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Resumo: O presente artigo tem por objetivo observar como Chiriboga, no romance Jonatás y 
Manuela, representa a ordenação do fazer, do ver e do dizer ficcional, nos oferecendo outras 
possibilidades estéticas, de caráter simbólico: mítico/utópico, um devir descolonial, em diálogo 
com o que Glissant (2005) vai chamar de estética da Relação. 
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Introdução: O romance em contexto 

O romance Jonatás y Manuela (JM), da equatoriana Luz Argentina Chiriboga, 

publicado na sua primeira edição em 1994, apresenta em seu teor narrativo eventos de 

caráter histórico cultural e mexe com o caráter fugaz das palavras, pois, através destas 

desregula o espaço, o tempo e o estético do “herói” histórico e literário latino-americano. 

Na obra, a narrativa é feita na terceira pessoa e nos situa num universo complexo chamado 

América Latina e, apesar de não precisar o período em que se passa a trama, o enredo 

apresentado nos traz nuances do período compreendido entre o século XVIII e as 

primeiras décadas do século XIX. Esta percepção periódica é possível de ser apreendida 

pelas referencias às rebeldias dos “cimarrones” (quilombolas?) naquele contexto e 

percorre até os processos que fazem referência à independência da América Latina 

hispânica, com a ficcionalização de personalidades da história “oficial” contada, a 

exemplo de Simón Bolívar e seus condescendentes: José de San Martín, que havia 

liderado os movimentos de independência na Argentina (1816) e no Chile (1819) e o 

militar venezuelano Antonio José de Sucre.  

A estória conta que Ba-lunda (batizada como Rosa Jumandi) conjuntamente a 

outros escravizados é sequestrada de África e levada para a América e, mesmo diante das 

condições que lhe são impostas, resiste ao apagamento de sua história e identidade. Sua 

filha, Nasakó (batizada como Juana Carabalí) ainda muito pequena é sequestrada junto a 

Ba-lunda e chega à América também na condição escravizada, mas por ter chegado em 

terras americanas ainda muito pequena, diferentemente de Balunda, sofre um processo de 

apagamento e aos poucos se distancia da sua origem. Nasakó Zansi (batizada como 

                                                             
1 Professora de Literatura da Universidade do Estado da Bahia- UNEB – Campus Jacobina e  Doutoranda 
em Teoria da Literatura pela Universidade Federal de Pernambuco -UFPE. Contato: fabahiana@gmail.com. 
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Jonatás) é filha de Nasakó e neta de Ba-lunda já nascida nas Américas. Jonatás foi 

comprada por um senhor de escravos de origem espanhola, Simón Saénz para servir a 

Manuela Saénz, sua filha ilegítima. Manuela cresceu no Valle de Chota, no Equador, e 

mesmo distante de sua família, encontrava nas negras escravizadas na casa de Simón 

Saénz história de um passado coletivo. Desta maneira, Jonatás simboliza a representação 

dos rastros e resíduos2 africanos na América porque resgata, através de outrem, saberes 

de sua ancestralidade (avó Ba-lunda), e aos poucos é projetada como memória e mito de 

resistência e heroísmo. Jonatás, enquanto protagonista na narrativa, é representativo do 

que Grosfoguel (2008) irá chamar de uma geopolítica e um “corpo-política do 

conhecimento” situados no locus de enunciação de quem fala desde um lugar específico 

de etnia/raça, sexo e gênero, fora do nosso imaginário das estruturas de poder. Na 

narrativa, Jonatás com seus atos de bravura na luta pela libertação dos escravos e sua 

participação nas batalhas pela independência da América Latina, desloca lugares fixo da 

negra escravizada, caracterizando outros valores de caráter simbólico imaginário literário 

latino-americano, a medida que desmitifica a subserviência do/a escravo/a africano/a e 

reforça a emancipação. Todavia, como sujeito de enunciação, Jonatás não se desvincula 

do seu lugar epistêmico e contraria o mito universal do conhecimento, inclusive sobre o 

ideal de herói. Por assim dizer, Jonatás imprime na narrativa uma estética do 

“antiliterário”. Para Rancière (2017, p. 20), a literatura tem esse poder muito próprio e 

particular de ser ela mesma antiliterária, porque carrega consigo mesma “o corpo vivo da 

enunciação”. Por isso, compreender Jonatás como personagem antiliterário é por entender 

que o valor estético de representatividade a ela atribuído foge à nossa compreensão de 

heroísmo já preestabelecido na literatura canônica.  

