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RESUMO: O presente trabalho investiga a produção literária do escritor moçambicano Luís 

Bernardo Honwana, com ênfase em seu conto “As mãos dos pretos”, incluído no livro Nós 

Matamos o Cão-Tinhoso, de 1964. O objetivo principal desta análise é mostrar como temas 

centrais da vida colonial ao longo da década de 1960, em Moçambique, comparecem direta e 

indiretamente na ficção do autor: a relativa condição do atraso português frente à composição 

europeia; as tensões latentes da Guerra-Fria; o positivismo canhestro e impróprio do 

imperialismo português; a arbitrariedade das relações de dominação; as forças virtuais da 

resistência colonial; e a própria guerra de libertação, que germina na desobediência civil dos 

mais fracos. Tentamos ler a literatura de Honwana em chave histórica, de modo que a ficção 

revele aspectos da sociedade da mesma maneira como sói ocorrer no sentido contrário. Para 

tanto, valemo-nos de obras cujo caráter histórico e antropológico (Cabaço, 2009; Freyre, 2013; 

Holanda, 1994; Thomaz, 2002), político (Cabral; Césaire, 2011) ou filosófico (Aron, 2008; 

Fanon, 2011) auxiliam no desvelamento das forças em jogo no interior das relações sociais 

particulares. Vale notar que, no que concerne às disposições históricas do colonialismo 

português reveladas pela percepção acurada do jovem Honwana, a crueldade e o peso do 

elemento do arbítrio assumem papel privilegiado, articulados a todo momento com a posição 

subalterna de Portugal no contexto do imperialismo mundial do século XX.     

 

Palavras-chave: Luís Bernardo Honwana. As mãos dos pretos. Literatura moçambicana. 

Literatura colonial. Arbítrio. 

 

Provavelmente o menor conto do livro Nós Matamos o Cão-Tinhoso (1964), “As 

Mãos dos Pretos” condensa muito do essencial no universo do jovem Luís Bernardo 

Honwana. Novamente, como em outros textos do escritor, as principais tragédias da 

sociedade colonial moçambicana são passadas a limpo pela intervenção de uma criança. 

“As Mãos dos Pretos” é um jogo de perguntas e respostas, narrado em primeira pessoa 

por um menino determinado a descobrir por que as palmas das mãos dos negros são 

brancas. Aqui, entretanto, a maneira aberta e sem rodeios pela qual a questão central do 

colonialismo – o racismo – é tratada, torna mais evidente este traço que perpassa quase 

todos os seus contos: os jovens adultos, mão de obra essencial à reprodução do sistema 

colonial, são normalmente personagens secundárias, precedidas as mais das vezes por 



 

velhos, crianças e animais. Tudo se passa como se, impedidos fisicamente de opor 

resistência real ao sistema de opressão, estes se encontrassem “consentidos” – “livres” 

seria uma expressão abusiva – a atuar de modo (por certo) considerado excessivo aos 

jovens adultos, aptos, por sinal, ao engajamento nas forças da guerrilha. Porque um 

pouco menos atados às malhas que os impérios tecem (para utilizar a expressão do livro 

de Manuela Ribeiro Sanches), velhos, crianças e animais são constantemente 

convocados por Honwana a mover os conflitos abafados pelo discurso colonialista.  

Não é mero acaso, portanto, que o narrador deste modesto périplo inquisitorial 

acerca dos fundamentos do pensamento racial – este é, quer saiba ou não, o fundo do 

problema – seja um menino, mas não um menino qualquer. Para entrarmos logo em 

media res, vale a pena observar como o conto se inicia. 

