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Com base no constructo simbólico da água, adentramos a análise literária do 

personagem Avô Celestiano, presente na obra Mar me quer, de Mia Couto. Nessa obra, 

o mar é caracterizado como elemento norteador das vivências e da comunidade de 

pescadores da região, a ponto de ser descrito como os “olhos de Deus” – fala de Avô 

Celestiano (COUTO, 2000, p. 9). Além disso, esse personagem – caracterizado como 

um homem negro, velho e que transita entre o mundo dos vivos e dos mortos, detém a 

sabedoria cultural da comunidade e a transmite a outros com ditos e metáforas 

relacionadas, na maioria das vezes, ao elemento aquático. Ele direciona e gera uma 

visão da água, no caso da obra: o mar, como eixo de trajeto da vida – nascimento, 

criação e morte: “O cósmico, o social e o corporal estão ligados indissoluvelmente 

numa totalidade viva e indivisível” (BAKHTIN, 2002, p. 17). 

O arquétipo de Celestiano, evidenciado pelo escritor moçambicano, denota –   

antes de tudo – a representação da identidade do país natal de Mia Couto, formado por 

crenças e rituais orais de transmissão de valores, de saberes da sociedade, influenciada 

pela colonização portuguesa e pela cultura oral “macua”: tribos de origem Bantu e que, 

durante o século XVIII, migraram da região central africana para a região austral, 

ocupando o norte de Moçambique. Uma das características mais significativas dessa 

cultura é a relevância dada ao homem mais velho da tribo e da família, pois aquele é 

responsável pela chefia do grupo e esse pela linhagem. Assim, o personagem 

supracitado agrega, individualmente, a sabedoria coletiva e é o elemento simbólico de 

difusão da voz. Voz que, na narrativa escrita e dotada de vocalidade estilizada, 

representa o indivíduo comum, sem letramento formal, mas com a sabedoria popular, 

com um conhecimento ancestral facultado aos seres que transitam no mundo dos vivos 
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(e dos mortos). Com isso, Avô Celestiano ensina aos demais personagens o que é o 

viver e que o mar é símbolo de vida, de trajeto, de morte e, também, de renascimento. 

Assim o personagem está ligado “[...] aos elementos cósmicos (água e sal do mar) 

(BAKHTIN, 2002, p. 285).. Mesmo que por via completamente diferente, podemos 

afirmar que este personagem, dotado de liberdade e leveza “[...] metamorfoseia-se em 

movimento interno da própria existência e exprime-se na transmutação de certas formas 

em outras, no eterno inacabamento da existência (BAKHTIN, 2002, p. 28). 

Para compreendermos Avô Celestiano como detentor de saberes tradicionais, 

separaremos a análise nas seguintes etapas: a) descrição física e psicológica de 

Celestiano no curso da obra e impressões delimitadas por Mia Couto em diálogo com as 

raízes culturais africanas; b) o dialogismo presente nas falas de Celestiano e a filosofia 

advinda do mar; c) a voz de Celestiano como arquétipo coletivo e cultural 

moçambicana. 

 

Construção da imagem de Celestiano 

 

A novela Mar me quer (2000) inicia-se com ditos, em cada capítulo, designando 

as falas de Avô Celestiano e, com base nisso, o capítulo se desenvolve com as vivências 

de Zeca Perpétuo (o neto!) e Luarmina, em conversas na varanda da casa desta. Em um 

desses “dedos de prosa”, Zeca explica que Celestiano dizia que “a vida é tão simples 

que ninguém a entende” (COUTO, 2000, p. 2), por isso era melhor não pensar, porque 

pensar exige demais e, se deixarmos a onda nos levar, conseguiremos entender a vida.  

O primeiro aspecto que deve ser visto é a figura de Celestiano como avô e, 

consequentemente, a representação quase sempre onírica, – de um ser celeste – que 

morreu quando Zeca estava na primeira infância. Assim, o neto transita entre as 

lembranças do avô e o respeito à sabedoria desse homem velho. 

Todos os personagens são criados em uma comunidade de pescadores, com 

pouco ou nenhum letramento formal, disso resulta a sabedoria da vivência, do 

experienciar e a imagem do avô constrói o respeito e base do conhecimento a ser 

transmitido para cada geração. Ele representa o “narrador oral”, tão bem caracterizado 

por Walter Benjamin em sua análise de Leskov (2012). Por isso, avô Celestiano é 

constante nas falas e atitudes de Zeca Perpétuo, que “perpetua” oralmente a sabedoria 

do avô morto, e Luarmina, em estado incessante de punição das ações do passado e em 



busca das interpretações simbólicas da natureza: o movimento do mar, o despetalar das 

flores,  a leveza e liberdade dos pássaros. 

