmo tempo comuns ao
imaginário moçambicano. O neologismo serve como pano de fundo
para abrilhantar as narrativas e permitir ao leitor compreender o texto
de forma mais leve. Em sua maioria, as histórias são curtas e carregam
em sua essência traços da oralidade.
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Desde a escrita do seu primeiro livro até hoje, Mia Couto
acompanhou as mudanças e dificuldades do seu país: o mundo
colonial, a conquista pela independência, os dezesseis anos de guerra
civil e o fim da guerra em 1992. Sua obra foi sendo construída no
cenário que tem como fundo sofrimento, miséria, crise de identidades,
descrença/esperança no futuro, morte/vida. Os livros foram escritos
durante e depois da guerra e carregam a relação do presente (pósguerra) e de um passado não muito distante no tempo e nas feridas
que deixou.
O escritor de Raiz de orvalho foi construindo sua obra,
paulatinamente, enquanto acompanha a reconstrução do seu país. Por
isso, em seus livros, os temas sobre a guerra, os desmandos do poder, a
pobreza, as sabedorias milenares, a ancestralidade, entre outros, não o
abandonaram e, independente do gênero literário, apresentam as
relações entre tradição e modernidade, mito e realidade, oralidade e
escrita.
Os livros que contêm ensaios e crônicas também apresentam
essas temáticas, e de forma mais direta expõem sua empreitada na
defesa pela troca respeitosa entre culturas, a valorização dos saberes
locais e das experiências culturais, e a compreensão dos diferentes
modos de vida das populações que estão à margem da modernidade.
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Parte da produção de Mia Couto em livros
Antes de nascer o mundo
Conta a história de cinco personagens que vivem
refugiados num lugar chamado Jesusalém (título
original da obra). Silvestre, seus dois filhos Mwanito
e Ntunzi, tio “Aproximado” e o empregado Zacaria
são os únicos habitantes desse lugar; vivem longe
de tudo e com a ideia de um passado e um futuro
inexistentes. O autoritário e amargurado Silvestre
conta aos filhos e ao criado que o mundo acabou
e que toda mulher é responsável pelas desgraças
do homem. Porém, a chegada de Marta, que
vem em busca de rastros do seu marido sumido,
agitará a vida daqueles personagens.
A chuva pasmada
Este é um romance breve e traz mais uma vez
algo importante e bastante trabalhado por Mia
Couto: a relação de uma criança e um velho.
Neste texto, o menino, chamado pelos pais de
pasmado, por ser considerado lento no fazer e no
pensar, é comparado à chuva que se recusa a
cair, por estar suspensa, pasmada no ar. As razões
pelas quais a chuva não vem são questionadas
pelo menino. Para explicar-lhe os motivos
daquele acontecimento, o avô recorre às lendas
e aos mitos e inicia contando a lenda sobre o
nascimento do rio.
A confissão da leoa
Em Kulumani, aldeia localizada ao norte de
Moçambique, leões saem da savana e atacam as
pessoas, causando pânico na população. A
notícia chega à capital do país e é enviado para
a região um experiente caçador, Arcanjo Baleiro.
Ao chegar à aldeia, ele se percebe envolvido
numa história de mistérios e enigmas, na qual os
fatos se misturam aos mitos e às lendas para
compor o enredo. O romance é narrado
alternadamente por dois personagens, o caçador
e uma moradora da aldeia, Mariamar, sempre em
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primeira pessoa. À medida que o livro avança, pululam histórias de
traição, violência, opressão política, paixão e incesto.
Cada homem é uma raça
Esta obra, publicada originalmente em 1990, reúne
onze contos. As narrativas desenvolvem-se, quase
sempre, em ambientes rurais. Apesar de apresentar
temáticas diversas, temas comuns ao imaginário
moçambicano, a escrita de Mia Couto percorre
todo o livro, dialogando com crenças e mitos..

Cronicando
Reunião de quarenta e nove pequenas crônicas,
dentre as quais, algumas foram escritas para a
imprensa moçambicana, durante os anos de 1988
e 1989. Os textos apresentam diferentes temáticas:
pobreza, guerra, miséria, esperança, curiosidade
infantil, sabedoria dos mais velhos, entre outros, que
foram escritos numa linguagem leve e criativa,
característica tão cara ao autor.

Estórias Abensonhadas
Escritos depois da guerra, os vinte e seis contos que
compõem o livro apresentam a insegurança e a
esperança de um país que vivencia um processo
de transição. Nessas narrativas, realidade e
fantasia se misturam trazendo para o leitor
elementos carregados de tradições, crenças e
mitos africanos. O uso inovador e singular da
linguagem é recorrentemente utilizado nos diversos
contos.
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Mar Me Quer
O romance narra a história dos vizinhos Zeca
Perpétuo e Luarmina e tem como cenário o litoral
de Moçambique. O mar é um elemento muito
importante na trama. Além de ser o local onde os
moradores retiram seu alimento, é também
responsável por estabelecer relações entre os
dois tempos: vida e morte. A pedido de Luarmina,
Zeca Perpétuo recupera suas memórias e histórias
que, no decorrer do romance, se entrelaçam
com a história da mulata e vai desvelando
segredos até então desconhecidos.

Na berma de nenhuma estrada
Reunião de trinta e oito contos, que já haviam sido
publicados em diferentes jornais e revistas e que
foram agrupados, em 2001, para compor o livro.
Fosforescências, O último ponto cardeal, O fazedor
de luzes, Os amores de Alminha, As cartas são
alguns dos contos presentes no livro. Os
personagens tão intensos e marcantes, o universo
do fantástico e do sobrenatural e a relação
dialética entre morte e vida são alguns do mosaico
de temas caros a Mia Couto.

O assalto
Neste pequeno conto, Mia Couto narra a história
de um senhor que, cansado de esperar por
alguém que deseje conversar com ele, passa a
assaltar conversas e palavras. De forma lúdica e
envolvente, Couto fala sobre pobreza e a nossa
capacidade de ouvir o outro.
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O beijo da palavrinha
O pequeno romance conta a história
de uma pobre menina, Maria Poeirinha,
que
adoecera
sem
nunca
ter
conhecido o mar. Esse fato era
considerado pelo seu tio Jaime Litorânio
muito grave, pois ver o mar permitia
conhecer um horizonte e ter esperança.
Como a menina estava doente e não
era possível viajar com destino à costa,
o seu irmão escreve a palavra MAR,
acreditando assim que ela ficaria
curada. Na troca afetiva, os dois se
divertem cada vez que Poeirinha, com
auxílio do irmão, passa o dedo no contorno das letrinhas.
O fio das missangas
O livro é composto por vinte nove contos breves.
A maioria invade o universo feminino e dá voz
àquelas que são descartadas como objetos e
condenadas ao esquecimento e ao descaso.
Essas pequenas histórias representam as
missangas que, juntas, formam um todo, como
um colar. Mais uma vez, o neologismo entra em
cena e permite ao leitor compreender o texto
de modo mais leve.

O último voo do flamingo
O romance narra estranhos acontecimentos da
pequena vila Tizangara em Moçambique, onde
soldados das Nações Unidas que estão nesse lugar
para acompanhar o processo de paz (depois de
um longo e doloroso período de guerra),
começam a explodir subitamente. Na tentativa de
compreender esse mistério, o italiano Massimo Risi
é enviado à vila. Para auxiliá-lo na investigação, o
administrador do lugar contrata um tradutor que
tentará “traduzir” as explicações dos moradores
para o italiano, que não consegue compreender e
aceitar tais explicações. No decorrer da narrativa,
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novos mistérios surgem e outras questões vão sendo identificadas na
trama.
Pensageiro frequente
Reúne vinte seis pequenas crônicas escritas por Mia
Couto para a revista Índico, das Linhas Aéreas de
Moçambique. Os textos breves nos conduzem
numa viagem em direção a Moçambique. O autor
revisita seus tempos de infância e as pessoas,
descreve a fauna, a flora, os animais e as águas de
sua terra. Suas várias especialidades, biólogo,
jornalista e escritor, se misturam com o intuito de
“fazer com que o meu país voasse pelos dedos do
viajante, numa visita às múltiplas identidades que
coexistem numa única nação” (2010, p. 9).

Raiz de orvalho e outros poemas
Primeiro
livro
de
Mia
Couto,
publicado
originalmente em 1983. Reúne poemas, escritos
entre os anos de 1977 a 1982. Sua escrita traz à
cena uma poesia de caráter “engajado”, mas não
panfletário. Escreve também poemas de cunho
intimista, fugindo um pouco do roteiro, já que
naquele tempo havia, quase de forma absoluta, o
domínio da poesia militante e panfletária.

Terra Sonâmbula
O livro tem por base duas narrativas. A primeira
do garoto Miundinga e do velho Tuahir. Fugindo
dos efeitos devastadores da guerra, os dois
personagens encontram abrigo num ônibus
incendiado. A segunda narrativa é descrita pelos
doze cadernos de Kindzu (outro fugitivo da
guerra). Esses foram encontrados em uma mala
ao lado do ônibus, morada de Miundinga e
Tuahir. As histórias registradas no caderno
alimentam o imaginário dos dois personagens
que passam a conhecer e se encantar com
cenários, personagens e as tradições de uma
África devastada pelos tempos da guerra civil.
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Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra
O livro conta a história do retorno do estudante
universitário Marianinho à ilha Luar-do-Chão para
comandar as cerimônias do funeral do seu avô, o
Dito Mariano. Porém, ao chegar no local, descobre
que a morte do patriarca da família permanecia
estranhamente incompleta. A narrativa constrói-se
a partir de um encadeamento de segredos
familiares que envolvem os personagens do livro.
No decorrer da trama, o narrador, Marianinho,
passa a receber cartas misteriosas que o ajudarão
a compreender e desvendar os mistérios da ilha e
de sua família. Mais tarde, descobre que as
correspondências partiam do seu quase falecido avô. No romance, o
autor traz questões como o abuso do poder, as relações entre
diferentes crenças, modernidade e tradição, homem e natureza, o
tráfico de drogas e outras questões tão caras a Mia Couto.
Venenos de Deus, remédios do Diabo
O romance narra a história do médico português
Sidónio Rosa, que abandona seu país para ir ao
encontro da mulata moçambicana Deolinda, a
quem conhecera e se apaixonara durante um
congresso médico em Lisboa. O português vai
para Vila Cacimba, porém não encontra sua
amada, apenas os seus pais, Bartolomeu Sozinho e
Munda Sozinho. Sidóneo passa a trabalhar na Vila
como médico voluntário. O convívio com os pais
de Deolinda e com os outros personagens do livro
(o administrador Suacelência e sua esposa) vai se
desenrolando em uma narrativa contraditória e
misteriosa, na qual é difícil diferenciar o sonho da realidade.
Vozes anoitecidas
Publicado pela primeira vez em 1986, este é o
primeiro livro de contos do autor moçambicano. Os
textos desenvolvem-se a partir do universo rural e
mágico de Moçambique e trazem temas sobre os
acontecimentos que marcaram aquela época:
enchentes, seca, guerra. Com este livro, Mia Couto
ganha notoriedade, pela sua forma de escrever,
apresentando no registro escrito traços e aspectos
da linguagem oral.
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Outros livros do autor
A seguir apresento os livros de Mia Couto que não li, mas que tive
acesso por meio de resenhas, resumos e artigos que tratavam sobre
eles. Como já anunciei, minha intenção é oferecer ao leitor o contexto
maior da obra do moçambicano, por isso considerei conveniente
registrá-los neste trabalho. É preciso deixar claro que as sinopses e os
resumos destes livros foram retirados dos sites das editoras que
publicaram as obras.