 

“Já não sei a que propósito é que isso vinha, mas o Senhor Professor 

disse um dia que as palmas das mãos dos pretos são mais claras do 

que o resto do corpo porque ainda há poucos séculos os avós deles 

andavam com elas apoiadas ao chão, como os bichos do mato, sem as 

exporem ao sol, que lhes ia escurecendo o resto do corpo. Lembrei-me 

disso quando o Senhor Padre, depois de dizer na catequese que nós 

não prestávamos para nada e que até os pretos eram melhores do que 

nós, voltou a falar nisso de as mãos deles serem mais claras, dizendo 

que isso era porque eles, às escondidas, andavam de mãos postas, a 

rezar.” (HONWANA, 1980, p. 75) [grifo meu]   

 

Vê-se, portanto, que o autor cria de saída um segundo grau de distanciamento (o 

primeiro grau, como consideramos, é sua condição infantil) entre sujeito e objeto. A 

partir da frase grifada, podemos deduzir que o narrador-menino possui uma 

especificidade suplementar, relacionada à sua cor de pele: é, provavelmente, mulato. O 

“nós” usado como substituição a “vocês”, proferido antes pelo padre, funciona como 

índice de identificação do narrador ao grupo racial e, simultaneamente, indica o peso 

deste pensamento que divide, em categorias estanques, a colônia em brancos, negros e 

mulatos. Apesar de esses últimos serem igualmente alvo de discriminação por parte do 

colono branco, fica clara sua posição estratégica no conto. Criança mulata, o menino 

tampouco se identifica com aqueles pelos quais pergunta, resultando disponível às 

justificas do colono, mesmo as mais violentas. Esta não-identificação, bem como a 



 

descontraída indiferença, ancoram-se no contexto da assimilação cultural, e são 

responsáveis, no texto, pelo choque do leitor diante da revelação dos estragos causados 

na consciência do próprio colonizado. Estão lançadas, assim, as condições objetivas e 

subjetivas que permitirão o desenrolar da história. 

“Violência atmosférica” é o termo que Frantz Fanon cunhou para designar a 

mescla de ameaça e terror constantes que cerca o cotidiano do colonizado. Sua face 

mais cruel – a banalização dessa violência cotidiana – surge na frase que abre o conto: 

“já não sei a que propósito é que isso vinha (...)”. A razão que leva a personagem a 

menoscabar o nexo argumentativo através do qual emergiu o julgamento racista do 

professor – que vincula os negros aos quadrúpedes – é a mesma razão que perpassará 

toda a narrativa. Retira-se daí o estatuto ordinário da discriminação, do qual a dúvida do 

menino – por que as palmas deles são brancas? – é a contraparte. Iniciado, nascido no 

racismo, o narrador alimenta uma dúvida que não é (ao contrário do que se possa 

imaginar) extravagância alguma. Prova disso é (como o leitor descobrirá) a fecundidade 

de teorias existentes, com as quais travamos contato à medida que o narrador realiza sua 

investigação sobre o assunto.  

Segundo o Senhor Professor, as palmas das mãos dos negros são brancas porque 

até há pouco seus antepassados caminhavam “com elas apoiadas ao chão”, evitando 

amorená-las com os raios solares; segundo o Senhor Padre, porque os negros rezam 

discretamente todos os dias; de acordo com a Dona Dores, “Deus fez-lhes as mãos 

assim mais claras para não sujarem a comida que fazem para os seus patrões ou 

qualquer outra coisa que lhes mandem fazer e que não deva ficar senão limpa”; de 

acordo com o Senhor Antunes da Coca-Cola, não havia espaço junto ao forno celeste 

(onde o barro humano é preparado), e o escuro do corpo, bem como a brancura das 

palmas, devem-se ao fato de que os negros tiveram de se agarrar às chaminés; a opinião 

do Senhor Frias é diversa: são brancas porque os negros lavaram apenas as palmas das 

mãos e as plantas dos pés no gélido lago do céu; por sua vez, um livro “que por acaso 

falava nisso” explicava que a causa da alvura era por “viverem encurvados, sempre a 

apanhar o algodão branco de Virgínia e de mais não sei onde”; Dona Estefânia discorda: 

“para ela é só por as mãos deles desbotarem à força de tão lavadas”; por fim, a mãe do 



 

narrador – “a única que deve ter razão sobre essa questão” – acredita que as palmas das 

mãos dos negros são mais claras que o resto do corpo porque Deus deseja transmitir 

uma mensagem aos homens: todas as mãos são iguais, bem como o fruto do seu 

trabalho, e todos são, antes de qualquer outra coisa, seres humanos. 

