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Módulo 1
Texto 1
Naquele lugar, a guerra tinha morto a estrada. Pelos caminhos só as hienas se arrastavam,
focinhando entre cinzas e poeiras. A paisagem se mestiçara de tristezas nunca vistas, em cores
que se pegavam à boca. Eram cores sujas, tão sujas que tinham perdido toda a leveza,
esquecidas da ousadia de levantar asas pelo azul. Aqui, o céu se tornara impossível. E os
viventes se acostumaram ao chão, em resignada aprendizagem da morte.

Texto 2
E assim seguia nossa criancice, tempos afora. Nesses anos ainda tudo tinha sentido: a
razão deste mundo estava num outro mundo inexplicável. Os mais velhos faziam a ponte entre
esses dois mundos. Recordo meu pai nos chamar um dia. Parecia mais uma dessas reuniões em
que ele lembrava as cores e os tamanhos de seus sonhos. Mas não. Dessa vez, o velho se
gravatara, fato e sapato com sola. A sua voz não variava em delírios.
Anunciava um facto: a Independência do país. Nessa altura, nós nem sabíamos o
verdadeiro significado daquele anúncio. Mas havia na voz do velho uma emoção tão funda,
parecia estar ali a consumação de todos seus sonhos. Chamou minha mãe e, tocando sua
barriga redonda como lua cheia, disse:
- Esta criança há-de ser chamada de Vinticinco de Junho.
Vinticinco de Junho era nome demasiado. Afinal, o menino ficou sendo só Junho. Ou de
maneira mais mindinha: Junhito. Minha mãe não mais teve filhos. Junhito foi o último habitante
daquele ventre.
O tempo passeava com mansas lentidões quando chegou a guerra. Meu pai dizia que era
confusão vinda de fora, trazida por aqueles que tinham perdido seus privilégios. No princípio,
só escutávamos as vagas novidades, acontecidas no longe.
Depois, os tiroteios foram chegando mais perto e o sangue foi enchendo nossos medos.
A guerra é uma cobra que usa os nossos próprios dentes para nos morder. Seu veneno circulava
agora em todos os rios da nossa alma. De dia já não saímos, de noite não sonhávamos. O sonho
é o olho da vida. Nós estávamos cegos.

Texto 3
Até que, certa vez, desaguou na praia um desses mamíferos, enormão. Vinha morrer na
areia. Respirava aos custos, como se puxasse o mundo nas suas costelas. A baleia moribundava,
esgoniada. O povo acorreu para lhe tirar carnes, fatias e fatias de quilos. Ainda não morrera e já
seus ossos brilhavam no sol. Agora, eu via o meu país como uma dessas baleias que vêm
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agonizar na praia. A morte nem sucedera e já as facas lhe roubavam pedaços, cada um tentando
o mais para si. Como se aquele fosse o último animal, a derradeira oportunidade de ganhar uma
porção. De vez enquanto, me parecia ouvir ainda o suspirar do gigante, engolindo vaga após
vaga, fazendo da esperança uma maré vazando. Afinal, nasci num tempo em que o tempo não
acontece. A vida, amigos, já não me admite. Estou condenado a uma terra perpétua, como a
baleia que esfalece na praia. Se um dia me arriscar num outro lugar, hei-de levar comigo a
estrada que não me deixa sair de mim. Vistas as coisas, estou
mais perdido que meu mano Junhito.
A guerra crescia e tirava dali a maior parte dos habitantes. Mesmo na vila, sede do
distrito, as casas de cimento estavam agora vazias. As paredes, cheias de buracos de balas,
semelhavam a pele de um leproso. Os bandos disparavam contra as casas como se elas lhes
trouxessem raiva. Quem sabe alvejassem não as casas mas o tempo, esse tempo que trouxera
o cimento e as residências que duravam mais que a vida dos homens. Nas ruas cresciam
arbustos, pelas janelas espreitavam capins. Parecia o mato vinha agora buscar terrenos de que
tinha sido exclusivo dono. Sempre me tinham dito que a vila estava de pé por licença de poderes
antigos, poderes vindos do longe. Quem constrói a casa não é quem a ergueu mas quem nela
mora. E agora, sem residentes, as casas de cimento apodreciam como a carcaça que se tira a
um animal.