A menina sem palavra
Os dezessete contos desta antologia foram escritos
em fases distintas da carreira do escritor Mia Couto
e compõem um panorama surpreendente do
universo infantil em Moçambique. Acostumado a
reconhecer nos povos africanos a violência e a
miséria, o leitor encontrará nessa seleção uma
delicadeza que não se vê nos relatos oficiais. As
histórias selecionadas mostram a complexidade
que move as relações familiares, a orfandade em
um país que viveu por anos em guerra, a realidade
das crianças submetidas ao trabalho infantil e os
resquícios da luta pela independência (Companhia
das Letras).
A varanda do frangipani
O romance é narrado pelo carpinteiro Ermelindo
Mucanga,
que
morreu
às
vésperas
da
Independência, quando trabalhava nas obras de
restauro da Fortaleza de S. Nicolau, onde funciona
um asilo para velhos. Ele é um “xipoco”, um
fantasma que vive numa cova sob a árvore de
frangipani na varanda da fortaleza colonial. As
autoridades do país querem transformar Mucanga
em herói nacional, mas ele pretende, ao contrário,
morrer definitivamente. Para tanto, precisa
“remorrer”. Então, seguindo conselho de seu
pangolim (uma espécie de tamanduá africano),
encarna no inspetor de polícia Izidine Naíta, que está a caminho da
Fortaleza para investigar a morte do diretor. Mais de vinte anos depois
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da independência de Moçambique, quando a guerra civil já arrefeceu,
a Fortaleza é um lugar em que convergem heranças, memórias e
contradições de um país novo e ao mesmo tempo profundamente
ligado às tradições e aos mitos ancestrais. Da sua varanda se pode
enxergar o horizonte. O romance de Mia Couto esboça, assim, uma
saída utópica para um país em reconstrução. (Sinopse veiculada pelo
site da Companhia das Letras).
Contos do nascer da Terra
Publicado originalmente em jornais e revistas em
1996 e ampliado com contos inéditos, o livro
apresenta 35 histórias breves que se baseiam no
cotidiano quase mágico de Moçambique e
exploram a sonora linguagem do português
africano, revelando na escrita a identidade de um
povo e o domínio muito próprio da cultura e da
criatividade literária. Vemos aqui essa África que o
Brasil tanto proclama como parte de sua própria
matriz surgir na forma de contos que dão conta da
diversidade e complexidade do mundo que,
começando do outro lado do oceano, está tão
presente na alma brasileira. (Sinopse veiculada pelo site da Companhia
das Letras).
Idades cidades divindades
Uma das raras incursões deste autor na poesia,
colocando ao serviço do verso todos os reversos de
que a sua língua particular se veste, reveste e
tresveste, sempre com uma admirável acutilância
na forma de ler o mundo. (Sinopse veiculada pelo
site da editora Caminho).
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O gato e o escuro
Pintalgato vive sendo alertado pela mãe para
que não ultrapasse a fronteira do dia. Mas ele,
louco para descobrir o que se esconde sob a
sombra da noite, decide se aventurar e acaba
tendo um encontro inusitado com o escuro.
Quando volta para a luz do dia, descobre que
seu pelo, antes amarelo com pintinhas, está
preto como a noite, e fica apavorado. Com
ajuda da mãe, porém, consegue perceber que
o medo do escuro, na verdade, é o medo das
"ideias escuras que temos sobre o escuro". Com
uma prosa envolvente e cheia de pequenas
surpresas poéticas, Mia Couto elabora uma bela fábula sobre as
aflições e o encantamento com o desconhecido. Nas palavras do
autor: “A maior parte dos medos que sofremos, crianças e adultos,
foram fabricados para nos roubar curiosidade e para matar a vontade
de querermos saber o que existe para além do horizonte” (Sinopse
veiculada pelo site da Companhia das Letras).

O menino no sapatinho
Era uma vez o menino pequenito, tão minimozito
que todos seus dedos eram mindinhos. Dito assim,
fino modo, ele, quando nasceu, nem foi dado à luz
mas a uma simples fresta de claridade. [...] Cuidado, já dentrei o menino no sapato. Que
ninguém, por descuido, o calçasse. Muito-muito, o
marido quando voltava bêbado e queria sair uma
vez mais, desnoitado, sem distinguir o mais esquerdo
do menos esquerdo. A mulher não deixava que o
berço fugisse da vislembrança dela [...].» Qual será
o destino deste pequeno ser? Esta é uma magnífica
e triste estória de Mia Couto, ilustrada de forma brilhante por Danuta
Wojciechowska. (Sinopse veiculada pelo site da editora Caminho).
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O outro pé da sereia
A imagem de uma santa católica que encanta e
perturba todos que dela se aproximam é o centro
de uma trama dividida em dois momentos
históricos. Em 2002, quando um pastor e sua
mulher, Mwadia Malunga, encontram uma
imagem de Nossa Senhora nas margens de um rio
da pequena localidade de Antigamente.
Curiosamente, esta é a estátua que segue, em
1560, com o jesuíta Gonçalo da Silveira, ao partir
de Goa, na Índia, para converter ao cristianismo o
imperador do Reino do Ouro, ou Monomotapa, na
África. A imagem de Nossa Senhora é chamada
pelos escravos da nau portuguesa de Kianda, uma divindade das
águas; e os africanos a tratam por Nzuzu, rainha das águas doces. De
volta ao século XXI, Vila Longe se articula para receber a visita de um
casal de antropólogos americanos. As relações de sincretismo religioso
e o choque cultural entre portugueses, indianos e africanos estão
presentes o tempo todo na narrativa, e os estrangeiros completam o
caldeirão cultural e religioso do local, num retrato ao mesmo tempo
cômico e desolador do mundo globalizado. Mwadia é a personagem
que liga esses dois momentos. Como uma canoa que pudesse fazer a
travessia entre passado e presente, entre Portugal, Índia e
Moçambique, ela terá de encontrar um lugar para abrigar a santa. E
talvez, assim, localizar um outro pé, concreto ou metafórico, para essa
sereia que une os povos da região. (Sinopse veiculada pelo site da
Companhia das Letras).
O país do queixa andar
Esta obra resulta de crônicas jornalísticas que Mia
Couto foi publicando durante as décadas de
oitenta e noventa nas colunas “Queixatório” e
“Imaginadâncias” que assinava no jornal
“Domingo”. Em 53 textos, Mia Couto faz um olhar
sobre o cotidiano moçambicano dessa época,
propondo temas diversificados, tal como em “A
porta”, “O homem que desconseguiu roubar”,
“Confissões de um workshopista”, “A amante do
ministro”,
“Cartas
dos
primos
ladrões”,
“Assalariados roubam salários”, “O medo nosso de
cada dia”, “Meticalmente débeis”, etc. Surpresa
maior é o fato de os textos conservarem até hoje uma certa atualidade,
aliás, foi isso que terá movido o escritor a reuni-los em livro, tal como
segundo ele ao revistar agora esses textos, constatei que parte deles
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conservava atualidade e que, assim sendo, se justificava a sua
publicação em forma de livro. (Sinopse veiculada pelo site da Leya).
Tradutor de chuvas
Terceiro livro de Mia Couto do gênero poesia, que
tem muito de autobiográfico e permite aos seus
leitores mais atentos descobrirem as pontes da sua
extraordinária obra literária. (Sinopse veiculada
pelo site da editora Caminho).

Vinte e Zinco
Numa pequena cidade do Moçambique colonial, a
violência sustenta um mundo dividido - o dos
naturais, embaixo, e, sobre ele, o peso do opressor.
De súbito, lá longe, na capital do Império, a terra
treme, o pilar da sustentação abate-se, e na
pequena cidade colonial o efeito é catastrófico. Das
profundezas, ergue-se o novo mundo. Do velho
salvar-se-á alguém? (Sinopse veiculada pelo site da
editora Caminho).
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Obras escolhidas
Como já foi anunciado, as obras a seguir merecem destaque em
relação às demais. Em minhas pesquisas, encontrei muitos trabalhos
acadêmicos que faziam análises dos livros de romances e contos de
Couto. Essas pesquisas são importantíssimas e espero que meu trabalho
possa trazer elementos novos para aqueles que desejam se aventurar
nas leituras e universos de Mia.
A escolha pelos livros abaixo justifica-se por apresentar em seu
conjunto textos de ordem mais política, de formação do sujeito, das
diversidades culturais e da nossa condição humana. Apesar desses
temas estarem presentes nos outros gêneros, considero que esses livros
trazem de forma mais direta os principais argumentos do autor e seu
posicionamento em relação a algumas questões.
E se Obama fosse africano? E outras interinvenções

Editorial Caminho, 2009

Companhia das Letras, 2011

Reúne textos elaborados para intervenções em palestras e eventos na
África e em outros países. Os assuntos tratados abordam, de forma
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crítica e criativa, temas sobre política, literatura, cultura, riqueza da
tradição oral e dos saberes locais e a influência de Jorge Amado e
Guimarães Rosa na literatura moçambicana. São dezesseis textos
breves, escritos de forma envolvente e política, mas ao mesmo tempo
poética e sensível, que permite ao leitor refletir sobre a complexidade
de nossos tempos.
Pensatempos. Textos de opinião

Editorial Caminho, 2005

Mais um livro que reúne artigos de opinião e intervenções elaboradas
para participação em diferentes eventos realizados dentro e fora de
Moçambique. Os textos são escritos com a leveza e a sensibilidade de
um cidadão envolvido com os desafios atinentes à sociedade. Como o
próprio nome sugere, Pensatempo, é um convite para o leitor pensar as
problemáticas do nosso mundo e do nosso tempo. Em alguns escritos
transparece um posicionamento claramente político, questionador e
provocativo, como, por exemplo, em Os sete pecados de uma ciência
pura e A fronteira da Cultura. Os outros dezesseis textos do livro tratam
de temáticas diversas, particulares e universais.
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Para uma Pedagogia da Doce Ira
Não há nenhum de nós que seja cidadão de uma só
nação. Repartirmo-nos por universos vários. Somos
cidadãos da oralidade, mas também da escrita.
Somos urbanos e rurais. Somos da tradição e da
modernidade. Sentamo-nos no computador e na
esteira, sem nos sentirmos estranhos em nenhum dos
assentos. É assim que terá que ser: compartilharmos
mundos diversos sem que nenhum desses universos
conquiste hegemonia sobre os outros.
Pensatempos
A solução para o desfavorecido não é pedir favores.
É lutar mais do que os outros. E lutar sobretudo por
um mundo onde não seja preciso mais favores.
E se Obama fosse africano?
O que queremos e sonhamos é uma pátria e um
continente que já não precisem de heróis.
Pensatempos.
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Em diferentes lugares deste trabalho anunciei o uso inovador e
criativo da escrita de Mia Couto. A essência e as marcas da cultura e
da oralidade estão presentes de forma simples e afetiva nos seus textos.
Seu fluxo de pensamento é exercitado de forma livre e sem se
preocupar obsessivamente com as normas da língua. A combinação
de diferentes palavras é uma de suas características. Os títulos de seus
dois livros ensaísticos podem ser um exemplo explícito dessa marca do
autor: Pensatempos (2005) e E se Obama fosse africano? e outras
interinvenções (2009).
Outro aspecto a considerar e reforçar neste trabalho é a defesa e
a importância dada por Couto ao significado das palavras. Elas
apresentam traços afetivos, estéticos e culturais. Contaminada por suas
ideias, denominei sua postura ética de uma Pedagogia da Doce Ira.
Para tornar mais clara e didática a discussão, decomponho a expressão
criada por mim e apresento o significado dos três vocábulos de acordo
com o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009). Vamos, a partir
de agora, trabalhar com o sentido das palavras.
Talvez seja bom iniciar por uma definição de Pedagogia. Esse
termo foi, ao longo dos anos, sofrendo alterações em seu significado e
causa ainda bastante discussão a respeito de seu conceito. Antes de
anunciar o que diz o dicionário, considero que é importante pensarmos
um pouco sobre o seu campo lexical, ou seja, o repertório de palavras
que se referem ao mesmo domínio conceitual do vocábulo Pedagogia.
Ao tratarmos dessa palavra, outras vêm à tona:
Didática

Métodos

Metodologia

Instrução

Ensino

Aprendizagem

Ciência

PEDAGOGIA

Educação

Alfabetização

Escola

Criança

Conhecimento

Teoria

Prática

Fonte: autoria própria
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Essas são algumas das palavras de uso comum e recorrente
sempre que fazemos referência ao termo em destaque. Estudiosos da
área e pessoas de outros campos do conhecimento sempre citam
alguns desses vocábulos, uma vez que eles integram e contribuem para
formar essa área tão vasta e importante. Vejamos agora a definição
que aparece no dicionário Houaiss:

Pedagogia: 1. Ciência que trata da educação dos jovens, que estuda
os problemas relacionados com o seu desenvolvimento como um todo.
2. Conjunto de métodos que asseguram a adaptação recíproca do
conteúdo informativo aos indivíduos que se deseja formar. 3.
Tratamento de crianças ou adolescentes com dificuldades escolares. 4.
Ciência que trata da educação e da instrução das crianças e
adolescentes inadaptados. 5. Método pedagógico utilizado esp. na
reeducação, educação especializada e na educação de adultos. 6.
Profissão ou exercício do ensino. 7. Qualidade do bom pedagogo. ETIM
gr. Paidagogia,as „direção ou educação de crianças‟ (HOUAISS, 2009,
p. 1455).