Imersos na sociedade industrial avançada, a primeira coisa que chama a nossa 

atenção nesta sequência de respostas não é propriamente a sua rudeza, sequer a relativa 

variedade. Antes disso, ficamos cismados pela relação direta, sem intermediários, 

existente entre opressor e oprimido. Curioso, incansável, nosso narrador parte em busca 

de respostas e as encontra, quase todas, na boca de seus próprios algozes. Este dado, 

aparentemente destituído de importância, aponta ao processo histórico da colonização 

portuguesa. Embora assente em território brasileiro oitocentista, deste mesmo problema 

trata Antonio Candido em sua análise do romance O Cortiço, quando explica: 

 

“A originalidade do romance de Aluísio está nessa coexistência íntima 

do explorado e do explorador, tornada logicamente possível pela 

própria natureza elementar da acumulação num país que 

economicamente ainda era semicolonial. Na França o processo 

econômico já tinha posto o capitalista longe do trabalhador; mas aqui 

eles ainda estavam ligados, a começar pelo regime de escravidão, que 

acarretava não apenas contacto, mas exploração direta e predatória do 

trabalho muscular”. (CANDIDO, 2010, p. 110) 

 

A analogia entre as circunstâncias é óbvia. Porém, seria possível opor a isto o 

fato de que a condição de atraso, independente do colonizador, é relativamente comum 

a todos os países africanos no século vinte. Aimé Césaire, intelectual e militante 

martiniquês, refere-se à deficiência do ensino técnico e mesmo do ensino regular na 

generalidade das colônias francesas (CÉSAIRE, 2011, p. 263). Apesar do relato de 

Chinua Achebe acerca da política educacional inglesa (aplicada às colônias) destoar um 

pouco daquele de Césaire1, o escritor nigeriano não deixa de acusar a exploração 

predatória dos recursos naturais e o “monopólio de cartéis comerciais europeus” 

                                                           
1 Ver o relato sobre a fundação, na Nigéria, de dois colégios que Achebe considerava de primeira linha: a 

Dennis Memorial Grammar School, em Onitsha; e o Government College, em Umuahia: em A Educação 

de uma Criança sob o Protetorado Britânico (ACHEBE, 2012, p. 28). 



 

(ACHEBE, 2012, p. 24). Sem dúvida, tais exemplos restringiriam a especificidade das 

circunstâncias que estruturam o conto de Honwana.  

Sob tal perspectiva – a da relação direta entre explorado e explorador – as 

realidades das colônias portuguesas, inglesas e francesas não se diferenciariam muito 

entre si. Mas é preciso marcar esse contraste que de fato existe e que fornece 

originalidade à prosa de Honwana. Vale lembrar que o tipo de atraso existente nas 

colônias portuguesas é resultado da condição arcaica e arcaizante da própria metrópole, 

fato distintivo de Portugal. É esta qualidade que levou um historiador como Perry 

Anderson a qualificar o sistema português com o termo “ultracolonialista”2, bem como 

permitiu a Amílcar Cabral mencioná-lo, numa conferência ocorrida em fevereiro de 

1970 nos Estados Unidos, como “o mais retrógrado dos colonialismos”  (CABRAL, 

2011, p. 355)3.    

É possível afirmar que um dos marcadores dessa diferença reside na ênfase 

dedicada ao tema do racismo (que aparece igualmente em O Cortiço, de Aluísio 

Azevedo). Sem dúvida, o pensamento racial está presente em todo projeto colonial do 

ocidente moderno, transformando-se, com o tempo, em pedra de toque do domínio 

físico e ideológico do europeu sobre o africano na Conferência de Bruxelas (1876) e, 

posteriormente, na de Berlim (1884-1885). Entretanto, a forma como este é apropriado 

pelos respectivos civilizadores pode fornecer algo de sua especificidade.  

