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Identidades e eventos – uma leitura
 de “Mulher de mim”,
 de Mia Couto

                                                                   Iza Quelhas*

                                                          I

Quem acha doce a terra natal ainda é um tenro principiante; aquele para quem toda terra é natal já é forte; mas é perfeito aquele para quem o mundo inteiro é um lugar estrangeiro. A alma tenra fixou seu amor num único ponto do mundo; a pessoa forte estendeu seu amor a todos os lugares; o homem perfeito extinguiu o seu.
(Palavras de Hugo de St. Victor, monge saxão do século XII, citadas por SAID, Edward, 1995, p. 410)

Já não é o momento de se ficar olhando para trás, limitando-se a ritualização de heróis, sejam esses atores sociais de caráter monumental ou representativos das ruínas de cada pátria. (ABDALA JUNIOR, 1999)

       
       No universo africano de língua portuguesa, a produção narrativa de Mia Couto projetou a imagem de uma nação – Moçambique – e a imagem de uma língua em sua diversidade, assinalando uma dicção poética de fôlego na narrativa moçambicana contemporânea. Tal produção literária configura um ponto diferencial, inserindo um novo modo de dizer (o tom) as palavras que representam e apresentam sujeitos no mundo lusófono (a perspectiva), a 
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partir dessa dicção que apaga as diferenças entre os gêneros discursivos. A poesia perpassa a prosa pelo viés da invenção de uma língua que é processo de luta e resistência, no campo da produção literária e no cotidiano de identidades em trânsito num continente ancestral.

       No conto “Mulher de mim”, reunido no livro Cada homem é uma raça – estórias (1998, p.119-128), a questão dos gêneros, no caso, as representações do masculino e feminino, abrem-se às da alteridade, na sua dimensão interna, isto é, a alteridade compreendida na dimensão do próprio sujeito que narra e não na dimensão do outro, numa ambiência de irrealidade que une as alusões a um espaço africano a um tempo sem data,  ancestralidade presente desde a epígrafe que precede o conto, aproximando o discurso narrativo dos discursos de saber, confrontado no conto por uma verdade que irrompe a partir de um evento. 

       À margem dos grandes sistemas filosóficos, buscamos um diálogo entre literatura e filosofia como formas de pensar os assuntos do mundo, sem enclausurá-los em conceitos ou sistemas estabilizadores. Os sistemas podem  propiciar um espaço homogêneo de discussão investigativa, mas não um lugar como espaço produção de interlocução ou intercâmbio, formas de inquietudes, afinal. Lucrecia D’Alessio Ferrara (1993) aponta uma distinção significativa para os conceitos de espaço e lugar, que ultrapassa uma concepção homogênea de espaço, pois é nos lugares que a “(...) informação se concretiza, na medida em que produz aprendizado e comportamento traduzidos nos seus signos: usos e hábitos. No lugar, o espaço se concretiza na e pela informação que agasalha” (p. 154). No contexto da filosofia e dos estudos literários contemporâneos, nessa linha de pensamento, identificamos as  relações entre a filosofia e a arte propostas por Alain Badiou, em seu livro Para uma nova teoria do sujeito (1994). Nesse livro, Badiou menciona o percurso das relações consagradas entre a literatura e a filosofia, que julgamos pertinente resumir. Desde Platão, uma concepção de arte a inseriu no conjunto das tendências didáticas, prevaleceu, portanto, uma concepção de imitação potencialmente sedutora, capaz de convencer, o que justificou a exigência à arte de uma utilidade.  Com Aristóteles,  reafirmou-se a essência mimética na ordem das aparências (Idem, p. 22),  suavizou-se a exigência de uma arte com um fim, mas enquadrando-a num sistema de explicação e previsibilidade bastante eficaz. Schelling, Schopenhauer e Nietzsche conceberam a arte como “capaz da verdade” (Idem), colocando-a no centro de toda e qualquer forma de pensamento. Assumiram uma atitude intelectual em termos de um pensamento crítico e filosófico que não descartava a potencialidade da beleza e da emoção em suas reflexões. Numa quarta proposta alternativa àquelas anteriormente apresentadas. Badiou admite a existência de diferentes tipos de verdade – verdades científicas, filosóficas, políticas, artísticas ou amorosas – e constrói uma forma de pensar a  filosofia que não é um sistema, não implica fechamento ou  adequação e não exclui o novo. Os estudos desse pensador contemporâneo propõem a compreensão de uma verdade ligada “a um evento, e não unicamente ao exercício do julgamento” (Idem, p. 18), outra questão importante para a filosofia e a crítica literária. 

