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RESUMO: Este trabalho faz uma análise dos contos  “Bicho mau”, de Guimarães Rosa e  “Afinal, 

Carlota Joaquina ainda não chegou de voar?”, de Mia Couto, tendo como fio condutor a tradição 

oral, na perspectiva de demonstrar o olhar desses escritores sobre  a  pluralidade da identidade de 

seus povos, mediante a transculturação que se processou em seus países, não somente pela 

presença do colonizador mas também pela influência da cultura de  outros povos que ali 

chegaram. 
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 O processo de globalização nos legou a idéia de homogeneidade entre as 

culturas, o que amenizou, de certa forma, o debate entre os estudiosos, sobre o 

conceito de literatura comparada.  No entanto, como se sabe, logo que iniciamos um 

estudo nesse âmbito, descobrimos de imediato que apesar da transitoriedade das 

identidades, muitas vezes propiciadas por esse processo, os povos ainda preservam 

em seus acervos algumas peculiaridades. Peculiaridades estas, que fluem no fazer 

dos escritores e nos fazem constatar que os trabalhos comparativos são pertinentes 

não somente por ressaltarem as semelhanças, mas, principalmente, pelas diferenças. 

Este trabalho tentará demonstrar esta questão por meio da análise de algumas 

narrativas de Guimarães Rosa e de Mia Couto. 

 Guimarães Rosa na década de 30, aqui no Brasil e, Mia Couto na década de 

80 em Moçambique, se valeram da tradição oral para tecerem os seus textos. Essa 

tradição na escritura de Rosa é tratada como algo evanescente, mas que se faz 

necessário para demonstrar o hibridismo cultural que permeia o seu país. Já na 

escritura de Mia Couto, ela – a tradição oral – é tratada como algo que faz parte do 

cotidiano daquela sociedade, porém, o escritor não deixa de assinalar que a cultura 

moçambicana, hoje, é o resultado do imbricamento com outras culturas, não somente 
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por causa da devastação causada pelo colonizador e a guerra civil, mas também 

pelos povos que ali chegaram.  

 Através de um processo de re-criação, a narrativa desses escritores retrata 

com muita maestria o conceito de transculturação elaborado por Fernando Ortiz e 

adaptado à literatura por Ángel Rama.  

 Diante disso, podemos constatar que “as identidades culturais não são rígidas 

nem muito menos, imutáveis. São resultados transitórios e fugazes de processo de 

identificação”(Santos, 1995:119). 

 Os contos “Bicho mau”, de Guimarães Rosa e, “Afinal, Carlota Gentina não 

chegou de voar?”, de Mia Couto, que analisaremos a seguir, são apenas pequenas 

amostras de todo esse processo. No entanto, devemos salientar que se trata de uma 

pesquisa em andamento e por isso, ainda é muito cedo para constatações de maior 

relevância. 
 

 

 

I.- Bicho mau 
 
“Bicho mau”2, conto de Guimarães Rosa, apesar de ter sido publicado pela 

primeira vez em 01 de dezembro de 1968, domingo, no Jornal do Comércio, do Rio 

de Janeiro, e somente ter aparecido no livro Estas estórias, em 1969, pela José 

Olympio Editora, faz parte das primeiras narrativas escritas pelo autor, de maio a 

dezembro de 1937, segundo informações do próprio escritor, constantes em seu 

arquivo no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo 

(Cavalcante, 1991,36-7/60). Narrativa esta, que logo após o concurso Humberto de 

Campos, realizado em 1937, foi retirada do volume intitulado Contos a que pertencia, 

por não ter “parentesco com as nove histórias deste, com as quais se amadrinhara, 

apenas por pertencer à mesma época e à mesma zona. Seu sentido é outro” (Rosa 

apud Cavalcante, 1991, p.27). 

  Será? Essa é a pergunta que se faz, hoje, ao ler os demais contos. Aqui se 

vislumbra a teoria de que a leitura de um texto sempre se completa no leitor, pois, 

quando se lê este conto – “Bicho mau” – percebe-se que lá estão personagens que 

fazem parte do mesmo imaginário, ao qual pertencem as personagens das outras 

narrativas, bem como o espaço e o tratamento dado pelo autor. 
                                                 
2 O texto utilizado encontra-se publicado nas Obras completas do autor. Cf. Bibliografia. 
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 Assim, como outras narrativas de Sagarana, como por exemplo: “O burrinho 

pedrês”, “Conversa de bois”, “Bicho mau”, que foi retirado desse conjunto, têm início 

como um conto de fada: 

 
ERA SÓ UM ser linear, elementarmente  reduzido, colado mole ao chão tortuoso e 

intenso, enorme, com metro e sessenta do extremo das narinas à ultima das peças 

farfalhantes do chocalho. Era uma boicininga – a serpente. (Rosa, 1994, p.853) 

Durante várias páginas, o narrador descreve as características de “Boicininga”, 

e quando se pensa que vai contar a história de uma cobra, entram as demais 

personagens que povoam aquele universo quase mágico de histórias que beiram à 

lenda e se aproximam da linguagem do mito. 