                                                           
2 O título do livro de Perry Anderson, publicado em 1966, é Portugal e o Fim do Ultracolonialismo. 

“Ultracolonialismo”, para o historiador inglês, seria um sistema de controle social fundado na 

externalidade das forças de dominação, ou seja, sobretudo na violência. Anderson chega a comentar que o 

exército português em África, a partir do início da guerrilha em Angola (1961), é possivelmente a maior 

“máquina de guerra” dentro do continente: ainda maior do que aquela mobilizada pela França durante a 

guerra de libertação da Argélia. 
3 Vale notar também algumas passagens do texto “Racismo e Cultura”, de Frantz Fanon, certamente 

inspiradas nos modelos coloniais francês e inglês: “Contudo, progressivamente, a evolução das técnicas 

de produção, a industrialização, aliás limitada, dos países escravizados (...) impõem ao ocupante uma 

nova atitude. A complexidade dos meios de produção, a evolução das relações econômicas, que, quer se 

queira quer não, arrasta consigo a das ideologias, desequilibram o sistema. (...) A perfeição dos meios de 

produção provoca fatalmente a camuflagem das técnicas de exploração do homem, logo das formas de 

racismo.” (FANON, 2011, p. 277) Desnecessário observar que expressões como “evolução das técnicas 

de produção”, “industrialização”, “complexidade e perfeição dos meios de produção” são termos de fato 

estranhos (para dizer o mínimo) à caracterização do processo colonial português, cujo traço mais 

sobressalente é a perpetuação de técnicas e recursos primários.  



 

O colono português em África, entre o século dezenove e vinte, poderia ser 

considerado, sob muitos aspectos, a terceira ponta de um triângulo cujos vértices 

restantes são o senhor de engenho nordestino e o bandeirante paulista. Disposto a 

permanecer no litoral, não constituiu um Estado dentro do Estado, cuja autonomia 

econômica, jurídica e política se manteve inconteste por décadas no nordeste brasileiro. 

Constrangido a penetrar o interior, ressentiu-se da sobriedade de armas e víveres que 

outrora cingiram as expedições seiscentistas e setecentistas de Jorge Velho e 

Bartolomeu Bueno. Diferente do patriarca de engenho, não pôde ministrar o terror e a 

benção a seu bel prazer, tal como o fizeram aqueles grandes senhores (FREYRE, 2013). 

Por sua vez, diverso do sertanista, não logrou dar guerra ao gentio com auxílio do cafre, 

tampouco tomou-lhe a cultura e a técnica em função da sobrevivência pessoal 

(HOLANDA, 1994). O colono português em África parece ter constituído um terceiro 

tipo, um pouco intermediário, um pouco de características inéditas. A originalidade de 

sua condição provém, acreditamos, da situação histórica diversa que vive Portugal 

durante o ápice do colonialismo moderno, de 1850 a 1950.   

Mal amparado por um Estado empobrecido, instruído em técnicas rudimentares 

de cultivo ou de artesania, muitas vezes destituído de qualquer instrução (THOMAZ, 

2002) o civilizador português em Moçambique – tal qual a pátria-mãe no norte – vê-se 

como um pária entre os civilizadores europeus. Em posição incômoda, às vezes ombro a 

ombro com o negro, torna-se irascível em desmedida, castigando ao menor sinal de 

desobediência. A debilidade de ferramentas e técnicas com as quais assegurar e adornar 

a própria dominação tem sobre ele efeito funesto: privado dos benefícios espontâneos da 

indústria e do liberalismo inglês, reforça os meios do trabalho agrícola compulsório; 

estranho aos compêndios científicos da colonização francesa – e órfão de grandes 

generais que, em dias recentes, houvessem guerreado e ocupado o Egito –, dedica-se a 

ressuscitar e encarecer as glórias do passado; tolhido desde o início no esforço por 

deduzir-induzir, testar, provar-contraprovar sua superioridade, fantasia-a. 

 

“A caracterização do colonizado se faz, de forma análoga, por uma 

multiplicidade de episódios, incompreensões, representações, fantasias 

e pelo conjunto de tudo isso, para desenhar um perfil do africano em 



 

relação ao qual o colonizador se autodefine, afirma-se, justifica-se 

como ‘ser superior’.” (CABAÇO, 2009, p. 36) 

  

No conto de Honwana, a chave de tais representações e fantasias são as risadas 

da mãe do narrador, quando colocada a par das teorias – as explicações sobre as palmas 

das mãos dos negros – que os colonos portugueses transmitiram ao filho. 