Além disso, o autor moçambicano descreve os personagens como negros, exceto 

Luarmina, que é mulata – outra representação da construção do país com a colonização 

dos portugueses -, e desse contexto temos o dialogismo entre a literatura e a 

religiosidade: a imagem do preto-velho. Essa figura emblemática das histórias e 

representações culturais do candomblé, da quimbanda e da umbanda (PRANDI, 2000, 

p. 237) traz imersa em si a sabedoria dos ancestrais, a representação mor da paciência, o 

amor à vida, a aceitação dos trajetos de vivência e, sobretudo, o contato direto entre os 

mundos físico e espiritual. Por isso, Celestiano, apesar de morto fisicamente na obra, 

transita e vivencia os dois mundos, entra nos sonhos e modifica a vida de Zeca Perpétuo 

como se detivesse o poder de Deus.  

Nos rituais religiosos, o preto-velho, apesar de sua aparência fragilizada, 

coordena os mundos astrais do bem e do mal, intui os seus pupilos, por meio de falas 

simples e metáforas populares a fim de que eles saibam viver plenamente o mundo 

físico. Assim, Mia Couto, sem impor nenhuma nomenclatura religiosa, transmite o 

arquétipo do sábio presente nas raízes africanas em diálogo com a construção da 

identidade moçambicana na descrição física e psicológica de Avô Celestiano. Neste 

caso, “o narrador oral” de Mia Couto amplia os elementos narrativos, pois pertence a 

uma tradição não europeia. A noção de experiência é diferente, embora ambos 

conservem o caráter liminar, a “linguagem semi-olvidada” (BAKHTIN, 2002, p. 12) 

pertencente a uma outra tradição – cultivada no âmbito da memória luso-moçambicana. 

 

A natureza interdiscursiva da filosofia aquática de Celestiano 

 

Avô Celestiano pertence a uma comunidade de pescadores que tiram seu 

sustento do mar e, obviamente, a obra Mar me quer não traz a ambiguidade no título de 

forma aleatória: é a brincadeira do despetalar as flores a espera do amor – ato que 

Luarmina faz diariamente na varanda - e, ao mesmo tempo, o encantamento do mar para 

essas pessoas. São pessoas do mar, são homens que carregam o mar dentro deles, como 

visto, por exemplo, em Agualberto – filho de Celestiano: ele era levado ao mar pelo 

ofício e, para salvar sua amada, mergulha no mar e quase morre afogado, mas sobrevive 

com o mar dentro dele a ponto de deixar seus olhos azuis como o oceano. Ou em 



Luarmina, que (re)nasce no mar e que deixa escapar o mar dentro dela por meio das 

lágrimas: “a lágrima é o mar acariciando a sua alma. Essa aguinha somos nós 

regressando ao primeiro ventre (COUTO, 2000, p. 20).” Assim a água é marcada como 

substância de vida e de morte. Há nela todo o elemento maternal, o instinto do homem é 

regressar ao ventre de águas. É a visão da morte como uma nova vida: “a Morte é uma 

viagem e a viagem é uma morte. Morrer é verdadeiramente partir, e só parte bem, 

corajosamente, nitidamente, quando se segue o fluir da água”. (BACHELARD, 2013, p. 

77) 

Toda a narrativa tece a vida dos seres daquela região ao trajeto e às incertezas do 

mar, o tempo torna-se marítimo: “o tempo anda por ondas. A gente tem é que ficar 

levezinho e sempre apanha boleia numa dessas ondeações (COUTO, 2000, p. 2)”. 

Assim, os meninos começam cedo a viver para e dentro do mar, no caso de Zeca 

Perpétuo, com 6 anos, quando o avô Celestiano morreu e ele assumiu o barco de 

pescaria. Nisso, os pensamentos se voltam para as marés, a sobrevivência é retirada do 

mar – fruto da pescaria, mas também a sobrevivência do ser, do pertencer ao contexto 

social de pescadores: “Eu tiro boas vantagens desses silêncios submarinos. São eles que 

me fazem adormecer ainda hoje. Sou criança dele, do mar.” (COUTO, 2000, p. 8) 

Diante disso, as metáforas e os ditos de Celestiano são construídos com a 

filosofia aquática e com vocalidades:  

 

[...] evocaremos a oralidade natural de suas culturas: como um conjunto 

complexo e heterogêneo de condutas e de modalidades discursivas comuns, 

determinando um sistema de representações e uma faculdade de todos os 

membros do corpo social de produzir certos signos, de identificá-los e de 

interpretá-los da mesma maneira; como [...] um fator entre outros de 

unificação das atividades individuais (ZUMTHOR, 2011, p. 22). 

 

As memórias e crenças foram delimitadas dentro de um espaço de coletividade, 

provocando a construção de arcabouço cultural por meio da interdiscursividade,  

entretanto, Mia Couto condensa essas vozes de forma mais sistemática na imagem de 

avô Celestiano que dialoga com Zeca e, em alguns casos, com Luarmina, a fim de 

assegurar a herança cultural do grupo em que viveu/vive. Com isso, as experiências 

vivenciadas pelas linhagens de famílias do local, como as aventuras nas histórias de 

pescadores e o misticismo dos “peixes sem olhos” (COUTO, 2000, p. 14), são signos  

que representam o percurso histórico, a expressão do coletivo e, ao mesmo tempo, a 

interação do outro nesse discurso oral: “Através da palavra, defino-me em relação ao 



outro, em última análise, em relação à coletividade. (...) A palavra é o território comum 

do locutor e do interlocutor” (BAKHTIN, 2006, p.113). 