 Trata-se da história de “seo Quinquim”, que foi picado pela serpente e morre 

sem socorro médico por fazer parte de uma família, que com exceção da esposa, 

acredita nas crendices de um preto velho: 

 

 (...) Seu Jerônimo me deu um copo d’água para beber, de simpatia... E falou: - 

‘Quando você chegar em casa de volta, já vai achar seu irmão mais melhorado...’ Mas 

falou que é para não se dar a ele remédio nenhum, nem solimão, nem purgante, nem 

leite... E nem reza nenhuma, nem deixar outra pessoas benzer! Só assim desse jeito é 

que ele agarante. (1994, p.863) 

 

 Com essa recomendação o preto velho selou o destino da personagem e, 

mesmo com as providências da esposa e do irmão – Odórico –, a fim de comprar os 

remédios, estes são destruídos pelo pai do moribundo – Nhô de Barros –, uma vez 

que a tradição prevalece, pois como ele mesmo diz: “Quantas pessoas, mesmo o 

Jerônimo já curou?” 

 Se bem que, tudo isso acontece sob os protestos da esposa, que sendo de 

uma outra geração, parece fazer parte da cultura moderna: 
 

 - Não! Pelo amor de Deus!... Curandeiro não sabe de nada, é homem ignorante. É 

preciso é de ir, já, chamar o doutor... (Rosa, 1994, p.861) 

 

Roger Bastide, na esteira de Tollenare, Saint-Hilaire entre outros, falando 

sobre a importância da magia africana no Brasil, ressalta sua utilização prática na 

sociedade do século XIX, principalmente no que se referia a picadas de serpentes, 

uma vez que “os humildes trabalhadores dos campos, em suas lidas cotidianas, eram 
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freqüentemente picados” (1989, p.190) e, na época, não existia a vacinação 

antiofídica, o que não se aplica à época da narrativa rosiana, pois, nesta, o pai da 

personagem destrói os remédios. Segundo Bastide, a serpente era alvo de muitas 

superstições naquela época; inclusive, se um homem fosse picado e não pudesse 

contar com os socorros de um curandeiro naquele instante, deveria se isolar, porque 

a mordida se tornaria mortal, caso colocasse os olhos, mesmo de forma involuntária, 

em “um animal fêmea e particularmente uma mulher” (p.191). 

 E na narrativa, como se não bastasse, o doente em seu leito de morte é 

proibido de pensar na esposa e esta de vê-lo, tendo em vista estar grávida, pois, 

segundo as crendices do lugar, “mulheres grávidas não podem se aproximar ou 

sequer serem lembradas por quem é picado por Bicho mau, pois pode fazer mau”. 

Porém, mesmo, com todos os cuidados, após a morte do pai, a criança nasce morta. 

Será que a superstição se confirmou?  A narrativa não explica. No entanto, o 

sincretismo religioso brasileiro se configura, pois seguindo as recomendações do 

curandeiro, os pais param de rezar pelo filho: 

 
 Saiu, no sereno, no escuro, na friagem. Subiu à casa, ia se recolher ao quarto, 

mas não rezaria ajoelhada diante do oratório, qualquer reza podia prejudicar a simpatia. 

Deus perdoava, os Santos não se zangavam. (Rosa, 1994, p.863) 

 

 Roger Bastide acrescenta ainda, que “desde o começo, a religião dos negros 

exerceu uma estranha sedução sobre as populações não negras e, dessa maneira, 

esse fenômeno se perpetuou” (1989, p.193). 

Porém, no final, é chamado um médico – um moço – para socorrer a esposa e, 

este diz que o soro poderia ter curado o doente e questiona se não foi dado remédio 

de “curandeiro”, pois, “sabia-se que era mantido, ali, na fazenda, como agregado, um 

desses charlatão” (Rosa,1994, p.864-65). E a resposta do pai do defunto revela que, 

apesar de tudo, a tradição prevalece: 

 
‘É um velho, coitado. Dá-se casa p’ra ele morar, e três alqueires, p’ra plantar, à 

terça...’ (Rosa,1994, p.866) 

 

 No entanto, aqui fica um índice de modernidade adentrando o sertão brasileiro 

que se “moderniza sem se modernizar”, pois com a chegada desse médico, que o 

narrador faz questão de dizer que se trata de “um moço de fora”, parece que algo de 
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novo começa a acontecer, e parece alertar para os rumos que o projeto literário do 

autor está tomando. 
 