Como podemos perceber, a definição apresenta elementos que
vão ao encontro dos vocábulos anexados no quadro anterior, mesmo
que indiretamente. Apesar disso, outras fontes de pesquisa poderiam
trazer novos sentidos que, agregados a esse, ampliariam a concepção
de Pedagogia. Isso porque essa ciência é bastante ampla. Sua
importância é indiscutível, pois permite inovar e auxiliar o processo de
ensino e aprendizagem das diferentes áreas do conhecimento, uma vez
que apresenta conceitos fundamentais para pensar o fenômeno da
educação em seus diferentes aspectos.
Depois de exposta a definição, não tenho intenção de explicar,
ampliar ou rebater os conceitos que foram apresentados. Porém,
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convém discutir, de forma sintética, o item 6 (seis), que diz respeito à
profissão ou exercício do ensino.
Sabemos que a Pedagogia recebeu influências de diferentes
momentos históricos, de pensadores e áreas do conhecimento diversos.
Quando pensamos na palavra ensino, um dos grandes nomes que
pode contribuir para esta discussão é o do filósofo tcheco João Amós
Comenius. Autor da clássica Didática Magna, uma das obras mais
importantes da Pedagogia, Comenius propõe o método de ensinar
tudo a todos, pois para ele, todo ser humano é educável e capaz de
aprender. Seu projeto por uma educação universal lhe deu o título de
maior pedagogo do século 17. Para Franco Cambi, (1999, p. 281),
Com Comenius se delineiam pela primeira vez de
maneira orgânica e sistemática alguns dos problemas já
relevantes
da
pedagogia:
desde
o
projeto
antropológico-social que deve guiar o mestre até os
aspectos gerais e específicos da didática, para chegar
às estratégias educativas referentes às orientações da
instrução.

As ideias de Comenius resultaram em propostas pedagógicas
consagradas até hoje, servindo de guia e horizonte para educadores
de diferentes áreas do saber. Não é à toa que ficou conhecido como o
precursor da Pedagogia Moderna. Além desse autor, outros pensadores
colaboraram para construir a identidade da Pedagogia como uma
ciência da Educação (outro conceito apresentado no dicionário). Esse
estilo de pensar ultrapassa a visão limitada atribuída à área, por alguns,
como um curso superior que prepara futuros professores para o
exercício da docência. O campo de atuação do pedagogo é
bastante amplo e, de acordo com Libâneo (2006, p. 850), “a base de
um curso de Pedagogia não pode ser a docência. A base de um curso
de pedagogia é o estudo do fenômeno educativo, em
complexidade, em sua amplitude”.

sua
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Muitos intelectuais trouxeram novas formas de pensar os estudos
em Pedagogia. Podemos citar, de forma breve, alguns nomes
importantes e apontar como ficaram conhecidos: Platão, tido como o
primeiro pedagogo; Santo Agostinho, o mestre da Pedagogia Cristã;
Jean-Jacques

Rousseau

é

considerado

o

pai

da

Pedagogia

Contemporânea; Friedrich Herbart, o organizador da Pedagogia como
Ciência; Paulo Freire, o construtor da Pedagogia da Libertação. Além
desses pensadores, outros apresentam posicionamentos múltiplos e por
vezes opostos, mas não antagônicos, contribuindo para ampliar os
estudos na área em foco.
Nessa direção, cabe considerar outro aspecto essencial para
formar o conjunto de saberes e matrizes teóricas e metodológicas da
Pedagogia, que é a colaboração da Psicologia, História, Biologia,
Sociologia, Antropologia, Filosofia, entre outras áreas. Ao reunir estudos
de diversos campos de saberes, podemos reconhecer seu caráter
transdisciplinar. Mais uma vez, retomo a ideia anunciada no início desta
dissertação: a convicção de que os avanços mais significativos da
ciência acontecem quando de sua disponibilidade para acessar
diferentes métodos e saberes, ou seja, quando a área se articula a
outros ramos do conhecimento. Nesse sentido, alguns elementos
necessitam coexistir: humildade, diversidade, diálogo, abertura.
Certamente,

poderia

multiplicar

e

apontar

as

diversas

abordagens que delineassem novas concepções de Pedagogia.
Porém, essa não é minha pretensão, uma vez que, como já apontei, seu
campo é bastante amplo e as teorias, na maioria das vezes, convivem
entre si, por vezes se complementando, outras vezes se opondo.
Voltemos agora à etimologia da palavra apresentada no
dicionário Houaiss. Proveniente da Grécia, o vocábulo Paidagogia diz
respeito à direção ou educação de crianças, sendo paidós, criança, e
agogé, condução. Essa definição diz muito, porque apresenta um
elemento essencial que merece ser problematizado: a condução.
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No livro Meus Filósofos, Edgar Morin elenca um conjunto de
pensadores que o conduziram e o guiaram na difícil, mas fascinante
tarefa da construção do seu conhecimento e na edificação de seu
método. Seus mestres foram primordiais para nutrir suas ideias,
interrogações e incertezas, o que lhe permitiu organizar, reformular e
consolidar sua matriz teórica. No prefácio do livro, o autor justifica o
porquê de ter escrito as contribuições de seus filósofos: “sem dúvida
para revisitar os espíritos que me formaram e me alimentaram, bem
como reconhecer minha dívida múltipla com eles” (MORIN, 2013, p. 9).
O curioso do livro Meus Filósofos é que Morin elenca entre seus
filósofos personalidades como Jesus, Buda, Dostoiévski e correntes do
pensamento estético, como o Surrealismo. Em acordo com Edgar Morin,
reafirmo ser a pedagogia uma área ampla e, mais do isso, que diz
respeito ao conjunto de educadores que ultrapassa aqueles com
formação técnica e institucional em pedagogia. Daí porque Mia Couto
está para mim no elenco dos pedagogos a partir desta dissertação e
da leitura de seus livros que, de fato, apresentam uma forma de
conduzir bem o pensamento e viver orientado para a valorização da
diversidade

de

saberes

e

culturas.

Para

o

biólogo

e

escritor

moçambicano, é a figura do mestre que sintetiza, no meu modo de ver,
o espaço da pedagogia, da educação, da formação.
É assim que Mia Couto apresenta quase sempre em seus
romances, condutores, guias, mestres, educadores que servem de
referência para os seus personagens. A maioria ensina saberes que
ultrapassam aqueles aprendidos na escola; são sabedorias que servem
para toda a vida. Os dois jovens, Marianinho (Um rio chamado tempo,
uma casa chamada terra) e Kindzu (Terra Sonâmbula), são personagens
que ilustram as contribuições de seus mestres.


“Juca Sabão era para mim uma espécie de primeiro professor,
para além da minha família. Foi ele que me levou ao rio, me
ensinou a nadar, a pescar, me encantou de mil lendas” (Um rio
chamado tempo, uma casa chamada terra, 2003, p. 61).
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Kindzu fala de sua amizade com seu mestre, o pastor Afonso:
“Com ele aprendia outros saberes, feitiçarias dos brancos como
chamava meu pai. Com ele ganhara esta paixão das letras,
escrevinhador de papéis como se neles pudessem despertar os
tais feitiços” (Terra sonâmbula, 2007a, p. 24-25).
O próprio Mia Couto anuncia em diversos lugares que teve muitos

mestres:

seus

pais,

João

Guimarães

Rosa,

Lundiano

Vieira

e,

principalmente, os contadores de histórias e os sábios que conhece
quando realiza seus trabalhos de biólogo.
A terra onde nasci e onde vivo – Moçambique – é um
país pobre e apenas um pequeno grupo tem acesso
àquilo a que chamamos ciência. Mas existem nas zonas
rurais gente que, sendo analfabeta, é sábia. Eu aprendo
muito com esses homens e mulheres que têm
conhecimentos de outra natureza e que são capazes de
resolver problemas usando uma outra lógica para o qual
o meu cérebro não foi ensinado. Este mundo rural,
distante dos compêndios científicos, não tem menos
sabedoria que o mundo urbano onde vivemos. Estar
disponível para escutar nessa linha de fronteira: essa
pode ser uma grande fonte de prazer. Só se conta uma
história que seja bonita se tivermos prazer nesse
empreendimento (COUTO, 2005a, p. 48-49).

Outro personagem que permite refletirmos sobre as lições que os
mestres oferecem na vida dos seus alunos é o do garoto Mwanito e do
seu irmão Ntunzi, do livro Antes de nascer o mundo. Como naquele
lugar o pai – Silvestre Vitalício – não permitia a entrada de nenhum livro,
o garoto só teve acesso às primeiras letras, graças aos rótulos dos
materiais bélicos: “a guerra roubou-nos memórias e esperanças. Mas,
estranhamente, foi a guerra que me ensinou a ler as palavras” (COUTO,
2009b, p. 40). O mundo da leitura e da escrita foi vivenciado por
Mwanito de forma clandestina.
E foi assim que começaram as primeiras lições. Uns
aprendem por cartilhas, em sala de aula. Eu me iniciei
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soletrando receitas de guerra. A minha primeira escola
era um paiol. As aulas ocorriam na penumbra do
armazém.
Eu já juntava palavras, tecendo frases e parágrafos.
Rapidamente notei que, em vez de ler, a minha
tendência era entoar como se estivesse perante pauta
de música. Não lia, cantava, redobrando a
desobediência.
- Não tem medo de sermos apanhados, Ntunzi?
- Você deve ter medo é de não saber. Depois da leitura,
vou ensinar-lhe a escrever.
Não tardou que começassem as clandestinas lições da
escrita. Um pequeno graveto rabiscava na areia do
quintal e eu, deslumbrado, sentia que o mundo renascia
como a savana depois das chuvas. Aos poucos, eu
entendia as interdições de Silvestre: a escrita era uma
ponte entre tempos passados e futuros, tempos que, em
mim, nunca chegaram a existir (COUTO, 2009b, p. 4142).

Reconhecemos

nesses

mestres

a

preocupação

com

o

ensinamento daquilo que é necessário para a vida dos sujeitos e para a
formação do homem. Percebemos com esses exemplos o acesso a
uma educação mais totalizadora e humanitária, responsável por
ensinar, respeitar e apreciar outros tipos de saberes. A célebre frase de
Rousseau compactua com a ação desses personagens.
Viver é o ofício que lhe quero ensinar. Saindo de minhas
mãos, ele não será, admito, nem magistrado, nem
soldado, nem padre: será antes de tudo um homem:
tudo aquilo que um homem deve ser, ele saberá sê-lo,
neste caso, como qualquer um (ROUSSEAU, 2004, p. 15).