Na visão de Celestiano, o mar é possuidor da viagem dos homens, estes 

somente seguem o curso do mar, mais nada. Com isso, é esse elemento que rege a vida, 

é mãe segurando a mão da criança e ensinando a trajetória de vida. Nele pode acontecer 

de tudo, pois “no mar não há palavra, nem ninguém pede contas à verdade (COUTO, 

data, p.8)”, assim o mar se torna o deus onisciente e onipresente, ninguém o julga, 

somente obedece às suas designações, afinal ele é o “olho de Deus”. 

Se o mar é parte do divino, do celestial, é também elemento de redenção, de 

transição entre a vida e a morte. É o corpo lavado pelas águas do mar que descarregam 

as dores da vida mundana, que perdoam os erros do passado, como a história de 

Luarmina na época em que era amante de Agualberto. Por sinal, este, no seu leito de 

morte, se entrega às águas do mar e morre distante dos seus, vendo nas ondas o reflexo 

da sua própria vida, das suas belezas e encantamentos. Por isso, para Celestiano, o mar 

tem um defeito: nunca seca. Isso o torna divino, distante da mortalidade dos homens e, 

consequentemente, espectador da vida e da morte dos seres: mar e sangue. 

 

Celestiano: arquétipo de representação e consolidação cultural 

 

Pensar no personagem Celestiano é, sem dúvidas, constatar uma das 

características mais representativas do escritor Mia Couto: o engajamento da literatura 

na representação do outro, do ser social, da alteridade. Na obra Mar me quer, o 

personagem estrutura-se com inúmeras características de representação da história e 

composição da cultura moçambicana, desde as descrições físicas, históricas até as 

composições míticas de um país engendrado por lutas e por crises de identidade, tanto 

no âmbito individual quanto na coletividade. 

Mesmo com o arcabouço denso, o escritor traz uma leveza digna da vivência e 

da poética do ser representado no seu contexto social, na sua beleza enquanto parte de 

uma cultura, enformada pelo discurso e pela língua. Desse modo, Mia Couto consegue 

dialogar entre a realidade e a fantasia (CANDIDO, 1993), ambos estruturados na 

representação poética que equilibra essas duas potencialidades.  

 



[...] a capacidade que os textos possuem de convencer depende mais da sua 

organização própria que da referência ao mundo exterior, pois este só ganha 

vida na obra literária se for devidamente reordenado pela fatura. Os textos 

[...], tanto os realistas, quanto os não-realistas, suscitam no leitor uma 

impressão de verdade porque antes de serem ou não verossímeis são 

articulados de maneira coerente (CANDIDO, 1993, p. 11). 

 

Assim, o autor constrói, não só em Mar me quer como também no conto “O 

adiado avô”, no livro O fio das missangas (2009, p.33-38), a imagem de dois 

personagens – Celestiano e Zedmundo – que representam a sabedoria espontânea e 

reflexiva de um povo. Esses dois personagens ontológicos, cada qual em seu universo, 

discursam com o leitor de Mar me quer e de O fio das missangas, trazendo as marcas 

mais significativas e exemplares da vivência e da construção do alicerce cultural do 

homem como ser social e como representante da identidade moçambicana. Desse modo, 

são obras que não se restringem à nacionalidade, mas que despertam no leitor aquilo 

que o distingue na coletividade e, ao mesmo tempo, aquilo que o inclui como parte 

integrante do conviver e do construir histórias com o outro – discursivamente 

articulados de maneira coerente. 

A percepção do outro em Mar me quer, sob a óptica de Celestiano, também se 

amplia quando aos demais personagens, principalmente o neto, assumem uma postura 

ativa em relação à identidade cultural. Desse modo, temos a articulação dos saberes de 

Celestiano em diálogo com os outros personagens, o que nos leva a pensar na teoria da 

enunciação de Bakhtin (2006), afinal os discursos orais presentes na obra contribuem 

para um movimento dialógico em busca da alteridade: é a busca e consolidação dos 

valores ancestrais por meio da construção coletiva. Por isso, às vezes, as falas de Zeca 

Perpétuo, em especial, caminham para a transformação desse personagem também em 

uma figura imponente como a do avô, rica em sabedoria popular apreendida com 

Celestiano, mas também em função das próprias experiências: “vamos ficando velhos 

quando não fazemos novos amigos. Estamos morrendo a partir do momento em que não 

mais nos apaixonamos.” (COUTO, 2000, p. 4).  

No entanto, é em Celestiano que Mia Couto retrata as histórias orais, a 

bagagem de construção e de consolidação cultural da voz, da enunciação ativa, do 

dialogismo entre os interlocutores e, junto com isso, a performance da transmissão 

dessa culturalidade: é o preto-velho, com linguagem simples para alcançar qualquer 



interlocutor, com metáforas próximas às vivências do grupo social. Assim, Celestiano é 

um ser individual, mas de representação coletiva, arquétipo do outro, é a voz de um na 

representação de um todo. 
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