 

“No dia em que falamos nisso, eu e ela, estava-lhe eu ainda a contar o 

que já sabia dessa questão e ela já estava farta de se rir. O que achei 

esquisito foi que ela não me dissesse logo o que pensava disso tudo, 

quando eu quis saber, e só tivesse respondido depois de se fartar de 

ver que eu não me cansava de insistir sobre a coisa, e mesmo assim a 

chorar, agarrada à barriga como quem não pode mais de tanto rir.” 

(HONWANA, 1980, p. 77) 

   

 A atitude derrisória da mãe reverbera em dois níveis distintos: 1º) sobre a teoria 

das raças; 2º) sobre a teoria positivista de maneira geral. O primeiro nível ressalta o 

ridículo das imagens e histórias narradas pelos brancos à criança, o absurdo das 

conclusões retiradas daí, em suma, a “imaginação fértil” dos portugueses quando o 

assunto é superioridade racial. Ela mesma raça “impura”, mescla de negros e mouros 

que abundaram na Península Ibérica4, a raça portuguesa no século vinte já pouco 

sustentava do legado romano, visigodo ou germânico de suas origens feudais. Tidos 

entre os europeus como “gente escura”5, esta falta de pertinência do português – uma 

falta de pertinência suplementar, dir-se-ia, visto a impertinência de qualquer racismo – 

                                                           
4 Recordemos impressões de Almeida Garret logo no início de suas Viagens na Minha Terra (1846): 

“Aqui está um campino fumando gravemente o seu cigarro de papel, que me vai emprestar lume (...). 

Acode cortesmente outra figura mui diversa, cujas feições, trajo e modos singularmente contrastam com 

os do moçárabe ribatejano. (...) O campino, assim como o saloio, tem o cunho da raça africana.” 

(GARRET, s.d.). 
5 Além das referências presentes em Casa Grande & Senzala, de Gilberto Freyre, vale mencionar este 

trecho sobre a formação do Estado português: “Dos fins do século XI ao XIII, as batalhas, todos os dias 

empreendidas, sustentadas ao mesmo tempo contra o sarraceno e o espanhol, garantiram a existência do 

condado convertido em reino, tenazmente. A amálgama dos dois fragmentos – o leonês e o sarraceno – 

(...) criou uma nova monarquia, arrancada, pedaço a pedaço, do caos. Do elemento leonês lhe veio a 

armadura e a fisionomia, ao elemento sarraceno impôs seu molde, recebendo, de seu lado, vestígios 

guardados no caráter e no espírito.” (FAORO, 2012, pp. 17-18) Fica claro, a partir da leitura de Faoro, 

que este contato com os povos árabes tem início muito cedo e perdurará até a modernidade. 



 

se insere no rol de motivos derrisórios cuja contraparte é a saída religiosa e não a 

biológica (como veremos adiante).   

Tudo se passa como se o oprimido olhasse por cima dos ombros do opressor, 

compreendendo melhor do que ele seu “delírio” de superioridade, tanto mais 

evidenciado pelo aspecto canhestro das histórias e das discordâncias internas. Mãe 

mulata ou (possivelmente) negra, vale notar que o seu riso desbragado reforça o caráter 

patético das teorias portuguesas quando emerge no lugar de outra reação plausível: a 

mera indignação e o ódio. Aqui, o riso realiza um corte transversal no pensamento 

racista que, como fundamento da arquitetura social em Moçambique, não possuía nada 

de cômico. Recusando proceder à aproximação e ao combate frontal (típico da postura 

odienta), este riso na verdade distancia o negro do branco, subverte as posições da 

ordem colonial, fornecendo àquele que compreende um estatuto ontológico superior. 

Esta superioridade fica patente na postura humanista da mãe (“o que os homens fazem é 

feito por mãos iguais”), que rompe de maneira até então insuspeita a cadeia incessante 

de violências (“nunca tinha visto uma pessoa chorar tanto sem que ninguém lhe tivesse 

batido”, diz o filho). 