O devir descolonial na literatura  latino-americana como espaço de resistência  

As narrativas literárias no contexto da América Latina pós-colonial são múltiplas. 

Uma afirmativa como esta nos leva a pensar que essa literatura engloba uma variedade 

de representatividades, para além de uma fronteira entre sul-sul. Todavia o que vimos 

observando é que o contemplado e compreendido dentro destas múltiplas literaturas 

latino-americanas, em sua maioria, configura-se na reunião de “mais do mesmo” dentro 

                                                             
2 De acordo com Glissante (2005, p.83) [...] Não seguimos o rastro/resíduo para desembocar em 
confortáveis caminhos; ele devota-se à sua verdade que é a de explodir, de desagregar em tudo a sedutora 
norma”. Para ele, “O rastro/resíduo está para a estrada assim como a revolta para a injunção, e a jubilação 
para o garrote”. 
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do seu corpus representativo. As narrativas que compõem o cânone de uma literatura 

chamada latino-americana se parece e muito com o modelo literário ocidental 

eurocêntrico, inclusive interno as nações ex-colônias, em profundo diálogo com o que 

poderíamos chamar de “colonialidade literária de representação”. Isso porque, de acordo 

com Grosfoguel (2008 p.126), “um dos mais poderosos mitos do século XX foi a noção 

de que a eliminação das administrações coloniais conduzia à descolonização do mundo, 

o que originou o mito de um mundo ‘pós-colonial’”. Assim, se aplicada a visão de 

Grosfoguel à literatura, essa situação nos conduziria a pensar numa descolonização 

imaginária, mas o que podemos observar é que as tradições literárias e as literaturas  

consideradas pós-coloniais na América Latina carregam em si o que Valdés (2000, p.7) 

vai chamar de “marasmo ideológico de essencialismos étnicos, regionais e nacionais”.  

Como já nos é sabido, as colônias da América Latina, quando teve sua 

independência, umas das suas apostas/iniciativas foi de criar uma literatura que se 

parecesse cada vez mais independente de sua referência eurocêntrica. No entanto, embora 

tenha ocorrido uma separação geopolítica e um simulado desvinculo jurídico-político em 

relação às colônias, não se criou uma independência do ponto de vista 

ideológico/imaginário. Muito pelo contrário, a elite crioula construiu-se, do ponto de vista 

das ideias e imaginários, sempre olhando para a sua ex-colônia, enquanto “matriz de 

poder colonial” que ainda hoje se perfaz da forma mais sórdida. Não obstante, as 

literaturas pós-coloniais também tendem a enquadrar discursos subversivos mesclando-

os com algumas reproduções que tradicionalmente alimentam lugares hegemônicos de 

gênero, etnia, social, econômico etc.  Porém, vale lembrar que Grosfoguel (2008) 

compreende que a relação com a matriz de poder colonial não implica em situações 

coloniais na esteia do colonialismo clássico, mas no modo em que essa matriz se molda 

e se adapta a um mundo moderno globalizado e dá continuidade às formas refinadas de 

dominação, chamada colonialidade.  De acordo com o crítico, 
[e]mbora as “administrações coloniais” tenham sido quase todas 
erradicadas e grande parte da periferia se tenha organizado 
politicamente em Estados independentes, os povos não-europeus 
continuam a viver sob a rude exploração e dominação europeia/euro-
americana. ( GROSFOGUEL, 2008, p. 126) 