 
II.- Afinal, Carlota Gentina não chegou de voar? 
 

 Afinal, Carlota Gentina não chegou de voar? é um conto de Mia Couto, 

publicado em um dos seus primeiros livros de contos, Vozes anoitecidas, que mais 

parece uma célula incrustada no seio das outras histórias, no qual o escritor 

condensou todo o seu projeto estético, ou seja, nele são tratadas todas as vertentes 

que o escritor irá desenvolver em outras narrativas, pois, há a questão da perda da 

identidade; do branco que se sente negro por pertencer aquele universo; a justiça 

sendo confrontada com a tradição, isto é, justiça dos brancos ou justiça dos negros?  

A alteridade; a escrita permeada pela oralidade e mais ainda, a questão do hibridismo 

cultural que é assumido logo no início da narrativa, veja-se: 

 
 Eu somos tristes. Não me engano, digo bem. Ou talvez: nós sou triste? Porque 

dentro de mim não sou sozinho. Sou muitos. E esses todos disputam minha única vida. 

Vamos tendo nossas mortes. Mas parto foi um só. Aí, o problema. Por isso, quando conto 

a minha história me misturo, mulato não de raças, mas de existências (Couto,1987:85). 

(Grifos nossos). 

 
Note-se aí o desconcerto do narrador, que não sabe como narrar a sua história, pois 

percebe a mistura que há em si e tem consciência de sua pluralidade. Na verdade, 

trata-se de um homem que, ao saber que o cunhado queimou a esposa por acidente 

e por causa de seu grito, que pareceu animalesco, pensou que se tratava de uma 

“nóii” (feiticeira), julgou que a própria esposa, por ser irmã daquela, também poderia 

estar na mesma condição. Isto posto, resolveu “regar” o corpo dela com água quente 

para ver o que acontecia: 

 
  Só havia uma maneira de provar se Carlota Gentina, minha mulher, era ou     não     

         uma nóii. Era surpreender-lhe com um sofrimento, uma dor funda. Olhei em volta   

e vi a panela com água a ferver. Levantei e reguei o corpo dela com fervuras.   

Esperei o grito mas não veio (Couto, 1987:88). 
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 E logo de saída, ressalta-se a questão da alteridade, pois apesar de admitir 

que matou a esposa, não consegue entender o crime, uma vez que, na sua tradição, 

Carlota Gentina era apenas um pássaro: 

 
  A minha mulher matei, dizem. Na vida real matei uma que não existia. Era um 

pássaro. Soltei-lhe quando vi que ela não tinha voz, morria sem queixar. Que bicho saiu 

dela, mudo, através do intervalo do corpo? (...) Isto que eu vou contar o senhor vai usar no 

tribunal para me defender. Enquanto nem me conhece. O meu sofrimento lhe interessa 

doutor? Não me importa a mim, bem tão pouco (Couto: 1987:85/86). (Grifos nossos). 

 

O narrador-personagem não consegue entender a sua situação, pois está 

sendo julgado por outra cultura que o acusa de um crime que em sua ”vida real” não 

aconteceu. Aqui, além da alteridade, pois os seus semelhantes o condenam porque 

não comungam dos mesmos valores, há também a instauração de um paradoxo, por 

um lado, o cumprimento da pena por algo que mediante aos seus olhos não foi crime 

e, por outro, a justiça oficial que o condena por obedecer a um código penal que diz o 

contrário. 

 Tudo isso nos remete ao que diz Ana Mafalda Leite sobre os contos 

publicados em Vozes anoitecidas, junto com este que ora analisamos: 

 
  O confronto entre o mundo tradicional e o mundo urbano, entre os valores míticos 

da cultura camponesa e a fria racionalidade dos acontecimentos bélicos, caracterizados 

pela tecnologia sofisticada da guerra, o constante choque entre a harmonia gregária 

coletiva no seu habitat natural e a desordem caótica que a miséria e o desequilíbrio 

sociais provocaram nas margens urbanas e suburbanas, leva, nestes contos, à procura de 

uma forma de ajustamento simbólico, que se reveste de paradoxos aparentemente 

inconciliáveis, e que a língua procura actualizar (1998:41). 