 Em um segundo nível, a derrisão da mãe joga luz sobre um poço mais fundo. As 

histórias que os colonos contam ao menino-narrador não passam, sob esta perspectiva, 

de uma emulação inculta e grosseira das teorias raciais positivistas mobilizadas pelos 

europeus neste mesmo período, ou em período imediatamente anterior. O caráter 

religioso da maioria dessas construções narrativas – tão distante das especulações 

biológicas ou da frenologia de O Coração das Trevas, de Conrad – acaba por resvalar 

no arcaísmo interno que Portugal tenta a todo custo obliterar no grande jogo das nações 

modernas. Vale notar que o nexo religião-atraso não é um constructo do escritor, senão 

um fundamento da própria teoria positivista. Auguste Comte, nome central do 

positivismo francês, elaborou já no início de sua produção a chamada “lei dos três 

estados”. Segundo Raymond Aron, essa lei estipulava que cada ramo do conhecimento 

humano “passa sucessivamente por três estados teóricos distintos: o estado teológico, ou 

fictício; o estado metafísico, ou abstrato; e o estado científico, ou positivo” (ARON, 

2008, p. 156). Para Comte, eram as ciências exatas e, em seguida, as biológicas, as que 



 

primeiro haviam progredido rumo ao estado positivo, contemporâneo da 

industrialização e da democracia moderna. Por sua vez, berço e estágio informe da 

humanidade, o estado teológico era aquele do misticismo e da superstição, compatíveis 

com sociedades cuja primazia pertencia aos homens de guerra (nobreza) e aos governos 

tirânicos. Tal precedência – de uma teoria mística do conhecimento ante a teoria 

positiva – era conhecida pelos intelectuais negros, militantes da emancipação 

nacionalista africana. É Frantz Fanon, médico martiniquês, quem recorda: “como as 

Escrituras se revelaram insuficientes, o racismo vulgar, primitivo, simplista, pretendia 

encontrar no biológico a base material da doutrina [racista]” (FANON, 2011, p. 274). 

 Ora, já não importa se Portugal efetivamente utilizava, em favor de sua 

dominação, os famosos expedientes positivistas que supostamente comprovariam a 

superioridade dos homens pálidos: “forma comparada do crânio, quantidade e 

configuração dos sulcos do encéfalo, características das camadas celulares do córtex, 

dimensões das vértebras, aspecto microscópico da epiderme, etc” (idem, p. 274). À luz 

do contexto histórico, o traço religioso (sugerido no conto) é o teor de verdade da 

condição portuguesa. Portugal, alçado à modernidade a reboque do concerto europeu, é 

positivista mais por adoção do que por direito. A epistemologia positivista lhe cai mal, 

bamba de uma das pernas. Em outras palavras, seu positivismo é postiço, algo 

fantasmagórico. É isto o que o riso do oprimido vem desvelar, em sua compreensão 

mais ampla. 

 Ressalte-se também que, em “As Mãos dos Pretos”, o conteúdo se confirma na 

forma. “O Senhor Antunes da Coca-Cola, que só aparece na vila de vez em quando, 

quando as coca-colas das cantinas já tinham sido todas vendidas, disse que tudo o que 

me tinham contado era adrabice.” (HONWANA, 1980, p. 75) Erguidas umas contra as 

outras, as explicações a que o narrador acede lhe chegam como desautorizações mútuas 

e, por vezes, veladas. “O Senhor Frias chamou-me, depois de o Senhor Antunes ter ido 

embora, e disse-me que tudo o que eu tinha estado para ali a ouvir de boca aberta era 

uma grandessíssima peta. Coisa certa e certinha sobre isso das mãos dos pretos era o 

que ele sabia (...).” (idem, p. 76) Assim, a maneira a partir da qual é estruturada a 

discussão em torno da questão das mãos dos negros em tudo difere da vulgata científica, 



 

amparada na impessoalidade, no debate aberto, no rigor argumentativo, na clareza do 

método. Pelo contrário, os meandros da discussão não deixam de evocar uma querela 

entre comadres, cujas opiniões e predileções são matéria de desgaste interpessoal. 