Ensinar aos alunos os preceitos da vida deveria ser uma ação
política e pedagógica corriqueira nos espaços formativos, sendo
incorporada nas atitudes de todos os envolvidos nos processos
educacionais. Diante do que apresentei acima, e contaminada pelas
ideias de Mia Couto, posso afirmar que acredito na Pedagogia como
uma arte de conduzir bem os sujeitos, considerando as incertezas que
rodeiam esse percurso e, ao mesmo tempo, lançando mão de
estratégias que permitam guiar o aluno para uma autoeducação ao
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longo da vida. Essa aposta ultrapassa os muros das escolas e
universidades e é capaz de incitar nos sujeitos o seu compromisso com
um mundo melhor.
Falemos dos vocábulos Doce e Ira. As definições apresentadas
pelo dicionário Houaiss são as seguintes:

Doce: 1. De sabor açucarado. 2. Que não é salgado (diz-se de água).
3. Que não é amargo. 4. Que agrada aos sentidos e ao espírito. 5. Que
é tranquilo, feliz (diz-se de situações, acontecimentos, etc.) 6. Que
demonstra docilidade e ternura, afetuoso. 7. Que apresenta suavidade.
8. Que funciona sem emperrar (diz-se de engrenagem e fechadura,
etc). 9. Iguaria cuja composição apresenta açúcar, mel ou qualquer
outro adoçante; guloseima. 10. O que apresenta sabor açucarado. 11.
Indivíduo dócil, meigo, simpático, compreensivo, etc (HOUAISS, 2009, p.
704, grifos nossos).

Ira: 1. Intenso sentimento de ódio, de rancor, geralmente dirigido a uma
ou mais pessoas em razão de alguma ofensa, insulto, etc. ou rancor
generalizado em função de alguma situação injuriante; fúria, cólera,
indignação. 2. A manifestação desse sentimento 3. Vingança, punição.
ETIM lat. Ira,ae „ira, cólera‟ (HOUAISS, 2009, p. 1109, grifos nossos).

Iniciemos a discussão pela palavra Ira. Como podemos perceber,
a definição apresentada no dicionário é bastante esclarecedora e traz
à tona elementos importantes para a problematização que proponho,
e que diz respeito a rediscutir o sentido de rancor, fúria, indignação.
Sabemos que a ira é um sentimento que inflama o sujeito, sendo capaz
de levá-lo a agir de forma brutal. Quando estamos “irados”, muitas
vezes perdemos os limites da racionalidade e somos capazes de
cometer atos de violência. A depender da situação e da intensidade
do rancor, a ira pode significar bestialização e brutalização do humano.
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Façamos agora um exercício de ressignificação. As palavras,
como sabemos, vão ganhando significado pelo uso que, somente
depois, é consagrado e passa a ser dicionarizado. As gírias são
exemplos disso. Por outro lado, palavras que têm um sentido moral forte,
com o uso contínuo, são destituídas dos seus sentidos originais. E assim
por diante. Se levarmos em conta a palavra indignação que aparece
no final da definição 1 (um), podemos ressignificar o vocábulo ira e
defini-lo como um estado de descontentamento e desacordo diante
de uma situação, que precisa ser modificada. Pensando dessa forma, a
ira passa a representar uma ação positiva para o sujeito.
O livro clássico do diplomata franco-alemão Stéphane Hessel, que
tem por título Indignai-vos9, é talvez o melhor exemplo para falar da
indignação como uma qualidade humana capaz de não deixar que as
pessoas se acomodem e aceitem, passivamente uma situação
humilhante ou que denigra e comprometa a condição humana. Em um
dos capítulos do livro, faz um apelo aos leitores:
Eu desejo a todos, a cada um de vocês, que tenham seu
motivo de indignação. Isto é preciso. Quando alguma
coisa nos indigna, como fiquei indignado com o nazismo,
nos transformamos em militantes; fortes e engajados, nos
unimos à corrente da história, e a grande corrente da
história prossegue graças a cada um de nós. Essa
corrente vai em direção de mais justiça, de mais
liberdade, mas não da liberdade descontrolada da
raposa no galinheiro (HESSEL, 2011, p. 16).

Passemos agora para o significado da palavra Doce. Como
apontado no dicionário, doce é, segundo a definição seis, algo que
demonstra docilidade e ternura, aquilo que é afetuoso. É também tudo
aquilo que as papilas gustativas identificam como oposto ao amargo.
Ao nos referirmos a um sujeito doce, podemos dizer que ele é dócil,
compreensivo.

Com apenas 46 (quarenta e seis) páginas, Stéphane Hessel escreve numa linguagem
forte sua indignação política e sua luta pela democracia e pelos direitos humanos.
9
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Pensando nessas definições, tão opostas, por que agregar ao
sentimento da Ira o atributo de ser Doce? A expressão doce ira é um
termo usado por Conceição Almeida, na apresentação de Pelos
caminhos do Potengi, quando ela afirma ser a doce ira a característica
maior de Monsenhor Expedito, autor do livro (MEDEIROS, 2013). De
minha parte, considero que a obra de Mia Couto nos incita a construir
um modelo de pensamento que seja alimentado por uma doce ira.
Penso na expressão como uma ação que é impulsionada por
alguma situação causada por um sentimento de insatisfação e
indignação, mas que, ao invés de levar o sujeito a cometer atos
extremos de crueldade e fúria, é capaz de permitir que ele se alimente
do desejo vivo e atuante em ação e percurso, com vistas a restaurar o
bem-estar de seu grupo, de seu país.
Falo de uma doce ira porque esse sentimento é capaz de manter
acesa dentro de nós a lembrança viva e permanente daquilo que nos
fez mal, que nos causou indignação e que nos tocou de forma
negativa, mas que ao mesmo tempo desperta em nós o desejo por
mudança, por transformação e pela construção de um novo mundo.
Por isso que a ira deve existir e ser cultivada em cada sujeito, para evitar
o discurso de vitimização que imobiliza o sujeito, ou o faz agir por
revanche.
Na despedida do cargo de presidente, o líder sul-africano Nelson
Mandela anunciou “Nós, sul-africanos não podemos esquecer o
passado terrível para melhor podermos lidar com ele, perdoando onde
o perdão seja necessário, mas não esquecendo” (A VIDA... 2014). Essa
frase representa muito bem o que estamos chamando aqui de uma
doce ira. Quem não tem ira é submisso, tolo, subordinado. Ao mesmo
tempo, é preciso anexar a palavra ira, para deixá-la se alimentar da
doçura, da ternura e do não ressentimento. O doce pode muito bem
representar abertura e esperança. A ira, por sua vez, pode significar
militância, estratégia, atitudes e ações tão caras a Mia Couto. A doce
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ira, portanto, pode e deve ser entendida como uma atitude que
começa dentro de cada sujeito.
A doce ira supõe indignação, mas também perdão. No livro O
Método 6 – Ética, Edgar Morin apresenta três exemplos que podem nos
ajudar a ampliar a concepção de doce ira. Em certa parte do livro, os
argumentos expostos por ele dizem respeito aos limites do perdão,
anunciado pelo autor como uma aposta e um desafio ético. “É uma
aposta na regeneração daquele que fraquejou ou falhou; é uma
aposta na possibilidade de transformação e de conversão para o bem
daquele que cometeu o mal” (MORIN, 2005, p. 127). Perdoar é, ao
mesmo tempo, uma forma de compreender e recusar a vingança. Mas
há como que uma tipologia do perdão. Para expor seus argumentos, o
autor se faz valer da história e de um romance clássico. Vamos aos
exemplos que dizem respeito aos três tipos de perdão.


Jesus Cristo – „pai, perdoai, eles não sabem o que fazem‟. Essa
forma de perdão supõe que o outro é um ignorante e foi,
digamos, tomado pelo impulso, sem avaliar as consequências dos
seus

atos.

Segundo

Morin,

esse

perdão

baseia-se

na

compreensão da cegueira humana. É um tipo de perdão
desclassificatório. Perdoamos porque cedemos.


Nelson Mandela – „perdoemos, mas não esqueçamos‟ representa
o perdão ativo, de quem se põe diante da injustiça, perdoa, mas
não deve esquecer jamais. A lembrança do mal evita que o
banalizemos e nos acomodemos a ele.



Sônia – A personagem prostituta de Crime e Castigo, de
Dostoiévski, exemplifica a forma de perdão mais plena, mas difícil.
Sônia foi explorada sexualmente e, mesmo assim, ela perdoou. Ela
resolveu o que lhe fazia mal perdoando o outro.
O perdão que supõe doçura, ou seja, ser doce diante das

adversidades, pode nos ajudar a compreender determinadas situações.
Mas é preciso não esquecer, assim como o fez Nelson Mandela e Mia
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Couto. Por outro lado, “Os humilhados, os odiados, as vítimas, não
devem transformar-se nos que humilham, odeiam, oprimem” (MORIN,
2005, p. 132). É necessário perceber que a vingança pode trazer
diversas consequências e, mesmo assim, não resolverá o problema, pois,
muitas vezes, a resposta está dentro de cada um de nós. Segundo Morin
(2005, p. 132), “Quando as palavras “magnanimidade”, “misericórdia”,
e “perdão” são esquecidas, ignoradas e reclama-se um castigo que é
vingança e aplicação da lei do talião, progride a nossa barbárie
interior”,
Apresentados os desdobramentos etimológicos das palavras
doce e ira, é o momento de problematizar o que seria uma Pedagogia
da Doce Ira.
Já me posicionei em relação ao significado da palavra
Pedagogia. Reconheço a importância de cada definição apresentada
no dicionário Houaiss e das palavras anexadas no quadro lexical. Sei
bem do papel do pedagogo, dos seus desafios e conheço de perto a
rotina desses profissionais. Afinal, sou uma deles! Lido diariamente com
as dificuldades surgidas no interior de uma escola; com os conflitos
existentes entre alunos, professores, família, coordenação, direção e
funcionários; com a falta de docentes em algumas disciplinas; com a
evasão dos estudantes da escola; com os lamentos e desencantos dos
diversos segmentos da instituição; com os absurdos de todas as ordens.
Tudo isso me incomoda. Porém, tento não me deixar abater. Porque,
apesar disso tudo, existem situações, momentos, oportunidades e
pessoas que colaboram e contribuem para tornar a lida diária mais
doce, agradável, afetiva, fazendo com que percebamos outros
caminhos e formas de olhar para aquilo que está posto.
Fazendo uma regressão no tempo, considero que tive muitos
mestres e exemplos ao meu dispor. Mas, certamente, Mia Couto tem
contribuído para que eu exercite diariamente uma Pedagogia da Doce
Ira. Seu discurso pela não vitimização e pelo não ressentimento serve de
horizonte para que eu aposte naquilo que pode parecer impossível ou
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sem solução à primeira vista. Além disso, seus argumentos me
impulsionaram a acreditar e investir cada vez mais no potencial
transformador, criativo e inventivo da educação.
Para

elucidar

melhor

essa

discussão,

apresento

alguns

personagens dos livros de Mia Couto que considero importantes para
pensarmos o que são os sujeitos da doce ira e, ao mesmo tempo, como
suas atitudes podem ajudar a problematizar e pensar o fenômeno
educativo.
O pai personagem do livro Antes de nascer o mundo, Silvestre
Vitalício, parece não ser o sujeito da doce ira. Pai de dois filhos, Mwanito
e Ntunzi, esse sujeito autoritário e amargurado pela história vivida no
passado era tomado pelo sentimento de negação do mundo, ao ponto
de afirmar aos quatro moradores daquele lugar que o mundo fora dali
não existia, que eles eram os únicos sobreviventes da humanidade; e
que as mulheres eram responsáveis pelas desgraças dos homens,
negando aos filhos a existência da mãe. Certamente a ira impedia que
esse personagem criasse estratégias para avançar e sair de um passado
que lhe causou tanta dor. Sua obsessão por manter-se em estado de
sofrimento coibia o filho mais novo de ter curiosidade, descobrir o
mundo além de Jesusalém, e a fazê-lo aceitar que sua grande virtude
era permanecer calado (COUTO, 2009b, p. 13-14):
A família, a escola, os outros, todos elegem em nós uma
centelha promissora, um território em que poderemos
brilhar. Uns nasceram para cantar, outros para dançar,
outros nasceram simplesmente para serem outros. Eu
nasci para estar calado. Minha única vocação é o
silêncio. Foi meu pai que me explicou: tenho inclinação
para não falar, um talento para apurar silêncios. Escrevo
bem, silêncios, no plural. Sim, porque não há um único
silêncio. E todo o silêncio é música em estado de
gravidez.
Quando me viam, parado e recatado, no meu invisível
recanto,
eu
não
estava
pasmado.
Estava
desempenhado, de alma e corpo ocupados: tecia os
delicados fios com que se fabrica a quietude. Eu era um
afinador de silêncios.
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- Venha, meu filho, venha ajudar-me a ficar calado.