Texto 4
- Não mexa, miúdo!
- Porquê? É gente que está vir. Vêm para nos tirar daqui... Não termina a frase. A mão do
velho se calca sobre os seus lábios, impondo o grave silêncio. Então, por entre os altos capins,
assoma um elefante. O bicho se arrasta, cansado do seu peso. Mas há no demorar das pernas
um sinal de morte caminhando. E, na realidade, se vislumbra que, em plenas traseiras, está
coberto de sangue. O animal se afasta, penoso.
Muidinga sente o golpe da agonia em seu próprio peito. Aquele elefante se perdendo
pelos matos é a imagem da terra sangrando, séculos inteiros moribundando na savana.
- Dispararam sobre o bicho.
- Quem foi, tio?
- São esses da guerra. Querem os dentes para vender lá fora.

Texto 5
- Precisamos esquecer quase tudo, não é? Agora, eu entendo bem os babalazes de meu
Pai.
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- Preciso esquecer muito-muito são coisas que assisti na administração. Eu apanhei
porrada que me matou as pernas. Mas antes de mim muitos foram chambocados sem nenhuma
razão.
Ele rodava a cadeira, frente para trás. De quando em enquanto se escutavam tiros,
rajadas de metralhadora. Já nem nos alarmávamos. Lá fora havia o matraquear da morte,
lamentos de vidas que se apagavam. Para nós, porém, aquele ruído era já parte da paisagem.
Ficava, contudo, um amargo escorrendo naquelas paredes. Nosso assunto se engasgou.
Comentei sobre a
eternidade que demorava a guerra. Assane discordou:
- Nem isto guerra nenhuma não é. Isto é alguma coisa que ainda não tem nome.
Se explicou: antes fosse uma guerra a sério. Se assim fosse teria feito crescer o exército.
Mas uma guerra-fantasma faz crescer um exército fantasma, salteado, desnorteado, temido por
todos e mandado por ninguém. E nós próprios, indiscriminadas vítimas, nos íamos convertendo
em fantasmas.
- No fundo da latrina não pode haver guerra limpa.

Texto 6
Eu queria ganhar tempo, entreter a prostituta a ver se ela se inclinava a deixar cair o nome
de alguém que me servisse de guia.
- Tens arma, estrangeiro? Não tens? É muita pena: porque era bom que ensinasses a esse
menino maneiras de matar, bons métodos de roubar.
Da bolsa retirou um cigarro e, sem acender, o ajeitou entre os lábios. É só para os outros
verem, nem tu sabes quanta inveja vale uma coisa dessas, disse ela abanando o cigarro.
- Encontras o miúdo, mas ficas proibido de lhe dar caneta ou enxada.
Isso não dá vida para ninguém. Vale a pena uma arma, estrangeiro. Nestes dias, uma arma
é que faz a vida. Rápida e boa.

Texto 7
Se dizia daquela terra que era sonâmbula. Porque enquanto os homens dormiam, a terra
se movia espaços e tempos afora. Quando despertavam, os habitantes olhavam o novo rosto da
paisagem e sabiam que, naquela noite, eles tinham sido visitados pela fantasia do sonho.
(Crença dos habitantes de Matimati)
O que faz andar a estrada? É o sonho. Enquanto a gente sonhar a estrada permanecerá
viva. É para isso que servem os caminhos, para nos fazerem parentes do futuro. (Fala de Tuahir)
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Texto 8
Meu pai sofria de sonhos, saía pela noite de olhos transabertos. Como dormia fora, nem
dávamos conta. Minha mãe, manhã seguinte, é que nos convocava:
- Venham: papá teve um sonho!
E nos juntávamos, todos completos, para escutar as verdades que lhe tinham sido
reveladas. Taímo recebia notícia do futuro por via dos antepassados. Dizia tantas previsões que
nem havia tempo de provar nenhuma. Eu me perguntava sobre a verdade daquelas visões do
velho, estorinhador como ele era.
- Nem duvidem, avisava mamã, suspeitando-nos.