 

 Henri Junod, um missionário da igreja presbiteriana, escrevendo entre o final 

do século XIX e início do século XX, ao relatar em sua obra Usos e costumes dos 

bantu (1996) a tradição clânica dos indígenas do sul da áfrica, esclarece o ritual 

proferido pelo narrador que acabou matando a esposa. Segundo o que ouviu contar, 

todos os feiticeiros ou valoyi, que é o plural de noyi, como são chamados em sua 

língua, saem à noite e deixam em seu lugar um animal que melhor se identifique 

consigo e dão a este a sua aparência. Se o parceiro desconfiar é só ferir este ser na 

perna com uma azagaia, que se ele gritar de maneira selvagem, confirmará a sua 
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condição, ou seja, realmente é um noyi. Porém, o autor não deixa de esclarecer que 

os valoyi, enquanto jovens, não têm consciência de sua condição e por isso, não se 

dão conta de suas saídas noturnas. Inclusive, um deles pode matar uma pessoa à 

noite e ser o primeiro a chorar por ela no dia seguinte; no entanto, ficará chocado 

caso algum adivinho lhe conte. 

 As lembranças do narrador são muito enfáticas e o narrador parece estar 

preso a elas de uma maneira muito singular, pois, a esposa parece ter levado consigo 

a vida dele também, pois sonha com ela e diz que ela estava a pilar, mas não eram 

grãos e sim água, que segundo ela, eram as lágrimas dele. As batidas do seu 

coração se confundem com às do pilão. Ele diz ter trocado a sua vida por sonhos. 

Dias depois, diz que através de um desses sonhos assistiu a sua própria morte, viu 

seu sangue espalhado no corredor e quem o juntou e o devolveu ao seu corpo, 

chamando-o pelo nome, foi a esposa. Nome que ele já não se lembra, pois ali é 

apenas um número (Couto, 1998:91). 

 Maria Lúcia Lepeck define bem essa questão – as lembranças nessa obra: 

 
  Em Vozes Anoitecidas o jogo de sobreposições constrói um clima rememorador 

onde o objecto lembrado acaba por ter mais força de presença que de ausência. Talvez 

pelo facto de ele existir em dois sujeitos de lembrança – o ‘contador’ e o ‘escritor’ -, 

transitando depois, para nós, também em forma de lembrança do que ainda não 

conhecemos (1988:177). (Grifos da autora). 

 

 Note-se aí que não somente se consolida a questão da alteridade bem como 

da memória construída pelo escritor na elaboração da obra, que se propaga por meio 

do narrador. 

 Ao contar a história, o narrador diz que está preso há seis anos e por isso, 

sente-se desgarrado do mundo, portanto, pede para se tornar moribundo, pois, 

segundo ele, aos moribundos tudo é permitido: 

 
Estou aqui a falar, isto-isto, mas já não quero nada, não quero sair nem ficar. Seis 

anos que estou aqui preso chegaram para desaprender a minha vida. Agora doutor, quero 

só ser moribundo. Morrer é muito demais, viver é pouco. Fico nas metades. Moribundo 

(Couto, 1987:86).(Grifos nossos). 

 

Apesar do narrador dizer que está “a falar”, na verdade, ele está escrevendo, 

pois segundo ele: 
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  O senhor doutor das leis, me pediu de escrever a minha história. Aos poucos, um 

pedaço cada dia. (...) De escrever me cansei das letras (Couto, 1987:85/91). 

 

 Temos aqui, o imbricamento entre a escrita e a oralidade, pois, aparentemente 

é um narrador da tradição oral, faz uso da palavra oral, mas esta é forjada pela 

escrita. E essa questão é muito significativa na narrativa, pois, o narrador não sabe 

como se situar, não somente pela dizimação da sua cultura, mas principalmente pela 

perda da identidade, veja-se: 

 
 Assim, mesmo branco somos pretos. Digo-lhes com respeito. Preto o senhor 

também. Defeito da raça dos homens, esta nossa de todos. Nossa voz cega e rota, já não 

manda. Ordens só damos nos fracos: mulheres e crianças. Mesmo esses começam a 

demorar nas obediências (Couto, 2003:93).  

 

Parece que esse significante “preto” tem uma conotação que vai além da cor 

da pele, pois sugere perda, uma vez que ele fala em perda de poderes e demonstra 

também as características de sua cultura, veja-se que as mulheres são consideradas 

“fracas”, cuja condição esclarecemos em outros estudos realizados anteriormente. 

