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O ESCRITOR QUE CALCULAVA: LITERATURA E MATEMÁTICA 

EM MIA COUTO 

 

THE WRITER WHO COUNTS: LITERATURE AND 

MATHEMATICS IN MIA COUTO'S 

 

Maria Perla Araújo Morais1 

Frederico Andries Lopes2 

 
Resumo: As relações entre Literatura e Matemática são explicitadas por Mia Couto em vários momentos 

de sua obra. No conto “Os infelizes cálculos da felicidade”, o escritor moçambicano aciona esse diálogo a 

partir da linguagem, quando se serve de conceitos específicos, e também para demonstrar a trajetória de 

seu protagonista, que vai de uma vida calculada a uma aleatória, quando se apaixona. Identificamos nesse 

percurso o pensamento algébrico e, depois, o pensamento probabilístico. Mia Couto parte da vida para 

chegar à matemática, apontando para a matriz de todo conhecimento: a relação do homem com seu corpo 

e com o mundo que o cerca. 

 

Palavras-chave: Matemática, Literatura, Mia Couto. 

 

Abstract: Mia Couto makes explicit the relations between Literature and Mathematics in several places 

in his work. In the short story “Os infelizes cálculos da felicidade”, the Mozambican writer triggers this 

dialog starting from language itself by using specific concepts, while he also shows the trajectory of his 

main character, from a calculated life to a random one, when this falls in love. We identify here the use of 

the algebraic thinking, and then the probabilistic thinking. Mia Couto starts from life to come to 

Mathematics, pointing to the matrix of all knowledge: the human relation to the body and  the world 

surrounding it. 

 

Keywords: Mathematics, Literature, Mia Couto. 

 

 

Introdução 
 

 A recorrência das artes a um repertório das Ciências Naturais ou Exatas é antiga 

e desperta debates para se entender o porquê e como se daria esse diálogo, se, a 

princípio, são considerados saberes tão diversos. Com o fortalecimento das Ciências em 

detrimento a um saber mais oral ou mítico, essa recorrência pode ser vista como acervo 

trivial; por outro lado, a Ciência não deixa de ser um acervo dispensável, para aqueles 

que pensam a Literatura como espaço propício para se subverter a realidade.  

 Na Literatura, o saber científico pode ser acionado para conduzir ou explicar 

vida e morte de personagens, para substituir um entendimento mais mítico do mundo 

por um mais empírico, para estruturar a mensagem de maneira simétrica ou para obter a 

recursividade das formas ou dos temas dentro do texto. As ciências, portanto, podem 

tangenciar ou ser elemento central da Literatura. Observar o percurso dessa relação seria 

acompanhar as ideias e conceitos que produzem o entendimento do que é literário e do 

que se considera científico ao longo dos tempos.  

 Para as recentes pesquisas cognitivas, existe uma perspectiva interessante para 

pensarmos na relação entre saberes: entender que a experiência com o conhecimento 
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segue praticamente a mesma formatação, qualquer que seja a disciplina, seja ela 

literária, linguística ou científica. Por exemplo, podemos perceber que a estrutura do 

pensamento matemático é também a estrutura do pensamento literário e linguístico em 

geral. As formas de conhecimento humano são as mesmas. Estruturas matemáticas são 

fundamentadas em vivências do cotidiano, assim como as estruturas linguísticas.  

 O conto “Os infelizes cálculos da felicidade”, de Mia Couto, é uma amostra de 

como as estruturas linguísticas, literárias e matemáticas podem, juntas, produzir sentido 

e que todas estão fundamentadas nas vivências do homem com o mundo ao seu redor. 

Na história, o escritor moçambicano nomeia vivências do dia a dia e das relações 

humanas a partir de uma nomenclatura matemática. Ao mesmo tempo, força essa 

nomenclatura até os limites do poético, aproximando as disciplinas e resgatando um 

diálogo entre vivência, linguagem e matemática.  

 Biólogo de formação, Mia Couto teve contato mais aprofundado com 

matemática em seu curso, o que poderia explicar a forma como lida com termos  

complexos da área dentro do conto. Na realidade, em outros momentos da sua obra, o 

escritor já demonstra um entendimento menos trivial de conceitos matemáticos.  