Texto 9
(...) À medida que Tuahir fala o miúdo se sente minguar, pequeno, quase sem nenhuma
idade. Ele carecia de sua paterna mão. Porém, ao invés de ajudar, o velho lhe pede apoio. Estava
com frio, solicitou agasalho. O miúdo lhe cobre com seu corpo. E sente pena de si. Como é que
ele, tão menino, tão recém-recente, andava cuidando de seu pai? Como é que a sua mão, do
tamanho de um beijo, protegia um homem tão volumoso? E lhe cresce uma grande raiva para
com seu pai. Afinal, nunca ele
lhe cobrira dos frios, nunca ele o empurrara para fora da tristeza. Ou seria que apenas depois
da infância ele poderia ser criança?
- Tio, vamos parar esta brincadeira. JÁ sinto a cabeça me andar à volta.
- Tio? Então, Kindzu, agora você me chama de tio? Ser que não respeita seu falecido pai?
- Não, pai. É que...
E Muidinga se atrapalha em totais confusões. É como se qualquer coisa, lá fundo de seu
peito, se estivesse rasgando. E se apercebe que, em seu rosto, desliza o frio das lágrimas.
Depois, sente a mão de seu pai lhe afagando a cabeça. Olha o seu rosto e vê que, afinal, seus
olhos eram sábios. Foi como se,
repente, toda a bondade dele ficasse visível, redonda.
- Pai, por que nunca me mostraste como eras, dentro de ti?
- Tinha medo, filho. Não podia mostrar esse defeito e dizer: olha este meu coração que
nunca cresceu!
Seu pai estava ali, grande, sem mentira. Pela primeira vez alguém lhe dava abrigo. O
mundo se estreava, já não havia escuro, não havia frio. O autocarro incendiado, Junhito
maldiçoado, os corpos carbonizados, as mãos do pastor Afonso sangrando, tudo isso ficava
longe. De repente, o pai se desata a rir. Por um instante, Muidinga receia que o tio deseje
quebrar aquele fingimento, cansado da ilusão. Mas não, o velho prossegue a brincriação. E
começa a palhaçar, cambalhotando, para lhe fazer soltar gargalhadas. Cada riso do sobrinho
lhe dá o gozo de se sentir pai. Cada disparate de Tuahir traz a Muidinga a doçura de ser filho.
- Eu só sei brincar, Kindzu. Só te posso ensinar a ficares sempre criança.
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- Sim, pai. Me ensine.
E eles se rebolam, em folgações mútuas, alegres tresloucuras. Até que exausto, Muidinga
se deita no banco do machimbombo. Fazendo de almofada, se amontoam os cadernos de
Kindzu. Antes de adormecer o miúdo passa a mão por aquelas folhas, em cúmplice afago.

Texto 10
Na realidade, eu já desistira de escutar. Pensava sobre as semelhanças entre mim e
Farida. Entendia o que me unia àquela mulher: nós dois estávamos divididos entre dois mundos.
A nossa memória se povoava de fantasmas da nossa aldeia. Esses fantasmas nos falavam em
nossas línguas indígenas. Mas nós já só sabíamos sonhar em português. E já não havia aldeias
no desenho do nosso futuro. Culpa da Missão, culpa do pastor Afonso, de Virgínia, de Surendra.
E sobretudo, culpa nossa. Ambos queríamos partir. Ela queria sair para um novo mundo, eu
queria desembarcar numa outra vida. Farida queria sair de África, eu queria encontrar um outro
continente dentro de África. Mas uma diferença nos marcava: eu não tinha a força que ela ainda
guardava. Não seria nunca capaz de me retirar, virar costas. Eu tinha a doença da baleia que
morre na praia, com olhos postos no mar.
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Módulo 2
Texto 1
O adivinho alisava as pernas joelhudas, parecia tirar delas a força de adivinhar. Então, ele
me confessou estranhas coisas. Disse que havia duas maneiras de partir: uma era ir embora,
outra era enlouquecer. Meu pai escolhera os dois caminhos, um pé na doideira de partir, outro
na loucura de ficar.
- Por isso eu digo: não é o destino que conta mas o caminho.
(...)
Assim, por conselho de sombrias dicções, me arrojei a preparar minha canoa para com
ela subir praias, na espera de me livrar da desgraça. Minha vontade mais funda, porém,
continuava em ser um naparama, vingador das tristezas da minha gente. As lembranças de
Junhito, do pastor, de Surendra se juntavam numa única jura: meus braços haveriam de se
cobrir de panos vermelhos, meu corpo desafiaria as balas.
Me despedi de minha mãe, ela nada não falou. Nem levantou seu rosto, não me desejou
nenhuma bênção.

Texto 2
Ao avistar a praia de Matimati, comprovei como são nossos olhos que fazem o belo. Meu
estado de paixão puxava um novo lustro àquela terra em ruínas. Aquelas visões, dias antes, já
tinham estado em meus olhos. Porém, agora tudo me parecia mais cheio de cores, em
assembleia de belezas.