 O diz-que-diz, parte da dinâmica do texto, se por um lado se afasta do paradigma 

científico positivista, por outro também se aparta da ortodoxia católica. Isto porque as 

discordâncias e idiossincrasias presumem certa partilha íntima do assunto, intimidade 

essa análoga àquela da velha religiosidade portuguesa, com suas beatas de antanho e 

freirinhas a contar histórias e a ninar o menino Jesus noite adentro. Trata-se, assim, de 

um sagrado próximo, particular, destituído de suas cintilações beatificantes ou de sua 

danação aterradora. “Antigamente, há muitos anos, Deus Nosso Senhor, Jesus Cristo, 

Virgem Maria, São Pedro, muitos outros santos, todos os anjos que nessa altura estavam 

no céu, fizeram uma reunião e resolveram fazer pretos.” (ibidem, p. 76). O tom é quase 

folclórico, pesando sobre um sagrado popular, mas nem por isso menos cruel nas suas 

conjuras: por ser mais pessoal, arrasta consigo (novamente) a prerrogativa do arbítrio, 

que nenhuma súmula papal, nenhum Concílio de Trento, nenhuma carta inquisitorial 

submete. Nesse universo, o que era hierárquico deitou abaixo, o que era uno se partiu, o 

que era sacro-mistério se entreabre, para quem “de o romper já se esquivava, e só de o 

ter pensado se carpia”. Aqui, a marca do periférico – que se apropria dos elementos, 

invertendo seu sinal – trai a pretensão portuguesa de filiar-se ao centro.  

 Na sua filiação torta a toda ortodoxia, vemos portanto que Portugal está para o 

positivismo tout court e para a Europa industrial tal qual está para o catolicismo e para o 

Vaticano. Isso significa que, mesmo no interior de uma dimensão arcaica (religiosa, 

teológica), Portugal assume ares de pilhéria, de atalho ao dogma, cujo sentido 

desemboca (aqui também) no derrisório. A aparente anarquia intelectual reforça, porém, 

uma ideia fixa: o negro foi criado para servir. Com exceção da mãe do nosso narrador, 

essa máxima é unânime. 

  A única referência colhida de um material “científico” tem, por seu turno, 

objetivo bem definido. “Mas eu li num livro, que por acaso falava nisso, que os pretos 

têm as mãos assim mais claras por viverem encurvados, sempre a apanhar o algodão 

branco de Virgínia e de mais não sei onde.” (ibidem, p. 76) Aqui, o ponto de fuga não 



 

aponta para Portugal arcaico, mas para a realidade moderna de Moçambique. A citação 

ao algodão do antigo estado escravista dos Estados Unidos da América, Virgínia, traz à 

tona: a) a crescente colaboração entre intelectuais e militantes africanos e americanos, 

empenhados – ao menos desde o V Congresso Pan-africanista, ocorrido em Manchester, 

em 1945 – em lutas nacionalistas, pan-africanistas e de emancipação da raça negra; b) 

uma referência velada aos vastos campos de algodão disseminados no próprio território 

moçambicano, conhecidos como “o inferno branco”, e cultivados durante décadas pelo 

expediente do trabalho forçado. A menção aos campos de algodão da Virgínia fornece 

assim, furtivamente, uma contra-imagem moderna à mística arcaica portuguesa, e que se 

liga por extensão à denúncia da barbárie colonial. 

Fundado na oposição que reside no âmago de todo o colonialismo – colonizador 

branco Vs colonizado negro, a chamada “questão racial”  –, o conto “As Mãos dos 

Pretos” parece sugerir, segundo a densidade e a economia de sua estrutura, uma íntima 

relação entre valor estético e brevidade narrativa no contexto da prosa escrita na 

periferia do capitalismo. Ángel Rama, crítico e teórico uruguaio, chegou a sustentar tal 

hipótese também para as narrativas latino-americanas, numa coletânea de artigos 

intitulada La Novela Latinoamericana (1920-1980), publicada em 1982. Ali, 

sobrepunha trabalhos curtos de Gabriel García Márquez, como El Coronel No Tiene 

Quien le Escriba (1961), a obras extensas como Cien Años de Soledad (1967). Até 

segunda ordem, tal hipótese se vê contemplada pela prosa de Luís Bernardo Honwana. 
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