 No conto em questão, ele aciona a matemática de algumas maneiras: brinca com 

conceitos, recorre a estereótipos, na composição do universo emocional do personagem, 

e trabalha com o sentido metafórico dos termos, na interseção entre matemática e 

literatura, em que conceitos matemáticos podem ser utilizados para iluminar aspectos da 

história. Em todas essas formas, vemos uma apropriação de Mia Couto do arsenal 

matemático menos com o propósito de sistematizar a realidade e mais como uma forma 

de apontar para a matemática como uma vivência, uma relação primeira com os objetos. 

 Nesse sentido, é interessante como Mia Couto compõe o percurso do 

personagem principal: Julio Novesfora vai de uma vida regrada para o mundo de 

possibilidades. Ou seja, passa do pensamento algébrico para o probabilístico. Portanto, 

o escritor se apossa também desses pensamentos matemáticos traduzindo-os em vida e 

forma no seu personagem. 

 O escritor moçambicano se apossa do aparato conceitual interdisciplinar, 

apontando para uma vivência dos termos matemáticos no dia a dia dos personagens. 

Mostra como é possível o entendimento da vivência do homem com o espaço ao seu 

redor ou com o seu próprio corpo a partir de termos específicos e não triviais da 

matemática. Indica, por isso, uma experiência de conhecimento que ultrapassaria uma 

categorização disciplinar, escolar e fragmentada. 

 

1 Matemática e Literatura: da estranheza à similitude 
  

 Desde o século XIX, testar os limites tradicionais do que é considerado literário 

tornou-se uma questão permanente. Não é à toa que palavras de ordem das revoluções 

modernistas no século XX foram a invenção e a pesquisa. A ruptura com a tradição, no 

entanto, significou o surgimento de “outra tradição” - a tradição moderna: 
 
A modernidade é uma tradição polêmica que desaloja a tradição imperante, 

seja ela qual for; mas só desaloja para, no instante seguinte, ceder o lugar a 

outra tradição, que, por sua vez, é mais uma manifestação momentânea da 

atualidade. A modernidade nunca é ela mesma: é sempre outra. O moderno 

não se caracteriza apenas pela novidade, mas pela heterogeneidade. (PAZ, 

2013, p.15) 
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 Os textos literários incorporaram as mudanças urbanas, tecnológicas e sociais, 

bem como a transitoriedade e efemeridade do mundo moderno. A linguagem deixa de, 

aos poucos, operar com o decoro tradicional, para assumir uma dicção mais urbana, 

cotidiana e até escatológica. 

 Mas a principal conquista moderna talvez seja o entendimento de Literatura 

como um aparato conceitual humano e subjetivo sem uma verdade primeira ou última a 

ser alcançada. Nesse sentido, o que escrevemos nunca é a coisa em si, mas uma 

subjetividade se posicionando sobre algo. Por exemplo, o romance Dom Casmurro, de 

Machado de Assis, trata de uma história que gira em torno das memórias do personagem 

Bentinho, tentando entender um possível adultério cometido por sua falecida esposa, 

Capitu (ASSIS, 2004). Acontece que, ao longo do texto, faz mais sentido entender quem 

narra a história do que propriamente quem é o objeto aparente dela. O discurso de 

acusação a que o narrador recorre, acrescido de suas memórias seletivas acabam 

revelando mais da personalidade de quem narra do que de Capitu. 

  O século XIX, entretanto, possibilitou também uma outra experiência artística 

que tentava ser mais centrada no objeto que na subjetividade. Nesse sentido, recursos, 

conceitos e teorias das descobertas científicas fizeram parte do texto artístico num 

diálogo em que a Literatura exaltava as conquistas e as registrava no texto. Acontece 

que, quando lemos um texto com esse tipo de procedimento, aliada à questão da 

subjetividade, sempre criadora, cabe a indagação sobre a liberdade artística, se o texto 

procura tanto a verossimilhança. 

 Nesse diálogo, na maioria das vezes, os conceitos ou termos científicos seriam 

uma amostra de como a literatura acompanharia as conquistas científicas modernas sem 

propriamente incorporá-las ao processo criativo, numa espécie de “estética do 

inventário”, como diria Machado de Assis acerca do Realismo: “O realismo não 

conhece relações necessárias, nem acessórias, sua estética é o inventário.” (ASSIS, 

2004, p.826)  

 Esse aspecto fica evidente principalmente quando o confrontamos com 

realizações estéticas como, por exemplo, o poema “Uma carniça”, de Charles 

Baudelaire: uma amostra muito interessante de como arte, ironia e ciências podem, sim, 

juntas, fazerem parte do mesmo processo criativo e artístico. Neste poema, Baudelaire 

explora procedimentos e termos científicos para desconstruir uma cena romântica de um 

passeio entre namorados. Essa revisão faz-se de forma a incorporar as imagens e decoro 

românticos a uma cena impossível nessa estética: 
 
Lembrai-vos, ó minha alma, do objeto á vista. 