 

Esse vínculo que se perfaz das ex-colônias com os moldes ideológico-epistêmicos 

europeus/euro-americanos, do ponto de vista cultural, tem sido reiterado em várias 
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narrativas, inclusive, nas narrativas literárias consideradas pós-coloniais.  Diante disso, 

vale lembrar Mata (2013, p.24) quando, ao se referir ao contexto africano de língua 

portuguesa, mas que nos serve para pensar o cenário literário latino-americano, “[...] não 

raro é apenas por via da literatura que as linhas de pensamento intelectual nacional se 

revelam [...]”. Ou seja, essa literatura considerada pós-colonial não pode ser vista como 

uma literatura em seu todo diversificada, pois a fronteira geopolítica que parecia separar 

e tornar as ex-colônias estados independentes, fugiu ao seu caráter relacional descolonial 

(quando suprimiu a corrente culturalista diversificada), no instante que procura produzir 

um ideal histórico e cultural que se distanciasse mais dos povos que já estavam nas terras 

colonizadas, ou os povos que para elas foram sequestradas, e assim  as colocaram na 

condição de subalternos em potencial. A verve histórica que incide nessas literaturas pós-

coloniais congrega com a continuidade de uma literatura interligada “sutilmente” à 

literatura colonial e requer um conjunto de reflexões mais complexos que visa a 

revisitação de muitas discussões que estão em difusão no contexto contemporâneo atual. 

Deste modo, é preciso tomar a literatura como base das discussão culturais, corroborando 

com a afirmativa de Bakhtin (2017, p. 12), quando diz que “os fatores socioeconômicos 

agem sobre a cultura no seu todo e só através dela e junto com ela influenciam a 

literatura”. Ao citar aqui uma literatura pós-colonial reconheço as variedades de 

concepções a ela atribuída, aquela que, inclusive, apresenta uma relação intrínseca com o 

caráter tanto anticolonial bem como neocolonial, reverberado nas formas de 

colonialidades. 

Vale lembrar também que as literaturas pós-coloniais têm seus próprios códigos de 

escritas e sua própria política necessária aos avanço de uma tentativa de descolonização 

de pensamentos, com múltiplas possibilidades imaginativas. Desta maneira, embora esses 

códigos de escritas se acerquem de um viés muitas das vezes dito apolítico – nos parece 

que as chamadas “novas” representatividades literárias no cenário contemporâneo, 

sobretudo no contexto latino-americano, têm seus soslaios apontados como estritamente 

políticos. Isto é, fora do conglomerado estético, ainda que possam vir a se configurar num 

conglomerado de colonialidades, configuram-se como se seu valor estético fosse absoluto 

em si mesmo e desprendido do que Rancière (2009, p.13) compreende como “um regime 

específico de identificação e pensamento das artes”. O filósofo ainda dirá que a questão 

da relação estética/política se dá na partilha do sensível comum da comunidade. Por estes 
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vieses é possível decifrar a sociedade e seus modos contemporâneos performatizados, nos 

caso especifico  das literatura pós-coloniais, das mais diversas maneiras. Isso porque, para 

Ranciere 
[a]s artes nunca emprestam às manobras de dominação ou de 
emancipação mais do que lhes podem emprestar, ou seja, muito 
simplesmente, o que tem em comum com elas: posições e movimentos 
dos corpos, funções das palavras, repartições do visível e do invisível. 
E autonomia de quem podem gozar ou a subversão que podem se 
atribuir repousam sobre a mesma base (RANCIÈRE, 2009, p. 26). 
 