       Vivemos, hoje,  num mundo das imagens, cujas qualidades mais violentas, e, estrategicamente tornadas quase invisíveis, são a velocidade e a produção do esquecimento – o mundo volúvel da mídia que tudo informa numa proliferação de sentidos que não estabelece elos com o passado, não tendo com o que romper nem para onde avançar. Uma nova forma de imobilismo nos ronda quando nos transformamos em espectadores de uma cena contemporânea que é também a nossa. Não se trata mais do espectador e do ator na concepção de Kant (KANT, 1993), exercício de uma alteridade no âmbito de uma racionalidade iluminista. Trata-se, agora, da necessidade de pensar a literatura, a filosofia, os assuntos humanos, a partir de um sujeito e suas novidades, criança com olhos barrocos a percorrer labirintos. 
       
       A proposta desde artigo é a de apresentar uma leitura do conto “Mulher de mim”, de Mia Couto, destacando-se  momentos configuradores de um processo de irrupção de uma verdade, que “não se deixa verdadeiramente pensar senão com meios poéticos” (Idem, p.19), tendo como foco  principal o olhar da personagem que narra. Optamos pelo termo leitura por considerarmos que se trata de um pensar a literatura como um processo de verdade em relação a um saber, percurso avesso às dicotomias e aos esquemas explicativos.
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        O livro Cada homem é uma raça – estórias, de Mia Couto,  publicado em 1998, reúne 11 (onze) contos, cada um precedido por uma breve história ou provérbio. Na abertura do livro, apresenta-o um breve diálogo, antecedido pelas palavras de um narrador:


Inquirido sobre a sua raça, respondeu:
	A minha raça sou eu, João Passarinheiro.

Convidado a explicar-se, acrescentou:
	Minha raça sou eu mesmo. A pessoa é uma humanidade individual. Cada homem é uma raça, senhor  polícia.

     (Extrato das declarações do vendedor de pássaros) ( p. 8)

              O diálogo transcrito assinala questões de identidade e de posição hierárquica, numa situação de confronto. O vendedor de pássaros é  “inquirido sobre a sua raça”, o que coloca, de um lado, João Passarinheiro, um vendedor de pássaros, e, de outro, um polícia, tratado com tácito respeito (“senhor polícia”), reconhecimento de posições assimétricas no ato de enunciação. A história breve, um relance apenas, funciona como um limiar que se abre a cada conto num tom sugestivo de ancestralidade e resistência. Ruínas de velhas histórias, nas palavras de Walter Benjamin (1994).

       Ao dialogar com o polícia,  João Passarinheiro afirma não só a sua raça,  mas a compreensão de uma pluralidade identitária, ecos intercontinentais de eu sou trezentos de Mário de Andrade, numa África contemporânea. Com a simplicidade dos homens e mulheres do povo, as personagens de Mia Couto configuram a pluralidade de um eu sempre em processo. Tal epígrafe assinala também um confronto entre instâncias de autoridade – o polícia e o vendedor de pássaros –, finalizado por uma fala que se abre ao múltiplo, unindo o particular e o circunstancial ao universal, por uma prática discursiva inquisitorial, na ordem das intolerâncias raciais. João Passarinheiro não explica, mas sim desconstrói o que é  homogêneo apenas na ordem das aparências. 

       No âmbito das literaturas dos países africanos de língua portuguesa, a narrativa de  Mia Couto propõe uma nova configuração semântica, sintática e fônica, sugerida pelo próprio título do conto (“Mulher de mim”), assinalando a marca da diversidade na unidade da língua portuguesa, entendida aqui como processo de comunicação entre interlocutores e não como sistema.