             Naquele belo dia de verão: 

À beira de um caminho, a nojenta carniça 

              Nos calhaus semeados no chão, 

 

Qual lúbrica mulher, de pernas para o ar, 

              Ardente e a suar o veneno, 

Abria de maneira cínica e vulgar 

              Seu ventre de exalações pleno. (BAUDELAIRE, 2011, p.57) 
 

 Na Literatura contemporânea, vários estudiosos apontam para a possibilidade de 

as Ciências serem um acervo possível e permanente para o texto literário. Pensadas de 

maneira disciplinar, essas áreas ajudariam a ampliar temas e interpretações. Estudando 

as relações entre Literatura e Matemática em obras de Georges Perec e Jorge Luís 

Borges, Jacques Fux argumenta que esse diálogo poderia “aumentar as possibilidades de 
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escrita e leitura de seus argumentos ficcionais e ensaísticos.” (2010, p.12) O 

instrumental matemático, muito utilizado por esses escritores, ajudaria a acessar as 

informações de textos literários que utilizam esse acervo: “(...) conhecer um pouco de 

matemática aumenta as possibilidades de leitura da produção textual desses autores.” 

(2010, p.12) A matemática, assim, seria vista como um acervo que ampliaria as 

temáticas possíveis dentro do texto literário. 

 A raiz grega math, que daria origem à palavra matemática, está relacionada às 

noções de aprender e conhecer. À época de Platão, matemática eram todos os objetos de 

conhecimento de então. Um máthema – cujo o plural é mathémata – significava objeto 

de conhecimento. Os objetos de conhecimento incluíam também gramática, retórica e 

filosofia, e não apenas aritmética, geometria e astronomia. Na Grécia clássica, tudo o 

que se estudava era matemática, no sentido amplo que destacamos. Platão afirmava que 

o principal máthema era a Ideia do Bem (PLATÃO, 1990, 505a).  

 O processo de restrição de significado, que começou com Pitágoras no século VI 

a.C., passando nos séculos seguintes por Platão e Aristóteles, duraria até pelo menos o 

início do século XIX, quando um matemático era ainda chamado de geômetra. Isaac 

Newton (1643-1727), no século XVIII, por exemplo, não era considerado um 

matemático ou um físico, mas sim um geômetra e um filósofo natural. 

 Pesquisas recentes na área de cognição (TALL, 2013) têm mostrado que o 

chamado pensamento matemático retira seus conteúdos das mesmas fontes que 

quaisquer outras formas de pensamento. Os pensamentos matemático e literário são 

ambos formados, em primeiro lugar, pela vivência do indivíduo com o seu corpo e, 

depois, pela vivência do indivíduo com o símbolo, na fase de desenvolvimento da 

linguagem. Essas são as bases das futuras formas de conhecimento formalizado. 

 As noções e conceitos que animam o pensamento matemático se encontram 

também no pensamento literário, e vice-versa. Falar de matemática e literatura, ou 

ciência e literatura, costuma pressupor uma divisão aguda e clara entre essas disciplinas, 

o que é, do ponto de vista cognitivo, claramente falso. Por isso, não surpreende que 

entre as principais metáforas que matemáticos e professores de matemática usam em seu 

trabalho sejam de figuras, de gestos com o corpo e de vivências comuns a todas as 

pessoas.  

 A dificuldade que temos em relacionar as disciplinas vem do chamado efeito 

escola, que divide o conhecimento humano em porções estanques, sem atentar para suas 

fundações comuns, e acaba ensinando que esses conteúdos são separados. Por motivos 

puramente gerenciais, a escola fragmenta um conhecimento que nasce naturalmente 

integrado, e logo depois realiza esforços hercúleos para uni-lo novamente. Mas os 

conteúdos escolares já estão cristalizados nas linguagens artificiais que desenvolveram 

para sobreviver à gestão do tempo escolar, e resistem a abandonar seu novo estatuto 

organizacional. Poucas coisas, como essa, mostram tão claramente a origem do fracasso 

que a escola promove. 