Com essa afirmativa, compreender determinadas literaturas dentro de alguns 

quadrados, implicaria numa compreensão equivocada de que o texto literário que assuma 

expressões de escritas específicas fora de determinados absolutismos pertenceria a uma 

literatura menor3. No entanto, o que vimos observando é que as literaturas pós-coloniais 

não necessariamente se enquadram nesse discurso do “menor” porque ela continua 

circulando entre a margem e o centro como um acordo de escrita dentro de um acordo 

político cultural maior. Quanto as literaturas menores, de acordo com Deleuze e Guattari 

(1975, p. 25), “sua forma e sua deformação não são consideradas por ela mesma”. Nas 

chamadas literaturas menores, são observadas textualidades literárias de específicas 

expressividades que podemos chamar de “ruptura da tradição”4, um modo de escrita 

dessacralizado, uma estética insurgente, uma estética relacional com um devir descolonial 

(grifo meu). 

No prefacio ao livro Introdução a uma poética da diversidade, de Glissant, Rocha 

(2005, p. 11) dirá que a estética da Relação considera “a função emancipatória das 

literaturas dos povos em face da dominação política e econômica, e da ameaça de 

uniformização das culturas”. Rancière (2017), no prefácio ao livro Políticas da Escrita, 

compreende que os desvios democráticos da escrita acontecem em decorrência de um 

jogo complexo entres os poderes do escrito e a ordem ou desordem social. Desta maneira, 

considera que 
é com a invenção de novas máquinas de escrita que o “discurso do alto” 
deve, incessantemente, se proteger dos próprios efeitos de 
disseminação. Mas essas máquinas de escrita, é claro, não param de 

                                                             
3 A literatura menor é totalmente diferente: seu espaço exíguo faz com que cada caso individual seja 
imediatamente ligado à política. O caso individual se torna então mais necessário, indispensável, aumentado 
ao microscópio, na medida em que uma outra história se agita nele (DELEUZE; GUATTARI, 1975, p. 26). 
4 Termo caro a Octavio Paz, ao significar tanto a formação de uma tradição calcada na ruptura quanto na 
diluição do caráter estático conferido ao procedimento, abre perspectiva para uma abordagem do tema em 
diagonal, não mais circunscritas a momentos históricos fechados. (Souza, 2007, p. 91) 
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realimentar a inquietação que gostariam de conjurar, na multiplicação 
dos jogos entre os mitos renovados da verdadeira escrita – que dão a 
comunidade seu corpo glorioso –, e as casualidades daquilo que a 
escrita, deixa escapar para as mão a que ela não são “destinadas” 
(RANCIÈRE, 2017, p. 15-16). 
 

Dadas as palavras de Rancière, é possível pensar que a estética da Relação da qual 

Glissant se refere, projeta-se como estética do devir das sociedades latino-americanas. 

Sendo assim, podemos inferir um devir de uma estética descolonial. Uma estética de 

rastros e resíduos que coloca em voga a imprecisão da “universalidade dos pensamentos 

de sistemas”.  

Pensando ainda sobre o problema dessas expressões estéticas insurgentes 

descoloniais, elas carregam “um forte coeficiente de desterritorialização” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1975, p. 25). Neste caso, em que consiste o problema atribuído às literaturas 

desterritorializadas? Quiçá pensar que o que já está estabelecido, também de forma 

endógena ao texto literário, não tenha sua preeminência à própria política que a escrita 

literária carrega consigo.  

Ao que se refere à literatura na América Latina, repensar esse complexo cenário 

marcado por colonização, sob a égide da escravização, implica dizer que no centro de 

suas representações literárias, a diversidade foi e tem sido “valorizada” do ponto de vista 

de um estético a elas peculiares e, talvez por isso, se apresenta como menor em relação 

às belle lettres. Estas peculiaridades da estética que inferimos à literatura de devir 

descolonial tende a, como argumenta Glissant (2005, p. 86) em outro contexto “se 

perfil[ar] diante dos nossos olhos e que já podemos pressentir, serão adornadas com todas 

as luzes e com todas as opacidades da nossa totalidade-mundo.”  