       O conto “Mulher de mim” é precedido pelo seguinte provérbio moçambicano: “O homem é o machado; a mulher é a enxada”. A carga simbólica da imagem do machado remete à guerra e à destruição, também um símbolo de culto e de poder, enquanto a enxada relaciona-se às atividades de cultivo da terra, à fertilidade e à construção. O provérbio legitima identidades de gênero, num contexto lingüístico em que os termos “homem” e “mulher” possuem o mesmo valor sintático,  composto por duas orações independentes entre si, mas que reforçam a construção das identidades por contrastes e oposições no campo simbólico. 

       Os estudos das teorias e das críticas feministas sobre a identidade marcam com vigor o quanto o “o sujeito se constrói dentro dos sistemas de significado e de representações culturais (...)” (COSTA, 1998, p. 57), e evidenciam o feminino e o masculino como construções produzidas num determinado contexto político e ideológico. As imagens – a do machado e a da enxada – ao remeterem ao homem e à mulher, respectivamente, nos proporcionam um vislumbre das representações do masculino e do feminino no contexto cultural moçambicano. Tanto o machado quanto a enxada são instrumentos de trabalho, ligados às atividades de sobrevivência, e informam aos gêneros uma utilidade específica no mundo da ação, ambos sujeitos capazes de interferir na natureza. O machado e a enxada, o primeiro vinculado ao trabalho humano (o corte) na sua verticalidade, associado às atividades de luta com o meio e com o outro, assim como abertura de caminhos ao próprio homem; o segundo,  vinculado à imagem de cortes na terra, quando o corpo se curva num arco, horizontalidade das ações humanas favoráveis ao plantio e ao cultivo. As diferenças ocorrem no âmbito das qualidades diferenciadas, e assinalam uma perspectiva voltada para o mundo externo das identidades de gênero, realçado um saber fazer, distante das imagens e representações do masculino e do feminino, nas culturas ocidentais, que circunscrevem ao homem predicados ligados à  ação, e, para a mulher, aqueles ligados ao querer e/ou sentir.  

       O conto, no qual se destacam seis momentos principais,  desenha-se, tal como o provérbio moçambicano, em torno das representações do masculino e do feminino, na cultura e na psique do narrador personagem. No entanto, é o narrador aquele que sofre e vivencia uma ação, enquanto  uma personagem feminina misteriosa chega, irrompendo do aparente nada. As concepções de passividade e atividade, aqui, borram as dicotomias de um senso comum naturalizado. Há, portanto, algo que é uma novidade e esta vem através da  voz da personagem feminina, apresentada pela personagem que detém o poder da voz  na narrativa. 

       O narrador autodiegético inicia o conto com a imagem da insônia e das horas que o percorrem, numa dispersão do sujeito no objeto de sua atenção – o tempo interno: “Naquela noite, as horas me percorriam, insones ponteiros. Eu queria só esquecer-me” (p. 123). A situação inicial da narrativa destaca a  inventividade na apresentação de um sujeito percorrido pelas horas, numa sucessão de  imagens poéticas surpreendentes, predominando uma imagem de coloquialidade na voz do sujeito e na linguagem que o constitui como personagem.   

Assim deitado, não sofria outra carência que não fosse, talvez, a morte. Não aquela, arrebatante e definitiva. A outra: a morte-estação, inverno subvertido por guerrilheiras florações.
O calor de Dezembro me fazia desaparecer, atento só à extinção do gelo no copo. A pedrinha de gelo me semelhava, ambos nós transitórios, convertendo-nos na prévia matéria de que nos havíamos formado. (grifo nosso)
(p. 123)

       O destaque para o pronome que une, pela semelhança, numa expressão qualificadora (“nós transitórios”) –,  tanto o homem que narra quanto a pedra de gelo –, aponta o que a nossa leitura procurou evidenciar como liame entre a literatura e a filosofia: a compreensão do sujeito e da verdade que o constitui a partir de um evento e uma precariedade.