Logo depois, ele diz que o cunhado confirmou que a esposa não era uma nóii, 

portanto, como isso é “mal de irmãs”, a sua também não era, mas conclui dizendo 

que seu erro não foi matar a esposa, mas sim se entregar a justiça dos brancos: 

 
 Sou filho do meu mundo. Quero ser julgado por outras leis, devidas de minha 

tradição. O meu erro não foi matar Carlota, foi entregar a minha vida a este seu mundo 

que não encosta com o meu. Lá, no meu lugar, me conhecem. Lá podem decidir das 

minhas bondades. Aqui, ninguém. Como posso ser defendido se não arranho 

entendimento dos outros? Desculpe, senhor doutor: justiça só pode ser feita onde eu 

pertenço. Só eles sabem que, afinal, eu não conhecia que Carlota Gentina não tinha asas 

para voar (Couto, 1987:95). 

  

 Segundo Henri Junod (1996), era o chefe da comunidade que determinava as 

punições, pois naqueles clãs eles regiam a lei de acordo com a tradição, no entanto, 

com a chegada dos brancos, as medidas tomadas enfraqueceram o poder do chefe 

e, cada vez mais, os indígenas passaram a procurar a justiça dos brancos. 

Mia Couto, em uma entrevista, ao falar da cultura de seu país, dá conta do 

universo que aqui foi retratado: 
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 Em Moçambique [...] as pessoas estão sempre colocadas numa situação de 

viverem em diferentes mundos e têm que viver em diferentes mundos, têm que fazer 

alguma pose, alguma representação: se são do mundo rural quando estão no mundo 

urbano, têm que parecer urbanos. Têm que estar num território um pouco estranho, o que 

implica lidar com códigos que não são os seus de nascença, não são os seus mais 

profundos. Isto faz com que as pessoas estejam sempre recriando-se, reinventando-se. 

Esta situação é muito rica, porque se vive com mundos que atravessam o interior das 

pessoas. As almas das pessoas são atravessadas por este mundo. As pessoas estão 

sempre viajando de um mundo para outro. Quando casam, têm uma cerimónia num e 

noutro lado. Quando nascem, quando morrem é como se houvesse duas mortes, como se 

houvesse duas vidas. As pessoas vivem sempre nesta situação de se dividirem, 

distribuirem por diferentes registos, diferentes maneiras de se olharem e de olharem para 

os outros. Acho que isto é uma fonte de inspiração muito grande para qualquer pessoa, já 

não falo num escritor. Para gente que desconhece esta dupla dimensão, a conclusão pode 

ser pensar que não é uma mentira, um jogo de mentiras. E não é tão simples. Não é um 

jogo de mentiras, é um jogo de reinvenções. As pessoas têm que se recriar em diferentes 

teatros, diferentes cenários (Beal, 2005:03) (Grifos nossos). 

 

 

Considerações finais 
 
 Nas narrativas analisadas, Guimarães Rosa e Mia Couto demonstram a 

similaridade que há entre suas escrituras, porém, não deixam de assinalar que as 

perspectivas são diferentes, pois, como já foi dito, Rosa, aqui no Brasil e Mia Couto 

em Moçambique, tempos depois, através de um processo de re-criação dão conta do 

universo que permeia seus imaginários, corroborando com a premissa de que a arte 

não tem a obrigação de representar a realidade, mas nos remete a ela.  

 As escrituras desses dois autores são semelhantes no que se refere aos 

recursos utilizados em sua construção, como por exemplo, a virtualidade da 

linguagem, a prosa poética e a tradição oral que é o fio condutor desse processo, 

porém, são divergentes em suas perspectivas, uma vez que, são portadoras de 

ideologias díspares, ou seja, “o artista arrasta para sua arte os seus ideais filosóficos, 

morais, políticos, religiosos, e, de tal forma deles impregna as sua obras, que estes 

assumem a função daqueles diversos valores” (Pareyson, 1997:38).  

 Rosa e Mia comungam dos mesmos pressupostos ao contarem suas histórias, 

porém, utilizam-nos com perspectivas diferentes: o primeiro preocupado com a 

modernização que naquele momento se instaurava no país e, o segundo, com a 
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formação de uma nação. Entretanto, todas as semelhanças e diferenças convergem 

num mesmo ponto: as culturas podem preservar suas peculiaridades, mas o 

processo de transculturação contido em seu bojo faz com que, hoje, as identidades 

sejam plurais. 

 

 

ABSTRACT: This work makes na analysis of stories “bad animal”, of Guimarães Rosa 

and “After all, Carlota Gentina, still did not arrive to fly?”, of Mia Couto, having as 

conducting wire the oral tradition, in the perspective to demonstrate the look of these 

writers on the plurality of the identity of its peoples, by means of the transculturação that if 

it processed in its countries, not only for the presence of the colonizador but also for the 

influence of the culture of other peoples who had arrived there. 

 

KEYWORDS: Cultural identities, oral tradition, transculturação. 
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