Estas literaturas compreendidas na totalidade-mundo são, para Glissant, carregadas 

de uma opacidade que é indispensável para que não seja necessário reduzir o “outro” ao 

modelo da nossa própria transparência. Deste modo, a opacidade “seria o indício mais 

evidente da não-barbárie”. Do ponto de vista das representações literárias tradicionais, o 

modelo dito transparente de seu caráter estético recaiu de sobreposição a outras 

representações, impondo-lhe modelos e por isso as suprimindo e se adequando de forma 

que parece imperceptível. Esta supressão foge ao caráter democrático da política da 

literatura. Mas, de acordo com Rancière (2017, p. 24), “nenhum discurso ou saber se 

fecha sobre si mesmo senão por meio de algum complemento ou disjunção da escrita”. 
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Por isso, a literatura subalternizada projeta-se como um corpo vivo de enunciações 

múltiplas, mesmo em meio aos “marasmos ideológico” políticos e socioeconômicos que 

tendem a suprimi-las ou a ajustá-las. Estas supressões são possíveis de serem observadas 

nos enredos, nas tramas, no modo etc., e em todos os vestígios estéticos diferenciados 

quanto estas escritas literárias podem apresentar. 

Sendo assim, ao nos referirmos às literaturas latino-americanas como resistência, é 

preciso revisitar as representações de caráter unívoco no seu corpus. De acordo com Polar 

(2000), as tentativas de unificação com os sistemas literários estabelecidos são falhas, não 

apenas no que se refere à comparação dos outros sistemas literários opositores, aqueles 

que não condizem com a norma privilegiada, mas em relação às “mutilações” que tais 

mecanismos validam dentro do próprio campo da literatura “culta”.  
No nível mais óbvio, encontram-se os casos de desvalorização, 
marginalização ou esquecimento das manifestações literárias que se 
afastam dos paradigmas consagrados ou não coincidem com o modelo 
promovido de determinado momento (POLAR, 2000, p. 27). 
 

Marginalização, esquecimento etc., enfraquecem o caráter descolonial da literatura 

latino-americana porque foge até mesmo ao caráter democrático do regime político da 

escrita. Esta fuga se dá talvez pelo fato de que a escrita, segundo Rancière (2017, p. 9), 

“é aquilo que, ao separar o enunciado da voz que o enuncia legitimamente e o leva a 

destino legítimo, vem embaralhar qualquer relação ordenada do fazer, do ver e do dizer.” 

Isso causaria uma perturbação teórica da escrita pelo seu caráter democrático.  

Deste modo, o que proponho é observar como Chiriboga, no romance Jonatás y 

Manuela, trabalha a ordenação do fazer, do ver e do dizer ficcional, nos oferecendo outras 

possibilidades de imaginário, de caráter simbólico: mítico/utópico, um devir descolonial, 

em diálogo com o que Glissant (2005) vai chamar de estética da Relação. E a 

representatividade que o romance Jonatás y Manuela nos oferece está no campo do devir, 

porque apesar de trazer aspectos pós-coloniais, pensar numa personagem negra feminina 

como arquetípico de heroísmo é descolonizar pensamentos de imaginários míticos e 

heroicos latino-americanos já preestabelecido. 
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A RIQUEZA METAFÓRICA NO CONTO MAUNDLANE, O CRIADOR DE 

PAULINA CHIZIANE 
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Resumo: Neste trabalho realizaremos uma análise do conto Maundlane, o Criador, presente na 

obra As andorinhas (2013) da escritora moçambicana Paulina Chiziane. A partir desse conto, 

iremos discutir a história, o processo colonial e pós-colonial moçambicano, por meio das 

imagens figurativas (metafóricas) presentes na narrativa. No texto Maundlane, o Criador, 

encontramos críticas e reflexões sobre o passado e presente de Moçambique narrados, 

poeticamente, como uma contação de história – costumes praticados pelos mais velhos ao redor 

das fogueiras (tradição antiga africana). 

 

Palavras-chave: Literatura moçambicana; Linguagem metafórica; Paulina Chiziane 
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