       Enumeramos a seguir algumas proposições de Alain Badiou, selecionada uma  linha de relevância que nos interessa pensar com o texto de Mia Couto:
a própria arte é um processo de verdade;
a arte é um pensamento, cujas obras (e não o efeito) são o real;
esse pensamento e as verdades que ele ativa são irredutíveis às outras verdades, quer sejam elas científicas, políticas ou amorosas; 
a arte  como pensamento singular, é irredutível à filosofia (Idem, p. 25). 

       Na nossa leitura do texto literário, interessa especular, no conto “Mulher de Mim”, de Mia Couto, a obra com um processo e uma “investigação sobre a verdade que ela atualiza localmente, ou da qual ela é um fragmento finito”, o que não remete a uma sucessão de nomes próprios (os autores, as formas literárias ou os estilos, por exemplo), mas sim com o que é concebido como configuração, que 

(...) não é uma arte, nem um gênero, nem um período objetivo da história de uma arte, nem mesmo um dispositivo ‘técnico’, trata-se de uma seqüência composta de um conjunto virtualmente infinito de obras, sobre a qual tem sentido dizer que ela produz, na estrita imanência à arte em questão, uma verdade dessa arte, uma verdade-arte  (Idem, p.28).

       Mas se a obra é uma investigação sobre a verdade que ela atualiza localmente, e se concordamos que se trata de uma investigação ainda não acontecida, a obra torna-se “um ponto-sujeito inédito da trama de uma verdade” (Idem, p. 27). Passemos, então, à concepção de sujeito engendrada por esse tipo de pensamento:

	não se trata de um sujeito como substância, ser, alma ou  coisa pensante, mas sim de um sujeito como processo, com início e fim; 

o sujeito não é um vazio ou um intervalo, por ter consistência, seus elementos podem ser determinados;
o sujeito não se reduz a uma consciência ou a uma experiência, não é a fonte do sentido, o que faz dele um sujeito constituído por uma verdade e não fonte da verdade;
para haver sujeitos são necessárias condições complexas, eventos, que são frutos do acaso;
o sujeito não é uma origem, não é por haver sujeito que há verdade, mas, pelo contrário, porque há verdade há sujeito. (idem, p. 43).

       Alain Badiou aproxima-se de Hegel, mas não se conforma às formulações do sistema hegeliano, afirmando que a filosofia moderna é “uma crítica da verdade como adequação”, pois “a verdade não é limitada à forma do juízo” é sim “um percurso” (ibidem). 
           
       Ao afirmar que a filosofia moderna é uma crítica à verdade como adequação, Alain Badiou avança sobre o campo vasto dos assuntos amorosos, literários, poéticos, matemáticos, e não exime a filosofia de discutir o que é relevante para o humano. No capítulo intitulado “Verdade e sujeito”, Badiou  afirma que “uma verdade é primeiramente uma novidade”, enquanto um saber é o que “transmite, o que repete” (Idem, p. 44). A situação de saber é a da repetição – um homem e uma mulher representados numa determinada cultura, por exemplo –, enquanto a verdade se dá pelo evento, daí ser necessário que algo aconteça, a novidade, entendida por Badiou como “suplemento”, isto é, um evento que irrompe fora do que se convencionou denominar necessidade.

       O conto “Mulher de mim”, de Mia Couto, nessa leitura, pode ser  considerado um sujeito para uma verdade-arte que é a literatura moçambicana no universo da língua portuguesa. Tomemos, portanto, o conto como um evento, e dentro desse conto um homem, numa noite de insônia, que se desfaz como uma pedra de gelo se desfaz nos calores de um dezembro, em  um certo espaço africano. Procuraremos destacar, nos vários desdobramentos da narrativa, as fronteiras entre um saber e  uma verdade, num percurso que irá constituir um novo sujeito, num corpo de saberes e verdades transformados.
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              No segundo momento da narrativa, predomina uma pausa descritiva que nos apresenta a chegada de uma mulher desconhecida:

Era uma mulher de olhos lisos que humedeciam o quarto. Vagueou por ali, parecia não acreditar em sua própria presença. (...) Eu queria avisar-lhe que estava enganada, que aquele não era seu competente endereço. Mas o silêncio me alertou que ali estava a decorrer um destino, o cruzar das fatais providências. 
(p. 123-124).
              