Texto 3
(...) O destino o que é senão um embriagado conduzido por um cego? Fui sendo levado
sem conta nem tempo. Até que meu coração se apertou em sombrio sobressalto. Me surgiu um
machimbombo queimado. Estava derreado numa berma, a dianteira espalmada de encontro a
uma árvore. De repente, a cabeça me estala em surdo baque. Parecia que o mundo inteiro
rebentava, fios de sangue se desalinhavam num fundo de luz muitíssimo branca. Vacilo, vencido
por súbito desfalecimento.
Me apetece deitar, me anichar na terra morna. Deixo cair ali a mala onde trago os
cadernos. Uma voz interior me pede para que não pare. É a voz de meu pai que me dá força.
Venço o torpor e prossigo ao longo da estrada. Mais adiante segue um miúdo com passo lento.
Nas suas mãos estão papéis que me parecem familiares. Me aproximo e, com sobressalto,
confirmo: são os meus cadernos. Então, com o peito sufocado, chamo: Gaspar! E o menino
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estremece como se nascesse por uma segunda vez. De sua mão tombam os cadernos. Movidas
por um vento que nascia não do ar mas do próprio chão, as folhas se espalham pela estrada.
Então, as letras, uma por uma, se vão convertendo em grãos de areia e, aos poucos, todos
meus escritos se vão transformando em páginas de terra.

Texto 4
O velho Taímo se explicou: eu não podia alcançar nada do sonhado enquanto a sombra
dele me pesasse. A mesma coisa se passava com a nossa terra, em divórcio com os
antepassados. Eu e a terra sofríamos de igual castigo.

Texto 5
A noite vai descendo. O frio aperta enquanto se alarga um silêncio do tamanho da terra.
Muidinga se queixa. Lhe dói o corpo da posição que a rede lhe obrigava, dobrado pelo umbigo.
A dor, afinal, é uma janela por onde a morte nos espreita. Sucumbente, se encosta a Tuahir a
buscar um quentinho. Mas o sono não lhe chega. Por um buraco da rede Muidinga consegue
retirar um braço. Apanha um pau e escreve no chão.
- Que desenhos são esses?, pergunta Siqueleto.
- É o teu nome, responde Tuahir.
- Esse é o meu nome?
O velho desdentado se levanta e roda em volta da palavra. Está arregalado. Joelha-se,
limpa em volta dos rabiscos. Ficou ali por tempos, gatinhoso, sorrindo para o chão com sua boca
desprovida de brancos. Depois, com voz descolorida trauteia uma canção. Parece rezar. Com
aquela cantoria Muidinga acaba por adormecer. Não faz ideia quanto tempo dorme. Porque
desperta em sobressalto: o brilho de uma lâmina relampeja frente a seus olhos. O velho
Siqueleto armaneja uma faca.
- Andam comigo!
Solta Tuahir e Muidinga das redes. São conduzidos pelo mato, para lá do longe. Então,
frente a uma grande árvore, Siqueleto ordena algo que o jovem não entende.
- Está mandar que escrevas o nome dele.
Passa-lhe o punhal. No tronco Muidinga grava letra por letra o nome do velho. Ele queria
aquela árvore para parteira de outros Siqueletos, em fecundação de si. Embevecido, o velho
passava os dedos pela casca da árvore.
E ele diz:
- Agora podem-se ir embora. A aldeia vai continuar, já meu nome está no sangue da
árvore.
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Então ele mete o dedo no ouvido, vai enfiando mais e mais fundo até que sentem o surdo
som de qualquer coisa se estourando. O velho tira o dedo e um jorro de sangue repuxa da orelha.
Ele se vai definhando, até se tornar do tamanho de uma semente.
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Exercícios
1. Leia o seguinte trecho da obra Terra Sonâmbula, de Mia Couto, extraído do Sexto caderno de
Kindzu, subintitulado O regresso a Matimati.
Lembrei meu pai, sua palavra sempre azeda: agora, somos um povo de mendigos, nem
temos onde cair vivos. Era como se ainda escutasse:
- Mas você, meu filho, não se meta a mudar os destinos.
Afinal, eu contrariava suas mandanças. Fossem os naparamas, fosse o filho de Farida: eu
não estava a deixar o tempo quieto. Talvez, quem sabe, cumprisse o que sempre fora: sonhador
de lembranças, inventor de verdades. Um sonâmbulo passeando entre o fogo. Um sonâmbulo
como a terra em que nascera. Ou como aquelas fogueiras por entre as quais eu abria caminho
no areal.