 A matemática estuda e formaliza conceitos formados a partir de padrões do dia a 

dia concreto e mental, e por isso está presente em qualquer tipo de pensamento 

estruturado. A gramática formaliza a vivência linguística concreta com a língua, assim 

como a música formaliza nas regras da harmonia e do contraponto tradicionais, 

regulando e algebrizando nossa vivência com o som e suas relações eufônicas. O 

mesmo ocorre com as outras manifestações do conhecimento humano. 

 Por isso, é possível pensar na relação entre Literatura e Matemática não só como 

acervos que ampliariam áreas estanques e específicas. A matemática pode ser vista tanto 
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como uma ciência que formaliza as regularidades e padrões do cotidiano, como também 

uma forma de se relacionar com o mundo de forma corporal e concreta, assim como 

qualquer outro conhecimento. 

 Mia Couto, no conto “Os infelizes cálculos da felicidade”, nos oferece esse tipo 

de percepção acerca dos conceitos matemáticos que aciona no texto. O escritor 

moçambicano aponta nas vivências comuns conceitos matemáticos. Identifica na 

realidade instâncias particulares de um conceito abstrato matemático, mostrando que os 

conceitos matemáticos guardam em sua estrutura suas origens concretas. Mia Couto 

parte de conceitos gerais particularizando-os em seus personagens. 

 Até certo ponto, é trivial que Mia Couto utilize a linguagem matemática, e muito 

porque sua formação de biólogo contém essa disciplina. O escritor moçambicano aciona 

conceitos matemáticos através das vivências de seus personagens, explorando a 

natureza concreta desses conceitos. 

 

2 A vivência concreta da Matemática no conto 
 

 “Os infelizes cálculos da felicidade” trata de um personagem chamado Julio 

Novesfora, o mestre Novesfora, que procurava levar a vida de maneira bastante 

racionalizada, sem afetos ou relações amorosas. Acontece que acaba se apaixonando por 

uma aluna bem mais nova que ele e toda a vida equilibrada que almejava é esquecida. 

Todos começam a repreender a atitude do mestre, mas ele não dá atenção para as 

críticas. Uma vez vivenciando o amor e se afastando da vida calculada, começa a 

adentrar no mundo das possibilidades. Dentre elas, a mais perturbadora para quem ama: 

a perda do objeto amado. Começa, então, achar que a aluna irá deixá-lo. Mas, no mundo 

do possível, acaba seguindo um caminho imprevisto: abandona a aluna ao se apaixonar 

e fugir com outra mulher. 

 Em todo o conto, vemos a discussão de um clichê que relaciona o conhecimento 

matemático a um entendimento mais racional da vida e das relações humanas. Mestre 

Novesfora sempre pensara ser possível levar a vida de maneira precisa e equilibrada, 

sem sentimentos ou amores. Por isso, Mia Couto, ao compor o personagem Júlio 

Novesfora, recorre a estereótipos típicos associados a um matemático: pessoa fria, sem 

emoções, que domina sua técnica em algo grau, vista como a expressão mais acabada da 

razão humana. 

 Júlio Novesfora era “[h]omem bastante matemático, vivendo na quantidade 

exata, morando sempre no acertado lugar”, e vivia a regularidade de uma vida estática e 

sem muitas alterações. Cerebral ao extremo, “[d]oseava o coração em aplicações 

regradas, reduzida a paixão ao seu equivalente numérico”, e vivia como se fosse 

possível, até o surgimento da paixão, matematizar a realidade em sua totalidade: 

“qualquer situação lhe algebrava o pensamento”. O que lhe escapasse à matematização 

era descartado como sem importância, como o universo dos sentimentos: “O sentimento 

(...) não tem logaritmo. Por isso, nem se justifica sua equação.” (COUTO, 2012, p. 93) 

 Não há razão para Mia Couto usar a palavra “logaritmo”, uma vez que sequer 

metaforicamente isso faria sentido. É uma maneira lúdica de dizer que o que está em 

jogo é a impossibilidade de racionalizar o afeto, dos quais Julio Novesfora se abstivera 

desde menino. “Do ponto de vista da álgebra, a ternura era um absurdo. Como o zero 

negativo”. (COUTO, 2012, p. 93) 

 Números positivos são aqueles maiores do que zero, e números negativos são os 

menores do que zero. O zero, em si, por convenção, não é positivo nem negativo. Mia 
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Couto percebe a situação, e apenas deseja brincar com o leitor, oferecendo algo que 

talvez esteja em seu universo de compreensão.  