       A atração que o narrador sente pela recém-chegada leva-o a acariciá-la, tocando-a. Há uma certa obsessão do narrador protagonista pela decifração dessa mulher, impossível de ser traduzida, apresentada como enigma. Torna-se, portanto, urgente resumi-la num saber,  a partir de uma prova: “naquele quarto, se executava a prova de mim, o quanto valiam meus mandos” (p. 124). A associação entre a mulher e a água, nesse primeiro momento,  reatualiza as implicações simbólicas, capazes de gestar lugares em espaços físicos: “(...) olhos lisos que humedeciam o quarto.”

              No momento seguinte, o narrador protagonista – “por artes da intrusa, eu desaparecia, intermitente, da existência. Me irrealizava.” (idem)  –, dilui a noção de tempo físico transformado em duração pelo mistério irradiado pela figura da mulher. A verdade surge, então, como suplemento, como um pensar desdobrado em novidades: “E concluí: a vida ela toda é um extenso nascimento” (p. 125). Tal conclusão encerra o terceiro momento da narrativa e dá coerência às pequenas e decisivas descobertas do narrador em relação à vida, a partir do evento: o encontro com a mulher que traz algo que vem ao encontro de uma falta. 

       O quarto momento remete à impressão de sonho, desdobrado da seguinte forma:

Me recordei do antecedente sonho, sabendo da verdade que só ela em delírio se revela. Afinal: os mortos, os viventes e os seres que ainda esperam por nascer formam uma única tela. (...) Nossos sonhos são senão visitas a essas vidas outras, passadas e futuras, conversa com nascituros e falecidos, na irrazoável língua que nos é comum. 
(p. 125)

       A alusão à verdade, revelada no delírio do sonho, assinala outras formas de pensar e conhecer o que nos cerca e afeta. A razão cartesiana, totalmente anacrônica por esse viés, é deslocada pela concepção de um sujeito cujo sonho é um pensamento e sua verdade. A  irrazoável língua comum a viventes, mortos e seres por nascer nos acena uma realidade fantástica, capaz de dar conta das formas de dizer as línguas, não mais contidas num repertório de enunciados validados por uma racionalidade esquemática e monológica.

              O clímax da narrativa, no quinto momento, transcorre no tempo interno da personagem, no mesmo espaço da morada (o quarto, a casa), colocando em primeiro plano as dúvidas do narrador sobre o que fazer a respeito de tal criatura, definida por ele como um “ser vindouro”. Nas últimas linhas do parágrafo que é também desfecho do conto, o narrador vislumbra uma solução: encontrar um assassino dos pré-nascidos para “suprimir não a vida mas a suspeição daquela mulher” (p. 127). 

       O sexto momento introduz o diálogo direto entre o narrador e a mulher: “– Te adivinho ainda pequena, ontem de antes. Recordas-te?” (p. 127). O narrador observa a reação da mulher que se aflige com a pergunta, o que o leva a concluir que “os nascituros estão isentos de memória” (p. 128), daí o medo que sentem ao serem indagados sobre o passado. A mulher retruca, negando o saber desse homem: “– Tu não entendes”.(...) – Tranqüila-te, eu não te venho buscar”(Idem). Pouco a pouco, o saber é substituído pela irrupção de uma novidade cuja    dimensão  como   verdade   se configura no 
diálogo final:

- Não percebes? Eu venho procurar lugar em ti. (...).
Nela eu encontrava não mulher que fosse minha mas a mulher de mim, essa que, em diante, me acenderia em cada lua.
- Me deixa nascer em ti. (p. 128)

       O último parágrafo descreve o elo entre o começo e o fim do conto, na imagem daquele que, finalmente,  adormece e fecha o conto na imagem circular dos “insones ponteiros”:

Fechei os olhos, em vagaroso apagar de mim. E assim deitado, todo eu, escutei meus passos que se afastavam. Não seguiam em solitária morada mas junto de outros de feminino deslize, fossem horas que, nessa noite, me percorreram como insones ponteiros.
 (Ibidem)