(Mia Couto, Terra Sonâmbula. São Paulo: Companhia de Bolso, 2015, p. 104.)
Na passagem citada, a personagem Kindzu recorda os ensinamentos de seu pai diante do
estado desolador em que se encontrava sua terra, assolada pela guerra, e reflete sobre a
coerência de suas ações em relação a tais ensinamentos. Levando em consideração o contexto
da narrativa do romance de Mia Couto, é correto afirmar que:
a) A demanda realizada por Kindzu e que é relatada em seus cadernos funciona como uma
forma de fuga para a personagem Muidinga, que se aliena da realidade da guerra pela
leitura dos cadernos, indicando de modo inequívoco a função social da literatura.
b) A narrativa contida nos cadernos de Kindzu, lida por Muidinga e Tuahir, representa o
universo onírico e se contrapõe à realidade objetiva das duas personagens, razão pela
qual ambas as narrativas aparecem no livro de modo intercalado, sem, necessariamente,
haver uma interseção entre elas.
c) Segundo a personagem Kindzu, a sua terra, sonâmbula como ele, seria um lugar da
sobreposição entre sonho e realidade, tal como ocorre na narrativa que registra em seus
cadernos, em que é impossível o estabelecimento de uma delimitação entre o onírico e
o real.
d)
-se à realidade da guerra, sugerida
imites entre
realidade e sonho aparecem bem delimitados e no qual as personagens estão
condenadas definitivamente à miséria da guerra.

Texto para as questões de 2 a 5.
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O tempo em que o mundo tinha a nossa idade
Nesse entretempo, ele nos chamava para escutarmos seus imprevistos improvisos. As
estórias dele faziam o nosso lugarzinho crescer até ficar maior que o mundo. Nenhuma narração
tinha fim, o sono lhe apagava a boca antes do desfecho. Éramos nós que recolhíamos seu corpo
dorminhoso. Não lhe deitávamos dentro da casa: ele sempre recusara cama feita. Seu conceito
era que a morte nos apanha deitados sobre a moleza de uma esteira. Leito dele era o puro chão,
lugar onde a chuva também gosta de deitar. Nós simplesmente lhe encostávamos na parede da
casa. Ali ficava até de manhã. Lhe encontrávamos coberto de formigas. Parece que os insectos
gostavam do suor docicado do velho Taímo. Ele nem sentia o corrupio do formigueiro em sua
pele.
meira!
Proferia tontices enquanto ia acordando. Nós lhe sacudíamos os infatigáveis bichos.
Taímo nos sacudia a nós, incomodado por lhe dedicarmos cuidados.
Meu pai sofria de sonhos, saía pela noite de olhos transabertos. Como dormia fora, nem
dávamos conta. Minha mãe, manhã seguinte, é que nos convocava:
E nos juntávamos, todos completos, para escutar as verdades que lhe tinham sido
reveladas. Taímo recebia notícia do futuro por via dos antepassados. Dizia tantas previsões que
nem havia tempo de provar nenhuma. Eu me perguntava sobre a verdade daquelas visões do
velho, estorinhador como ele era.
-nos.
E assim seguia nossa criancice, tempos afora. Nesses anos ainda tudo tinha sentido: a
razão deste mundo estava num outro mundo inexplicável. Os mais velhos faziam a ponte entre
esses dois mundos. (...)

Mia Couto. Terra sonâmbula. São Paulo, Cia das Letras, 2007.
2. Este texto é uma narrativa ficcional que se refere à própria ficção, o que caracteriza uma
espécie de metalinguagem. A metalinguagem está melhor explicitada no seguinte trecho:
a) As estórias dele faziam o nosso lugarzinho crescer até ficar maior que o mundo.
b) Meu pai sofria de sonhos, saía pela noite de olhos transabertos.
c) E nos juntávamos, todos completos, para escutar as verdades que lhe tinham sido
reveladas.
d) Nesses anos ainda tudo tinha sentido:

3. A escrita literária de Mia Couto explora diversas camadas da linguagem: vocabulário,
construções
sintáticas, sonoridade. O exemplo em que ocorre claramente exploração da sonoridade das
palavras é:
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a)
b)
c)
d)

Nesse entretempo, ele nos chamava para escutarmos seus imprevistos improvisos.
Não lhe deitávamos dentro da casa: ele sempre recusara cama feita.
Ele nem sentia o corrupio do formigueiro em sua pele.
Nós lhe sacudíamos os infatigáveis bichos.

4. Um elemento importante na organização do texto é o uso de algumas personificações. Uma
dessas personificações encontra-se em:
a) Éramos nós que recolhíamos seu corpo dorminhoso.
b) Seu conceito era que a morte nos apanha deitados sobre a moleza de uma esteira.
c) Nós lhe sacudíamos os infatigáveis bichos.
d) Os mais velhos faziam a ponte entre esses dois mundos.

5. Ao dizer que o pai sofria de sonhos e não que ele sonhava, o autor altera o significado
corrente do ato de sonhar. Este novo significado sugere que o sonho tem o poder de:
a) distrair
b) acalmar
c) informar
d) perturbar