 Mestre Novesfora, que até no nome aponta para o universo da certeza, do 

cálculo, da prova, no primeiro momento do conto vive no mundo algébrico. Na 

matemática, álgebra é o ramo que estuda relações estruturais entre os objetos 

matemáticos. Mais comumente, ela é vista como um conjunto de regras abstratas acerca 

das reações numéricas. 

 Após o personagem se apaixonar, vemos que esse mundo previsível é substituído 

pelo provável. Julio Novesfora adentra o universo das probabilidades, que não consegue 

prever o acontecimento em si na esfera local, mas apenas identificar tendências globais. 

O certo é substituído pelo aleatório dentro de um espaço amostral. O título do conto já 

antecipava a impossibilidade de “calcular” a vida, uma vez que a junção dos paradoxos 

mostra as projeções diferentes, os caminhos diversos e até inesperados para se chegar à 

felicidade. Assim, se Julio Novesfora projetara para si uma vida regrada, o amor 

introduz uma outra possibilidade.  

 Quando o amor aparece, o mestre para de seguir regras: “Mas o mestre já 

perdera o cálculo. Desvalessem os razoáveis conselhos. Ainda mais grave: ele perdia o 

matemático tino. Já não sabia nem o abecedário dos números. Seu pensamento perdia as 

limpezas da lógica”. (COUTO, 2012, p.94).  

 No momento em que Novesfora se apaixona, é que o uso da matemática no 

conto se torna mais profundo, e metáforas interessantes passam a compor o cenário 

narrativo. Antes, porém, uma breve fase lúdica se projeta nas palavras, lançadas apenas 

para significar uma transição de domínio do racional para o emocional, acompanhado 

do respectivo balanço nas emoções de Novesfora: “O mestre já havia traçado a 

hipotenusa à menina” e “O oito deitado é um infinito” (COUTO, 2012, p.94). 

 Entre as concepções matemáticas mais presentes na análise superior, está a de 

infinito. Como se fosse uma lâmpada mágica do qual saem os mais interessantes 

resultados – e também paradoxos que têm ocupado os matemáticos por milênios – o 

infinito é um elemento-chave no conto de Mia Couto.  

 O símbolo do infinito costuma ser notado, de fato, por um oito deitado. Mas 

existem vários infinitos em matemática, uns maiores do que os outros. A distinção mais 

comum entre essas ordens de infinito é que o infinito dos números inteiros é "menor" do 

que o infinito dos pontos em uma reta. O importante, no entanto, é como ele é usado no 

conto.  

 Mia Couto aciona outras vezes o conceito de infinito, como vemos na seguinte 

passagem: “O mundo (...) estava posto em equação de infinito grau.” (COUTO, 2012, p. 

93). Equações polinomiais aparecem no ensino médio e são classificadas segundo seus 

graus. Todos devem já ter visto uma equação de segundo grau, para a qual usamos a 

famigerada fórmula de Báskara para encontrar suas raízes, ou seja, encontrar os 

números que equilibram a equação. Não existe, no entanto, equação de grau infinito. 

Mas, ao lançar mão desse termo, Mia Couto pretende apenas dizer que o mundo é de 

complexidade inefável, simplesmente impossível de ser entendido. 

 Em outro momento, o infinito também aparece: “A paixão é o mundo a dividir 

por zero.” (COUTO, 2012, p.) Novesfora aqui enfatiza a infinitude da paixão. Para 

entender isso, seria interessante realizar um procedimento: escrever em um papel o 

número 1, dividi-lo por um número pequeno, como 0,1, e anotar o resultado em uma 

coluna ao lado. Depois, dividir novamente o 1 por um número menor do que 0,1, por 

exemplo, 0,01, e anotar o resultado. Em seguida, dividir por 0,001, e assim por diante. 
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Veríamos que os resultados cresceriam na sequência 10, 100, 1000. Ou seja, se os 

números que dividem o 1 se tornam cada vez menores, ficando muito próximos de zero, 

o resultado da conta tende ao infinito. No contexto da análise matemática, 

frequentemente, e para efeitos de cálculo, substituem-se expressões que são “divididas 

por zero” pelo símbolo de infinito. 

 Mia Couto também brinca com a terminologia da matemática, inventando o 

termo idimensional com conotações de infinito: “Aquilo era um amor idimensional.” 