       A verdade emerge dos passos (o percurso metonímico) – “não seguiam em solitária marcha mas junto de outros de feminino deslize” – que se afastavam em direção a algo que não nos é informado, afinal “uma verdade, como veremos é infinita”, mas o “ato local de uma verdade, um sujeito dessa verdade, é finito” (BADIOU, p. 46). 
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              As palavras de Benjamin Abdalla Junior, uma das aberturas ao presente artigo, remetem às  pontas de um mesmo fio: numa, a etapa inaugural de viagens, nos séculos XV e XVI; na outra, os “efeitos da revolução tecnológica, baseada na informática e nas telecomunicações, dominante a partir dos anos  1970 do século XX” (1999, p. 21). No início desse processo, o “sentimento nacional português desterritorializa-se”, tornando possíveis as bases referenciais para horizontes mais amplos. No entanto, pode-se também pensar na experiência dos sujeitos africanos pelo viés da desterritorização, não apenas para os que foram obrigados a servir como escravos em outras terras, mas também para aqueles que ficaram em seu território num processo de exílio interno, num lugar transformado em espaço do outro. A língua portuguesa, por sua vez, pode funcionar, hoje, para os países africanos que a utilizam como língua oficial, como uma possibilidade de esse sujeito africano devorar a própria tradição, sem olhar para trás, inserindo matizes inusitadas numa sintaxe marcada pelo que Homi Bhabha, em seu livro O local da cultura (1998), assinala como ora, ora: não se trata de uma identidade fixa e opaca,  é ora isso,  ora aquilo. Mesmo campos opostos não são puros e a alteridade não é a compreensão de algo externo ao sujeito, mas sim interno: a alteridade está também no que se denomina eu. 

       O conto “Mulher de mim”, de Mia Couto, ao problematizar a noção de identidade e representação do masculino e feminino, abre caminhos para questões que permeiam a compreensão da alteridade e dos territórios. Se a ordem global é “desterritorializada”, no sentido informado por Milton Santos (1996), pois separa o “centro da ação e a sede da ação” (Idem, p. 272), as estratégias invisíveis das quais se vale Bhaba podem apontar caminhos para que se possa transformar espaços em lugares para sujeitos. Os usos e hábitos, transformados em signos, dão ao lugar uma configuração, assim como a língua  na literatura. Escritores africanos e brasileiros transformaram a língua portuguesa num evento que reterritorializa, língua que se diz em todos os lugares do cotidiano de seus povos. Trata-se, portanto, de uma estratégia do dizer um evento na ordem do indecidível, que faz com que “apareça um sujeito do evento” sujeito, aliás, “constituído por um enunciado em forma de aposta” (BADIOU, p. 45). Não se trata de uma metáfora relacionada ao jogo, mas sim às práticas amorosas naquilo que têm de irredutível: a fidelidade a um evento como uma trajetória (Idem, p. 46).
 
       Ler, hoje, a produção literária dos autores africanos pode nos levar à compreensão também de nossa complexa identidade cultural na constelação das “poéticas extraocidentais” (RISÉRIO, 1993).  Se uma verdade é infinita, mas o local dessa verdade é finito, a compreensão da pluralidade do/no sujeito da linguagem pode nos levar a mundos possíveis, sujeitos e territórios, ao assumirmos que fronteiras não distinguem iguais e diferentes,  tudo é trânsito, processo,identidades em movimento. Os sujeitos do limiar assinalam a questão do hibridismo cultural, o que une brasileiros e africanos, não apenas em torno das culturas e das línguas,  mas a partir da imagem de vozes que pensam a língua, produzem com e contra ela.

       A narrativa de Mia Couto assinala a diferença temida por trazer o estigma da morte, o corte no sistema, incorporar a verdade de um sujeito que, num lance de dados não abole o acaso. A lentidão e o declínio da luz – “vagaroso apagar de mim” – sugerem que é preciso não apenas esquecer  mas aprender a despertar. Os textos literários africanos de língua portuguesa nos levam a perceber a dimensão do que se delineia e projeta além dos territórios concebidos como pátria, nação e valores nacionais, no apagamento de uma tradição que, hoje, é preciso  reinventar, ao som das fontes e dos tambores. 

Niterói, maio de 2001.
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