Quantos educadores ao modelo de Silvestre Vitalício não existem
neste mundo? Silvestre não era professor, sabemos bem disso, mas ele
era um condutor de todos os moradores daquele lugar. Ele serve como
referência para os outros, principalmente para Mwanito, o filho mais
novo, já que Ntunzi, o mais velho, não aceita os delírios e a autoridade
do pai.
Assim como Vitalício, muitos professores fazem de sua autoridade
um meio para fazer calar tantas crianças e adolescentes ávidos por
descobertas, perguntas e informações. Há aqueles que se realizam
quando o silêncio e a quietude dos jovens imperam na sala de aula.
Sabemos que essa prática tem seu valor. Afinal de contas, é a partir do
silêncio que aprendemos a ouvir. Mas essa ação é diferente de calar.
Não falo da sabedoria do silêncio que Mia Couto tanto aposta e
defende, quando frequenta e conhece, por conta de sua profissão, os
diversos sábios e espaços da África. “Naqueles lugares o silêncio não
suscita qualquer embaraço nem é um sinal de solidão. O silêncio é,
tanto

quanto

a

palavra,

um

momento

vital

de

partilha

de

entendimento” (COUTO, 2009a, p. 198). Falo de um silêncio que é
imposto de forma autoritária no interior das escolas, gerando nos sujeitos
insubordinação e passividade.
Do mesmo modo de Mwanito, os jovens estão cheios de dúvidas
e questionamentos sobre diversos assuntos. O professor não pode
desperdiçar esse potencial criativo e curioso que é inerente a crianças
e adolescentes. Diferentemente de Silvestre, que durante tanto tempo
inibiu a curiosidade do filho mais novo, o educador precisa desenvolver
nos seus alunos o gosto por atividades que estimulem a curiosidade e a
imaginação, e que despertem para o exercício da investigação e da
pesquisa. Muito mais do que uma instituição que compartilha saberes, a
educação deve servir de referência para que os alunos e professores
discutam sobre o sentido da vida, sobre a condição humana, os
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problemas

do

mundo,

entre

outras

questões

que

podem

ser

perpassadas por todas as áreas do conhecimento.
Em Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, o
personagem Marianinho representa bem o que seria um sujeito da
Doce Ira. Escolhido para participar das cerimônias fúnebres do seu avô
Dito Mariano, o jovem retorna à sua terra natal depois de anos. No
decorrer do romance, descobre uma série de acontecimentos
misteriosos e segredos que envolvem todos os integrantes de sua família,
inclusive sua própria história. Os descasos do poder para com aquela
terra e os negócios obscuros com o tráfico de drogas vão sendo
revelados também no desenrolar da trama. Ao invés de revoltar-se e
desistir da missão a que fora incumbido, Marianinho se deixa conduzir
pelo quase falecido avô, confiando-lhe o desfecho da história.
Ao longo do romance, o personagem vai se envolvendo nos
mistérios do lugar. As dúvidas e questionamentos existentes no início de
sua chegada vão, aos poucos, sendo substituídos pela curiosidade e
pela vontade de vivenciar os conflitos e tradições que permeiam a ilha
de Luar-do-Chão. Com o tempo, o jovem vai aprendendo a escutar e
respeitar os saberes dos moradores da terra, apreciando-os sem
julgamentos. O rapaz recebe conselhos de diferentes pessoas daquela
ilha, entre as quais, o coveiro Curozero. Numa conversa, o coveiro
aconselha Marianinho que “Aprendesse a deixar os mistérios no seu
devido estado. O homem sábio é o que sabe que há as coisas que
nunca vão saber. Coisas maiores que o pensamento” (COUTO, 2003, p.
159).
Outro elemento fundamental na trama são as cartas que
Marianinho recebe de forma misteriosa. Os escritos registrados nessas
correspondências, muitas vezes, colaboram para que o personagem
entenda segredos e acontecimentos ocorridos no interior da casa de
seu avô. As cartas vão ajudando o rapaz a montar o quebra-cabeça
que envolve tantos cenários e pessoas. A última correspondência é lida
debaixo de uma árvore, a maçaniqueira.
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Que bom seria se os educadores seguissem o exemplo desses
personagens! Levar o aluno a apreciar e maturar aquilo que está
aprendendo; incentivar em algumas situações, a escrita de cartas
como uma ferramenta que possibilita o aluno expressar seus desejos,
suas ideias e estimular a criatividade; deitar embaixo de uma árvore e
ter uma história para contar, fazendo-os se encantar pelas palavras e
agregando valor às coisas simples da vida.
Esses são apenas alguns exemplos dos inúmeros personagens que
Mia Couto cria e dá voz em seus livros. Seu engajamento nas questões
sociais tem sido realizado por meio de palestras, conferências,
entrevistas e principalmente pela literatura. Seus personagens anunciam
e denunciam os efeitos da guerra, a imposição de valores e atitudes
que vêm de outros lugares; valorizam os saberes da ancestralidade e
falam com a voz da oralidade. Além de alertar o leitor para manter
aceso o princípio da esperança, lutar por uma transformação interna e
mudar atitudes “para a conquista de uma condição melhor” (COUTO,
2009a, p. 31).
A literatura é utilizada por Couto como uma estratégia para falar
dos problemas de seu lugar, de sua terra. Ao percorrer seus livros,
podemos perceber uma ética de contestação à ocidentalização do
mundo, trazendo à tona temas polêmicos que são tratados de forma
simples,

mas

que,

em

outras

circunstâncias,

poderiam

trazer

ressentimentos e reabrir velhas feridas. “Vivemos dominados pelo medo
de despertar demônios. A literatura pode ajudar a sarar essa ferida,
pode ser um convite para revisitar esse tempo, sem medo da culpa e
do ressentimento” (ZARUR, 2007).
Por meio de escrita literária é possível ao ser humano imputar
novos sentidos aos fenômenos, viver uma vida mais poética e
compreender sua condição, pois ao conhecer o outro, conhecemos
melhor a nós mesmos. É nesse sentido que Edgar Morin (2006, p. 48)
afirma que a literatura e a poesia são escolas de vida, porque
possibilitam ao homem uma formação humana mais plena e criativa.
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Não só a poesia permite curar as angústias e ressentimentos. Para
Clarissa Pinkola Estés, os mitos, as histórias e as fábulas não são usadas
como simples diversão, mas,
para ensinar, para corrigir erros, para iluminar, auxiliar a
transformação, curar ferimentos, recriar a memória. É
preciso que se saliente também que muitos dos remédios,
ou seja, histórias mais poderosas surgem em decorrência
de um sofrimento terrível e irresistível de um grupo ou de
um indivíduo, essas mesmas histórias que brotam do
sofrimento profundo podem fornecer as curas mais
poderosas para os males passados, presentes e futuros
(ESTÉS, 1998, p. 9).

Apesar da ciência clássica, nascida no século XVII a partir do
pensamento de René Descartes e Isaac Newton, entre outros, que
muitas vezes desconsidera e desqualifica as outras formas de saber que
não são cientificamente comprovadas, as histórias da tradição, a
literatura, os mitos e outras narrativas também trazem elementos que
nos permitem entender o mundo, compreender fenômenos e aprender
valores humanos.
Nos textos de Mia Couto encontramos elementos que ajudam a
compreender os acontecimentos, o cotidiano das pessoas, as feridas de
um país que sofreu com os impactos da guerra. Mas, apesar dos temas
polêmicos, Couto, recria e inova com a língua portuguesa, buscando a
renovação da linguagem quando contrapõe as normas padrões. É por
isso que os neologismos, provérbios e aforismos, tão presentes em seus
contos e romances, fazem a ponte entre a oralidade e a pura
invenção. Segundo Couto (2009a, p. 26), necessitamos de um idioma
plural: um que permita lidarmos com o cotidiano e outro que possibilite
dar conta do invisível e do que está para além da vida cotidiana. Os
dois são igualmente necessários, nenhum exclui o outro.
O apelo de Mia Couto é no sentido de lutar para mudar uma
realidade que foi pensada pelos outros para nós. Porém, não se trata de
assumir o discurso do ressentimento. Seu maior desafio é incitar nos
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africanos o desejo por mudança, fazendo-os entender que eles não
estão impedidos, não foram castrados, nem estão imobilizados. A
esperança, a perseverança, a resistência e a liberdade devem ser
assumidas não só pelos africanos, mas por todo sujeito da cultura. Não é
identificando no outro a causa da pobreza, da tristeza, da desgraça
social, da infelicidade e dos problemas do mundo que vamos vencer
esses desafios. Uma doce ira evita o discurso de vitimização e promove
a pulsão do sujeito por transformação, não o deixando se abater pelo
que já aconteceu e o que ficou para trás. Segundo Mia Couto (2009a,
p. 200),
De facto, cada um de nós corre o risco de ficar
sepultado no seu próprio passado. Todos temos de resistir
para não ficarmos aprisionados numa memória
simplificada que é o retrato que outros fizeram de nós.
Todos trazemos escrito um livro e esse texto quer se impor
como nossa nascente e como nosso destino. Se existe
uma guerra em cada um de nós é a de nos opormos a
esse fado de estarmos condenados a uma única e
previsível narrativa.

Por isso afirmo que a Pedagogia da doce ira pode ser
compreendida como uma aposta frente às incertezas de nosso tempo;
deve alimentar sonhos e projetos de vida que se alimentam dos
propósitos atinentes à inclusão e participação de todos no processo de
ensino e aprendizagem; deve contemplar ao mesmo tempo a
necessidade de reconhecimento e respeito às faces diferenciadas das
culturas e a valorização da identidade de cada pessoa. A unidade na
diversidade e a diversidade na unidade é um horizonte a perseguir
cotidianamente.
Desse modo, a missão do educador deve estar em consonância
com a função social a ser exercitada nas instituições educativas. Nessa
mesma direção, Almeida (2010) afirma que construir coletivamente quer
dizer facilitar a expressão de experiências que, ao mesmo tempo, são
múltiplas e unas, diversas e marcadas pela semelhança. A escola pode
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facilitar uma aprendizagem mestiça, capaz de transformar experiências
singulares em configurações abertas e híbridas. Conviver com o
desconhecido, exercitar o respeito às diferenças e favorecer o diálogo
com a diversidade de saberes na escola significa integrar e não excluir,
evocando uma atitude ética entre os sujeitos e um planejamento
curricular aberto e flexível. Almeida (2010, p. 163) sintetiza bem o papel
da escola nos tempos de hoje.
Coexistir na diversidade. Reduzir a intransigência diante
do que não é o mesmo, o padrão, o majoritário. Apreciar
o diverso. Compreender que a criatividade é uma
propriedade do pensamento comum a todos os homens.
Exercitar as forças da conjunção e reduzir os impulsos da
competição. Religar saberes científicos e saberes da
tradição. Esses talvez sejam os passos preliminares para
compreender a complexidade e a incerteza da vida em
comum na sociedade-mundo deste século.