Como fica claro, significa que era um amor sem medida. O conceito de dimensão, no 

entanto, assume significados diferentes segundo o contexto. Na física, por exemplo, os 

números costumam ser acompanhados de unidades de medida. Uma medida costuma 

ser uma comparação com um padrão fixo e estabelecido por convenção, para efeitos de 

cálculo. Assim, podemos interpretar a palavra "idimensional" como "sem comparação". 

Matemáticos e físicos devem agradecer a Mia Couto pelo presente dessa nova palavra, 

inexistente no vocabulário técnico. A palavra corrente na técnica é "adimensional". 

 O conhecimento de como a matemática se estrutura também é do domínio de 

Mia Couto, como demonstra nas orações "Corolariamente, é natural que cometa erros" e 

"O professor demonstrava seu axioma” (COUTO, 2012, pp. 94 e 95). 

 A matemática formal se estrutura em uma rede de axiomas e teoremas, em que 

os teoremas são derivados dos axiomas, e depois uns dos outros, através de regras da 

lógica matemática, formando a malha da teoria. Corolários são teoremas que se 

deduzem com facilidade ou são casos particulares de outros teoremas. Axiomas são as 

afirmações tomadas sem demonstração logo na partida de uma teoria matemática, 

afirmações das quais os teoremas se seguem.  

 Tecnicamente, não existe nada como "demonstrar um axioma", pois axiomas não 

são demonstráveis. Mia Couto, no entanto, deixa claro, pelo contexto, que Novesfora 

fazia um esforço de argumentação, e é interessante saber quais devem ser os critérios 

usados para a escolhas dos axiomas de uma teoria. Em todo caso, toda teoria 

matemática deve ser rigorosamente construída. Quando Novesfora entra no campo das 

emoções, ele se afasta do rigor matemático: “Entre folgas e folguedos, Júlio Novesfora 

se afastava dos rigores da geometria” (COUTO, 2012, p. 95). A geometria foi a primeira 

teoria a ser axiomatizada, e permanece até hoje como modelo do que é fazer 

matemática. 

 Depois que Julio Novesfora se apaixona, quando ele se movimento em direção 

ao outro e, portanto, em direção ao imprevisto, encontra com a impossibilidade do 

cálculo. Qualquer tentativa de se operar mecanicamente sobre dados de entrada de 

maneira que isso produza uma saída sempre produzirá uma resposta errônea. A vida não 

é calculável, por isso a infelicidade pode se transformar em felicidade no título. 

Novesfora vivencia esse caos, o universo das probabilidades, e o dissemina, depois que, 

no final, também abandona a amada por uma jovem ainda mais nova.  

 Durante todo o conto, Mia Couto demonstra como estaria se apossando de 

termos e conceitos matemáticos para nomear realidades concretas. A informação sobre 

os conceitos dos quais se serve ajuda a ampliar o entendimento do conto, mas, assim 

como faz com a Língua Portuguesa, a maneira como incorpora esses termos ao contexto 

nos oferece uma vivência concreta dos termos matemáticos. Esse procedimento não 

seria muito diferente daquele que Mia Couto utiliza quando reinventa a própria Língua 

Portuguesa em boa parte de sua obra, ampliando os significados existentes e propondo 

vocábulos novos e originais. Na realidade, estaríamos vendo neste caso específico da 

matemática um procedimento maior já presente na obra do escritor: a vivência mais 
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concreta do mundo intermediada pela linguagem. 

 

Conclusão 
 

 No conto “Os infelizes cálculos da felicidade”, Mia Couto se serve do acervo 

matemático para nomear a vivência concreta. Acionar o conhecimento matemático para 

entender o conto é interessante, mas a relação entre as disciplinas Literatura e 

Matemática na obra extrapola esse movimento. Acreditamos que o escritor procura 

apontar para a matriz concreta do conhecimento: o relacionamento do homem com o 

próprio corpo e o mundo ao seu redor. Seria numa etapa posterior que essa vivência se 

transforma em símbolo, em conhecimento abstrato delimitado por áreas específicas, 

como a Matemática, a Linguística ou a Literatura. 

 A linguagem do conto utiliza termos matemáticos existentes ou inventados 

apontando para um contexto real em que esses conceitos podem ser entendidos. No 

desenvolvimento do conto, o protagonista apresenta um percurso que vai de um mundo 

previsível e calculável a um instável e incerto. Mia Couto dá corpo ao pensamento 

algébrico na primeira fase do personagem principal e, depois de conhecido o amor, dá 

voz ao mundo das probabilidades. 
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