A Pedagogia da doce ira deve ser compreendida como uma
aposta na diversidade cultural, na politização do pensamento, na
valorização dos saberes plurais, na aproximação do conhecimento
local e global, no reconhecimento do compromisso com um mundo
melhor e no exercício da ética como religação de saberes, dos sujeitos
e da humanidade, como propõe Edgar Morin no sexto volume do
Método.
E mais! A Pedagogia da Doce Ira exige que mantenhamos viva a
lembrança permanente de um mundo desigual, para que assim
possamos ficar possuídos pelo desejo de transformação

e de

reivindicação daquilo que temos por direito: uma educação plural.
Para que tal objetivo seja alcançado, se faz necessário que alunos, pais,
professores e toda a equipe se empenhem para reivindicar, reinventar e
redescobrir uma nova escola.
A educação precisa sofrer alterações na sua organização e
estrutura. Não é desejável continuar investindo num modelo de escola
que tem como objetivo maior oportunizar aos estudantes sua
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aprovação em concursos e exames para o ingresso na universidade.
Essa meta é importante, sim, porém não pode ser a única. É necessário
que os conteúdos compartilhados por professores e alunos tenham
relevância para a vida de cada um e sirva para repensar as
problemáticas da sociedade.
Defendemos uma Pedagogia da Doce Ira como uma atitude
política e pedagógica que reclame por uma educação que promova
nos sujeitos uma mudança permanente na sua consciência; possibilite a
construção de sujeitos democráticos e de um país livre; incite os
adolescentes a recusar a imposição de valores de outros mundos;
promova uma conscientização pela riqueza do seu lugar; incentive a
curiosidade e a criação; e desperte a liberdade e fluidez do
pensamento.
Uma doce ira, portanto, significa, nas palavras de Mia Couto,
entender que o desrespeito á diversidade, exercida por tanto tempo
pelos colonizadores, precisa ser lembrado sempre, para alimentar focos
de resistência e fazer com que o sujeito se mantenha irado. A resistência
é uma forma de não se corromper e de manter acesa a militância
aguerrida, porém é necessário não perder a docilidade. Edgar Morin
parece pensar assim e aposta na amizade, na solidariedade e na
compaixão como uma forma de superar

o que pode gerar

agressividade e violência.
Em nosso mundo de homens, no qual as forças de
separação recolhimento, ruptura, deslocamento, ódio,
são cada vez mais poderosas, mais do que sonhar com a
harmonia geral ou com o paraíso, devemos reconhecer
a necessidade vital, social e ética de amizade, de
afeição e de amor pelos seres humanos, os quais, sem
isso, viveriam de hostilidade e de agressividade,
tornando-se amargos ou perecendo (MORIN, 2005, p. 36).

Assim como Edgar Morin, Mia Couto não propõe soluções
mágicas para resolver, solucionar e minimizar os problemas econômicos,
sociais, educacionais e éticos que vivenciamos neste século. Em seus
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escritos, sugere ideias e atitudes simples, que podem nos impulsionar em
direção a outro mundo, outra sociedade, como, por exemplo, o fato de
que devemos manter acesa a nossa capacidade de sonhar, de pensar,
de escutar, de experimentar, de não nos bestializarmos. Além disso,
defende que “mantenhamos viva essa capacidade que já tivemos na
nossa infância de nos deslumbrarmos. Por coisas simples, que se
localizam nas margens dos grandes feitos” (COUTO, 2005a, p. 48).
Quando questionado pelo jornal online O Globo, sobre o que
dizem os seus olhos, Mia responde: “Espero que digam „espanto‟. Esse
sentimento é a fonte de todo o desejo de encontro. Esse espanto é o
modo da infância permanecer ativa dentro de nós”

10

(MIRANDA, 2013).

A atitude do espanto deve ser insistentemente estimulada nas escolas,
uma vez que é a base para questionar, contemplar, refletir e investigar
as coisas do mundo. A partir disso, é possível construir compreensões e
conhecimentos novos.
Espero que a atitude do espanto seja evocada por todos como
sinônimo de descoberta, curiosidade, ousadia e sonho. E que esses
elementos possam ser princípios dos quais educadores não abram mão.
Além disso, é preciso que possamos ensaiar uma educação que acolha
e aprecie o diverso. Não é tentando moldar o aluno para que todos
fiquem no mesmo padrão que conseguiremos realizar uma educação
efetiva, plural e significativa.
É importante que ensaiemos aquilo que Mia Couto, Edgar Morin,
Rousseau e tantos outros educadores nos ensinaram: colaborar para a
elevação de uma educação que se preocupe com uma formação
plena

dos

sujeitos

e

para

a

construção

de

cidadãos

éticos,

cooperativos, poéticos, ousados. Oferecer aos alunos estratégias para
que eles reconheçam que, apesar das dificuldades encontradas no
decorrer do caminho, não vale a pena acovardar-se e desistir dos
desafios que lhes são postos cotidianamente. A maior luta é travada
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Entrevista concedida por Mia Couto a André Miranda. Publicada no jornal O Globo.
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dentro de cada sujeito e o rumo da história pode ser modificado. Por
isso que o princípio da incerteza deve ser insistentemente trabalhado
nas escolas, para que os jovens compreendam a complexidade de
nosso tempo.
As palavras de Daniel Munduruku, quando expõe a diferença
entre um professor e um educador, são aqui bem-vindas para concluir
este capítulo que se ateve a propor uma Pedagogia da Doce Ira:
Educar é um ato heroico em qualquer cultura.
Talvez seja pelo fato de que educar exija que a pessoa saia um pouco
de si e vá ao encontro do outro, um outro desconhecido, um outro
anônimo, um outro que questiona, um outro que confronta nossos
próprios fantasmas, nossos próprios medos, nossa própria insegurança.
Talvez seja pelo fato de que educar exija sacrifício, exija renúncia de si,
exija abandono, exija fé, exija um salto no escuro.
Talvez por isso seja algo para poucos.
Seja para pessoas que acreditam nas outras pessoas.
Seja para pessoas que não se acomodaram diante da mesmice que a
sociedade pede todos os dias.
Talvez por isso, seja mais fácil encontrar professores que educadores.
Professores são donos do conhecimento.
Educadores são mediadores.
Professores são profissionais do ensino.
Educadores fazem do ensino um estímulo para seu crescimento pessoal.
Professores usam a palavra como instrumento.
Educadores usam o silêncio.
Professores batem a mão na mesa.
Educadores batem o pé no chão.
Professores são muitos.
Educadores são Um.
(MUNDURUKU, 2010, p. 9-10).
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O educador tem os pés no chão, mas sua cabeça está sempre
nas alturas, porque acredita que quem está à sua frente não é um
cliente esperando para ser atendido, mas uma pessoa aguardando
orientações para seguir seus passos. Essa é a razão de ser do educador.
Essa é sua esperança. E, para tanto, o educador precisa ser inteiro,
precisa ser completo, precisa estar em sintonia consigo mesmo e com o
universo (MUNDURUKU, 2010, p. 10).
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A minha Cartilha pedagógica
(Por Mia Couto)

A escola é um meio para querermos o que não
temos. A vida, depois, ensina-nos a termos aquilo
que não queremos. Entre a escola e a vida resta-nos
sermos verdadeiros e confessar aos mais jovens que
nós também não sabemos e que, nós, professores e
pais, também estamos à procura de respostas.
E se Obama fosse africano? E outras interinvenções.
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Neste capítulo, pretendo recuperar e resignificar a tradição da
Cartilha, adotando uma estrutura que, por vezes, se apresenta como se
fosse um dicionário. Tomo por iluminação o Dicionário para crianças,
ensaio de Lya Luft no livro Pensar é transgredir (2005). A crônica relata o
interesse de uma criança de sete anos em escrever o seu próprio
dicionário, com termos e conceitos que possam parecer inteligíveis para
qualquer criança, já que de acordo com ela os de adultos são difíceis e
por isso não lhe interessa. Encantada por esse pequeno texto, resolvi
criar minha própria Cartilha que, espero, possa ser também a cartilha de
alguns colegas pedagogos e educadores.
A cartilha foi durante muito tempo um material de grande valor
entre professores e alunos. Era por meio dela que as crianças
aprendiam a ler e escrever. Com o passar dos anos, essa ferramenta de
alfabetização passou a ser criticada e questionada. Seu uso limitava a
imaginação, já que primava pela repetição excessiva de exercícios, a
resolução

de

questões

descontextualizadas

e

apresentava

um

conteúdo restrito.
A cartilha também pode ser construtiva. Pode muito bem auxiliar
na coordenação motora dos alunos, na aprendizagem da letra cursiva,
na produção do texto, nos aspectos gramaticais e ortográficos da
língua, entre outras funções. Além disso, pode trazer questões e
elementos sobre algum tema e “funcionar como um livro paradidático
que auxilia professores e alunos na compreensão de ideias, noções,
argumentos e princípios” (ALMEIDA, 2014, p. 140). Quiçá pudesse existir
nas escolas de todos os lugares do mundo uma cartilha que trouxesse
verdadeiros e importantes valores do afeto, da amizade, da tolerância,
do respeito, da solidariedade, da compaixão, entre outros, para que
pudéssemos repetir e repensar todos os dias esses saberes e
aprendizados.
Neste trabalho, adoto o uso da cartilha como um guia. Como sua
estrutura organizacional é bem simples, sua circulação se dá de forma
mais rápida e fácil. Espero que possa cumprir a função que lhe foi

87

atribuída antes mesmo das críticas: Ensinar a ler. Espero também que os
vocábulos sejam lidos com sensibilidade, para permitir aos leitores
perceberem a pluralidade de significados, pois, como diz Mia Couto
(2009a, p. 122), “a realidade é tão múltipla e dinâmica que pede o
concurso (sic) de inúmeras visões”.
Os termos que aqui se apresentam foram retirados dos livros de
Mia Couto, na forma integral como estavam escritos. Foram escolhidos
dentre tantos outros vocábulos que também poderiam fazer parte
desse grupo. Porém, selecionei cuidadosamente cada um deles, por
conter princípios, atitudes políticas e proposições pedagógicas que
podem configurar uma pedagogia política de formação humana.
Esta pequena Cartilha certamente poderia ser lida e ampliada
por educadores dos diversos lugares do mundo. É um esboço
incompleto e aberto acerca das ideias de Couto, mas pode ser
entendido também como um mapa que permite desvelar as múltiplas
entradas e aberturas de sua obra, possibilitando ao professor desenhar
caminhos e organizar sua rota para agregar novos significados à sua
prática docente.
Tomara que esses vocábulos possam ser polinizados no coração
de estudantes e professores. E mais. Que os fragmentos retirados dos
livros de Mia Couto possam causar curiosidade naquele que lê e
despertar o desejo de ter em mãos esses livros. De posse deles, o leitor
pode encontrar outros conceitos, saberes e argumentos. A Cartilha
pode ser ampliada, como já falei, e fazer germinar um conhecimento
plural, criativo e ético.
Biologia 1. “É uma indisciplina científica, um modo de estar mais próximo
das perguntas do que das respostas. (...) É modo maravilhoso de
emigrar-se de nós, de transitarmos para lógicas de outros seres, de nos
descentramos” (2009a, p. 53).
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Biologia 2. “Não trocaria esta janela por nenhuma outra. A Biologia
ensinou-me coisas fundamentais. Uma delas foi a humildade. Esta nossa
ciência me ajudou a entender outras linguagens, a fala das árvores, a
fala dos que não falam. Me serviu de ponte para outros saberes. Com
ela entendi a Vida, como uma história, uma narrativa perpétua que se
escreve não em letras, mas em vida” (2005a, p. 123).
Caça – “Não se resume ao ato de emboscada e captura. Implica ler
sinais da paisagem, escutar silêncios, dominar linguagens e partilhar
códigos. Implica aprender brincando como fazem os felinos, implica
ganhar o gosto e o medo pelo susto, implica o domínio da arte da
surpresa e do jogo do faz-de-conta. Nós produzimos a caça, mas foi,
sobretudo, a caça que nos fabricou como espécie criativa e
imaginativa” (2009a, p. 76).
Ciência 1 – “Herdamos uma ideia de ciência que vive de costas para a
necessidade de trazer leveza e construir beleza” (2009a, p. 51).
Ciência 2 – “Na ciência (como em outras actividades) o mais
importante não é o que chamamos científico. É o lado humano. Criouse uma ideia de que o cientista é isento de erro, uma espécie de ser
privilegiado que apenas trilha pelos atalhos do rigor e da exatidão.
Criou-se a ideia de que o erro é inimigo da ciência. Essa aversão pelo
erro é o mais grave dos erros. É tão vital errarmos como acertarmos.
Devemos afastar o medo de errar. Devemos manter o gosto por
experimentar, mesmo cometendo falhas” (2005a, p. 46).
Ciência 3 – “Em nome da ciência se esqueceram outras sabedorias,
outras aproximações. A ciência se foi convertendo em algo muito
pouco científico, uma acomodada certificação daquilo que se pensa
ser a realidade. Perdeu-se inquietação, arrojo e, sobretudo, perdeu-se a
disponibilidade para experimentar outras vias de conhecimento”
(2005a, p. 156).
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Conceitos – “São vivos, escapam escorregadios como peixes entre as
mãos do pensamento. E como peixes movem-se ao longo do rio da
História. Há quem pense que pode pescar e congelar conceitos. Essa
pessoa será quanto muito um colecionador de ideias mortas” (2005a, p.
85).
Contadores de histórias – “Cresci num ambiente de mestiçagem,
escutando os velhos contadores de histórias, eles me traziam o
encantamento de um momento sagrado. Filho de um poeta ateu,
aquela era a minha missa, aquele era o recado do divino. Eu queria
saber quem eram os autores daquelas histórias e a resposta era sempre
a mesma: ninguém. Quem criara aqueles contos haviam sido os
antepassados, e as histórias ficavam como heranças dos deuses”
(2005a, p. 150-151).
Cultura – “As culturas sobrevivem enquanto se mantiverem produtivas,
enquanto forem sujeitos de mudança e elas próprias dialogarem e se
mestiçarem com outras culturas. As línguas e as culturas fazem como as
criaturas: trocam genes e inventam simbioses como respostas ao
desafio do tempo e do ambiente” (2009a, p. 18).
Diversidade 1 – “O que fez nossa espécie humana sobreviver não foi
apenas a inteligência, mas nossa capacidade de produzir diversidade.
Essa diversidade está sendo negada nos dias de hoje por um sistema
que escolhe apenas por razão de lucro e facilidade de sucesso” (2009a,
p. 15).
Diversidade 2 – “Sabemos hoje que a simbiose é um dos mecanismos
mais poderosos de evolução. Mas deixamos que isso ficasse no
esquecimento. E continuamos ainda hoje vasculhando exemplos
isolados de simbiose quando a Vida é toda ela um processo de simbiose
global. Sabemos hoje que a capacidade de criar diversidade foi o mais
importante segredo da nossa época como espécie que se adaptou e
sobreviveu” (2005a, p. 122).
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Diversidade 3 – “A capacidade de produzir diversidade genética foi sim,
a característica humana que mais e melhor nos permitiu sobreviver. O
sermos suficientemente diferentes entre nós mesmos (e as diferenças de
uma para outra geração) ofereceu à evolução um leque de escolhas
genéticas e produziu respostas adaptativas suficientemente diversas
para que a Vida pudesse sempre escolher. Demos essa liberdade à
Vida” (2005a, p. 157).
Escola 1 – “Muitas vezes nos aconselha a olhar o mundo através de uma
só janela. E a acreditarmos que só é verdade aquilo que for sujeito ao
veredicto da ciência. Assim fechamos a nossa disponibilidade para
outras verdades. Ficamos mais pobres, mais centrados no nosso
isolamento” (2005a, p. 49).
Escola 2 – “É urgente que as nossas escolas exaltem a humildade e a
simplicidade como valores positivos” (2009a, p. 42).
Esperança – “É o mais frágil dos sentimentos, um dos primeiros a
desvanecer. Ela morre, porém, no sentido que os africanos têm de
morte. Quer dizer, ela morre mas não fica morta. Continua vivendo
entre nós, do nosso lado. E vai comandando, secreta e subtilmente,
processos e destinos. A esperança não é a última a morrer ainda que
possa ser a primeira a matar-nos. E estaremos mortos se aceitarmos
conviver, com cinismo, num mundo em que fazemos de conta
acreditar” (2005a, p. 124-125).
Escrita – “A imensa felicidade que a escrita me deu foi a de poder viajar
por entre categorias existenciais. Na realidade, de pouco vale a leitura
se ela não nos fizer transitar de vidas. De pouco vale escrever ou ler se
não nos deixarmos dissolver por outras identidades e não reacordarmos
em outros corpos, outras vozes” (2009a, p. 107).
Escritor 1 – “O escritor é um ser que deve estar aberto a viajar por outras
experiências, outras culturas, outras vidas. Deve estar disponível para se
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negar a si mesmo. Porque só assim ele viaja entre identidades. E é isso
que um escritor é – um viajante de identidades, um contrabandista de
almas. Não há escritor que não partilhe dessa condição: uma criatura
de fronteira, alguém que vive junto à janela, essa janela que se abre
para os territórios da interioridade” (2005a, p. 59).
Escritor 2 – “O escritor não é apenas aquele que escreve. É aquele que
produz pensamento, aquele que é capaz de engravidar os outros de
sentimento e de encantamento. Mais do que isso, desafia os
fundamentos do próprio pensamento. Ele vai mais longe do que
desafiar os limites do policiamento correto. Ele subverte os próprios
critérios que definem o que é correcto, ele questiona os limites da
razão” (2005a, p. 63).
Erro – “Temos medo de errar. Esse medo leva à proibição de
experimentar outros caminhos, sufocados pelo cientificamente correto,
pelo estatisticamente provado, pelo laboratorialmente certificado.
Deveríamos ser nós, biólogos, a mostrar que o erro é um dos principais
motores da evolução. A mutação é um erro criativo que funciona, um
erro que fabrica a diversidade” (2005a, p. 122).
Identidade 1 – “Os africanos estão nesta situação de fronteira: ao
aceitarem a sua identidade como sendo múltipla, mestiça e dinâmica
eles têm a possibilidade de se reinventarem e não se perderem em
ilusórias viagens à essência de sua identidade” (2005a, p. 80).
Identidade 2 – “Não é, à partida, errado que alguém faça uso de uma
de suas múltiplas identidades para navegar nestas águas escuras. O
que pode estar errado, sim, é tentar criar hierarquias: os que são mais
moçambicanos, os que são menos moçambicanos. O que pode ser
perigoso é criar identidades-refúgio, identidades que nascem da
negação da identidade dos outros” (2005a, p. 89).
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Infância – “A infância não é um tempo, não é uma idade, uma coleção
de memórias. A infância é quando ainda não é demasiado tarde. É
quando estamos disponíveis para nos surpreendermos, para nos
deixarmos encantar. Quase tudo se adquire nesse tempo em que
aprendemos o próprio sentimento do Tempo. A verdade é que
mantemos uma relação com a criança como se ela fosse menoridade,
uma falta, um estado precário. Mas a infância não é apenas um
estágio para a maturidade. É uma janela que, fechada ou aberta,
permanece viva dentro de nós” (2009a, p. 110).
Leitura 1 – “Sou biólogo e viajo muito pela savana do meu país. Nessas
regiões encontro gente que não sabe ler livros. Mas que sabe ler o seu
mundo. Nesse universo de outros saberes, sou eu o analfabeto. Não sei
ler sinais da terra, das árvores e dos bichos. Não sei ler nuvens, nem o
prenúncio das chuvas. Não sei falar com os mortos, perdi o contacto
com os antepassados que nos concedem o sentido da eternidade.
Nessas visitas que faço à savana, vou aprendendo sensibilidades que
me ajudam a sair de mim e a afastar-me das minhas certezas. Nesse
território, eu não tenho apenas sonhos. Eu sou sonhável” (2009a, p. 17).
Leitura 2 – “A palavra “ler” vem do latim legere e queria dizer “escolher”.
Era isso que faziam os antigos romanos quando, por exemplo,
selecionavam entre os grãos de cereais. A raiz etimológica está bem
patente no nosso termo “eleger”. Ora o drama é que hoje estamos
deixando de escolher. Estamos deixando de ler no sentido da raiz da
palavra. Cada vez mais somos escolhidos, cada vez mais somos objeto
de apelos que nos convertem em números, em estatísticas de
mercado” (2009a, p. 103).
Leitura 3 – “Falamos em ler e pensamos apenas nos livros, nos textos
escritos. O senso comum diz que lemos apenas palavras. Mas a ideia de
leitura aplica-se a um vasto universo. Nós lemos emoções nos rostos,
lemos os sinais climáticos nas nuvens, lemos o chão, lemos o mundo,
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lemos a vida. Tudo pode ser página. Depende apenas da intenção de
descoberta de nosso olhar. Queixamo-nos de que as pessoas não leem
os livros. Mas o déficit de leitura é muito mais geral. Não sabemos ler o
mundo, não lemos os outros” (2009a, p. 109).
Livro – “Deve ser objeto e mercadoria para chegar às nossas mãos. Mas
só somos donos desse objecto quando ele deixa de ser objecto e deixa
de ser mercadoria. O livro só cumpre o seu destino quando transitamos
de leitores para produtores do texto, quando tomamos posso dele
como seus coautores” (2009a, p. 108).
Línguas 1 – “Servem para comunicar. Mas elas não apenas “servem”.
Elas transcendem essa dimensão funcional. Às vezes, as línguas fazemnos ser. Outras, como no caso do homem que adormecia em história a
sua mulher, elas fazem-nos deixar de ser. Nascemos e morremos naquilo
que falamos, estamos condenados à linguagem mesmo depois de
perdermos o corpo. Mesmo os que nunca nasceram, mesmo esses
existem em nós como desejo de palavra e como saudade de um
silêncio” (2009a, p. 16).
Línguas 2 – “São as mais poderosas agências de viagens, os mais
antigos e eficazes veículos de trocas” (2009a, p. 184).
Línguas 3 – “Sobreviverão as línguas que estiveram na dinâmica de
nossa própria modernidade, aquelas que souberem cruzar-se com o
tempo, mestiçar-se com o português. E com o inglês. E com todas as
línguas. Na medida em que estiver apta para esses namoros, a lusofonia
será viável. Como no mundo biológico, ela será viável se for fértil”
(2009a, p. 194).
Oralidade 1 – “É um território universal, um tesouro rico de lógicas e
sensibilidades que são resgatadas pela poesia” (2009a, p. 25).
Oralidade 2 – “Para se chegar àquela relação com a escrita é preciso
ser-se escritor. Contudo, é essencial, ao mesmo tempo ser-se um não
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escritor, mergulhar no lado da oralidade e escapar da racionalidade
dos códigos da escrita enquanto sistema único de pensamento. Esse é
o desafio de desequilibrista – ter um pé em cada um dos mundos: o do
texto e o do verbo. Não se trata apenas de visitar o mundo da
oralidade. É preciso deixar-se invadir e dissolver pelo universo das falas,
das lendas, dos provérbios” (2005a, p. 107)
Palavra – “Muitas vezes pensamos a nossa língua como algo que
sempre existiu e que sempre existiu tal como a conhecemos hoje. Mas
as palavras nascem, mudam de rosto, envelhecem e morrem. É
importante saber onde nasceu cada uma delas, conhecer-lhe os
parentes e saber do namoro que a fez nascer. Entender a origem e a
história das palavras faz-nos ser mais donos de um idioma que é nosso e
que não apenas dá voz ao pensamento como já o próprio
pensamento. Ao sermos donos das palavras somos mais donos da nossa
existência” (2009a, p. 103).
Poesia 1 – “É um outro modo de pensar que está para além da lógica
que a escola e o mundo moderno nos ensinam. É uma outra janela que
se abre para estrearmos outro olhar sobre as coisas e as criaturas. Sem a
arrogância de as tentarmos entender” (2005a, p. 45).
Poesia 2 – “Não há apenas um gênero literário, mas um olhar revelador
de mistérios e uma sabedoria resgatadora da nossa profunda
humanidade. É um modo de ler o mundo e escrever nele um outro
mundo” (2009a, p. 101).
Tempo – “O tempo é entendido com uma entidade circular. Nesse
universo apenas o presente é credenciado. A ideia de um tempo
redondo não é uma categoria exclusivamente africana, mas de todas
as sociedades que vivem sobre o domínio da lógica da oralidade. Foi a
escrita que introduziu a ideia de um tempo linear, fluido e irreversível
como a corrente de um rio” (2009a, p. 129-130).
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Universidade – “Deve ser um centro de debate, uma fábrica de
cidadania activa, uma forja de inquietações solidárias e de rebeldia
construtiva. Não podemos treinar jovens profissionais de sucesso num
oceano de miséria. A Universidade não pode aceitar ser reprodutora da
injustiça e da desigualdade” (2009a, p. 47).
A Cartilha, como já mencionei, foi escrita sob a inspiração do
ensaio de Lya Luft e teve por conteúdo algumas noções e definições de
Mia Couto. Esse pequeno texto pode ser acrescido de outros vocábulos.
Novos ou antigos neologismos, que sirvam de horizonte, guia e mapa
pedagógico para educadores dos diferentes lugares. Fique à vontade
para inserir, neste espaço, noções, palavras ou conceitos que sirvam
para ampliar o repertório interpretativo da educação.
a)

b)

c)

d)

e)
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ANEXOS
Quadro 1 – Título dos livros por ordem alfabética, ano, editora e gênero
LIVROS
Antes de nascer o mundo (Jesusalém)

ANO

EDITORA

GÊNERO

2009

Ndjira

2009

Caminho

2009

Cia. das Letras

2004

Ndjira

2004

Caminho

A confissão da leoa

2012
2012

Cia. das Letras
Caminho

Romance

A menina sem palavra

2013

Cia. das Letras

Contos
crônicas

A varanda do Frangipani

2007
2006
2006
2003
1996
1996

Cia. das Letras
Caminho (8ª ed.)
Ndjira (7ª ed.)
Caminho (7ª ed.)
Caminho
Ndjira

Romance

Cada homem é uma raça

2013

Cia. das Letras

Contos

2008
2005
1998
1994
1990
1990

Caminho
(10ª
ed.)
Caminho (9ª ed.)
Nova Fronteira
Caminho
Ndjira
Caminho (1ª ed.)

2009

Caminho (7ª ed.)

2006

Caminho (6ª ed.)

2002

Caminho (5ª ed.)

1997

Ndjira

1997

Caminho

Cronicando

2006
2003
1996
1993
1991
1988

Caminho (8ª ed.)
Caminho (7ª ed.)
Caminho (3ª ed.)
Caminho (2ª ed.)
Caminho

Crônica

Estórias Abensonhadas

2012

Cia. das Letras

Contos

2009

Caminho (9ª ed.)

A chuva pasmada

Contos do nascer da terra

Romance

Romance

Contos

e
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2008

Caminho (8ª ed.)

2003

Caminho (7ª ed.)

1998

Nova Fronteira

1998

Caminho (2ª ed.)

1996
1994
1994

Nova Fronteira
Ndjira
Caminho

E se Obama fosse africano?

2011
2009

Caminho (1ª ed.)
Caminho

Intervenção

Idades Cidades Divindades

2007

Caminho

Poesia

Mar Me Quer

2004
2000

Caminho (8ª ed.)
Ndjira

Romance

2000
1998

Caminho
Ndjira

Na berma de nenhuma estrada

2006
2003
2001
2001
1999

Caminho (4ª ed.)
Caminho (3ª ed.)
Caminho
Ndjira (1ª ed.)
Caminho (1ª ed.)

Contos

O assalto

2009

Padrões Culturais

Conto

O beijo da palavrinha

2006

Língua Geral (1ª
ed.)

Conto

O fio das missangas

2009
2004
2003

Cia das Letras
Caminho (4ª ed.)
Ndjira

Contos

O gato e o escuro

2008
2008
2003
2001

Cia. das Letras
Caminho (3ª ed.)
Caminho (2ª ed.)
Caminho (1ª ed.)

Romance

O menino no sapatinho

2013

Caminho

Conto

O outro pé da sereia

2006

Ndjira

Romance

2006
2006
2005
2003

Caminho
Cia. das Letras
Ndjira
Ndjira

2010
2010
2008

Ndjira (5ª ed.)
Caminho (6ª ed.)
Caminho (5ª ed.)

2005

Cia. das Letras

2004

Cia. das Letras

O país do queixa andar

O último voo do flamingo

Crônica

Romance

102
2004

Caminho (4ª ed.)

2000

Caminho

Pensageiro Frequente

2010

Caminho

Crônica

Pensatempos, textos de opinião

2008

Caminho (3ª ed.)

Intervenção

2005

Caminho

2005

Ndjira

Raiz de Orvalho e outros Poemas

2004
2001
1999
1999
1983

Caminho (8ª ed.)
Caminho (3ª ed.)
Caminho
Ndjira
AEMO11

Poesia

Terra Sonâmbula

2010

Romance

2004
2001
1995
1992

Caminho
(10ª
ed.)
Ndjira (7ª ed.)
Caminho (9ª ed.)
Cia das Letras (1ª
ed.)
Caminho (8ª ed.)
Ndjira (2ª ed.)
Nova Fronteira
Caminho (1ª ed.)

2011

Caminho

Poesia

2008
2005
2004
2004
2003
2002
2002

Caminho (4ª ed.)
Cia. das Letras
Cia. das Letras
Caminho (3ª ed.)
Cia. das Letras
Caminho (1ª ed.)
Ndjira

Romance

Venenos de deus, remédios do diabo

2008
2008
2008

Ndjira
Caminho
Cia. das Letras

Romance

Vinte e zinco

2008
2004
1999
1999

Caminho (3ª ed.)
Caminho (2ª ed.)
Ndjira (1ª ed.)
Caminho (1ª ed.)

Romance e
novela

Vozes Anoitecidas

2013
2008
2006
1987
1986

Cia. das Letras
Caminho (9ª ed.)
Caminho (8ª ed.)
Caminho (1ª Ed.)
Ndjira

Contos

2010
2008
2007

Tradutor de chuvas
Um rio chamado
chamada terra

11

tempo,

uma

casa

Associação dos Escritores Moçambicanos (AEMO).
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Quadro 2 – Ano e título dos livros
ANO

TÍTULO

1983

Raiz de orvalho e outros poemas

1986

Vozes anoitecidas

1988

Cronicando

1990

Cada homem é uma raça

1992

Terra sonâmbula

1994

Estórias abensonhadas

1996

A varanda do Frangipani

1997

Contos do nascer da terra

1998

Mar me quer

1999

Na berma de nenhuma estrada

1999

Vinte e zinco

2000

O último voo do flamingo

2001

O gato e o escuro

2002

Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra

2003

O fio das missangas

2003

O país do queixa andar

2004

A chuva pasmada

2005

Pensatempos, textos de opinião

2006

O outro pé da sereia

2006

O beijo da palavrinha

2007

Idades cidades divindades

2008

Venenos de deus, remédios do diabo

2009

Antes de nascer o mundo

2009

E se Obama fosse africano?

2009

O assalto

2010

Pensageiro frequente

2011

Tradutor de chuvas

2012

A confissão da leoa

2013

A menina sem palavra

2013

O menino no sapatinho
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Quadro 3 – Título dos livros e gênero
TÍTULO

GÊNERO

Raiz de orvalho e outros poemas

Poesia

Vozes anoitecidas

Contos

Cronicando

Crônica

Cada homem é uma raça

Contos

Terra sonâmbula

Romance

Estórias abensonhadas

Contos

A varanda do Frangipani

Romance

Contos do nascer da terra

Contos

Mar me quer

Romance

Na berma de nenhuma estrada

Contos

Vinte e zinco

Romance

O último voo do flamingo

Romance

O gato e o escuro

Romance

Um rio chamado tempo, uma casa
chamada terra

Romance

O fio das missangas

Contos

O país do queixa andar

Crônicas

A chuva pasmada

Romance

Pensatempos, textos de opinião

Intervenção

O outro pé da sereia

Romance

O beijo da palavrinha

Conto

Idades cidades divindades

Poesia

Venenos de deus, remédios do diabo

Romance

Antes de nascer o mundo

Romance

E se Obama fosse africano?

Intervenção

O assalto

Conto

Pensageiro frequente

Crônica

Tradutor de chuvas

Poesia

A confissão da leoa

Romance

A menina sem palavra

Conto

O menino no sapatinho

Conto
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Quadro 4 – Total por gêneros
GÊNERO

TOTAL

Conto

10

Crônica

3

Intervenção

2

Poesia

3

Romance

12

106

Quadro 5
CONTOS
A menina sem palavra. Lisboa: Caminho, 2004.
Cada homem é uma raça. Lisboa: Caminho, 1990.
Contos do nascer da terra. Lisboa: Caminho, 1997.
Estórias abensonhadas. Lisboa: Caminho, 1994.
Na berma de nenhuma estrada e outros contos. Lisboa: Caminho, 1999.
O assalto. Lisboa: Padrões Culturais, 2009.
O fio das missangas. Maputo: Ndjira, 2003.
O menino no sapatinho. Lisboa: Caminho, 2013.
Vozes anoitecidas. Maputo: Ndjira, 1986.

CRÔNICAS
Cronicando. Lisboa: Caminho, 1988.
O país do queixa andar: crônicas jornalísticas. Maputo: Nadjira, 2003.
Pensageiro frequente. Lisboa: Caminho, 2010.

INTERVENÇÃO
E se Obama fosse africano? e outra interinvenções. Lisboa: Caminho,
2009. (Coleção Outras margens, nº 79).
Pensatempos: textos de opinião. Lisboa: Caminho, 2005. (Coleção Nosso
mundo).

POESIAS
Idades cidades divindades. Lisboa: Caminho, 2007. (Coleção Outras
margens, nº 69).
Raiz de orvalho e outros poemas. Maputo: Ndjira, 1999.
Tradutor de chuvas. Lisboa: Caminho, 2011. (Coleção Outras margens).
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ROMANCES
Antes de nascer o mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
A chuva pasmada. Lisboa: Caminho, 2004.
A confissão de uma leoa. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
A varanda do Frangipani. Maputo: Ndjira, 1996.
Mar me quer. Maputo: Ndjira, 1998.
Na berma de nenhuma estrada e outros contos. Lisboa: Caminho, 1999.
O gato e o escuro. Lisboa: Caminho, 2001.
O outro pé da sereia. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
O último voo do flamingo. Lisboa: Caminho, 2000.
Terra sonâmbula. Lisboa: Caminho, 1992.
Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra. Maputo: Ndjira,
2002.
Venenos de deus, remédios do diabo. Lisboa: Caminho, 2008. (Coleção
Outras margens, nº 75).
Vinte e zinco. Lisboa: Caminho, 1999. (Coleção Caminho de abril).

