UNIDADE: Conto “ADIVINHA”, de Mia Couto / Portugal
SITUAÇÃO DE USO
Opinar sobre um conto lido e fazer um resumo escrito do texto.
EXPETATIVAS DE APRENDIZAGEM
- Saber argumentar a favor ou contra um ponto de vista;
- Identificar diferenças entre o português de Portugal e de Moçambique;
- Alargar os seus conhecimentos sobre a Literatura Lusófona.
ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO
1. Leia a entrevista feita por adolescentes a Mia Couto, um escritor moçambicano, e
responda às questões embaixo.
ENTREVISTA A MIA COUTO

1 – Você lutou pela independência de Moçambique durante a guerra civil. Como a sua vivência
como militante da Frelimo (Frente de Libertação de Moçambique) marcou o seu trabalho como
escritor?
Marcou de várias maneiras. Foi um processo longo, de escolhas, de um certo risco em um dado
momento. Foi algo que me ensinou a não aceitar e a não me conformar. É a grande lição que tiro,
que também me ajuda hoje a estar longe desse movimento de libertação, que se conformou e se
transformou naquilo que era o seu próprio contrário. Mas eu acredito que ser uma pessoa feliz e
autónoma é uma conquista pessoal. Não se pode esperar que algum movimento social ou político
faça isso por você. Isso é algo que resulta do nosso próprio empenho.
2 – Como é ser escritor em Moçambique?
Vou contar um pequeno episódio que pode ajudar a responder a essa questão. Um dia eu estava
chegando em casa e já estava escuro, já eram umas seis da tarde. Havia um menino sentado no muro
à minha espera. Quando cheguei, ele se apresentou, mas estava com uma mão atrás das costas. Eu
senti medo e a primeira coisa que pensei é que aquele menino ia me assaltar. Pareceu quase cruel
pensar que no mundo que vivemos hoje nós podemos ter medo de uma criança de dez anos, que era
a idade daquele menino. Então ele mostrou o que estava escondendo. Era um livro, um livro meu. Ele
mostrou o livro e disse: “Eu vim aqui devolver uma coisa que você deve ter perdido”. Então ele
explicou a história. Disse que estava no átrio de uma escola, onde vendia amendoins, e de repente
viu uma estudante entrando na escola com esse livro. Na capa do livro, havia uma foto minha e ele
me reconheceu. Então ele pensou: “Essa moça roubou o livro daquele fulano”. Porque como eu
apareço na televisão, as pessoas me conhecem. Então ele perguntou: Esse livro que você tem não é
do Mia Couto?”. E ela respondeu: “Sim, é do Mia Couto”. Então ele pegou o livro da menina e fugiu.
Essa história é para dizer que, para uma parte dos moçambicanos, a relação com o livro é uma coisa
nova. É a primeira geração que está lidando com a escrita, com o escritor, com o livro. Nós, escritores
moçambicanos, sabemos que escrevemos para uma pequena percentagem da população, que são os
que sabem ler e escrever.
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2 – Com sua obra, você conseguiu apresentar a realidade de um país, e até de um continente.
Como é a sua relação com Moçambique?

Eu não me considero representante de Moçambique, me considero apenas representante de mim
mesmo. Eu tenho duas dificuldades: eu sou de um continente em que os brancos são minoria. Os
brancos moçambicanos são minoria. Num país de 21 milhões, os brancos são 10 ou 20 mil. Portanto,
eu não poderia ser o representante de qualquer coisa, se é que existe isso de representatividade. E a
outra dificuldade é que eu tenho nome de mulher. Agora já não acontece tanto, mas antes, quando
eu ia visitar um outro país, muitas vezes estavam esperando uma mulher negra. E eu ficava no
aeroporto esperando que alguém viesse falar comigo e nada. Já tive desentendimentos terríveis.
Uma vez fui visitar Cuba e tinham organizado um presente para cada membro da delegação de
jornalistas. Voltei com uma caixa de presentes. Na época, vivíamos em guerra. E, na guerra em
Moçambique, nós vivíamos em uma situação-limite, não tínhamos nada. Nós saíamos de casa em
busca de coisas para comer. Era essa a situação que meus filhos tinham de enfrentar todos os dias.
Então eu estava fascinado com aquela coisa de ter ganhado um presente. Quando cheguei em
Maputo, abri aquela caixa e eram vestidos, brincos, eram coisas para uma mulher, para a senhora
Mia Couto. Então eu não me sinto representante nesse sentido, mas sinto que o fato de seu ser
conhecido hoje fora de Moçambique me obrigar a ter uma responsabilidade para com o meu próprio
país. Então, quando estou fora, eu tento divulgar a cultura de Moçambique, os outros escritores.
Trago livros de escritores moçambicanos e entrego às editoras, para saber se é possível que sejam
editados etc.
3 – E com Portugal?
Eu sou descendente, sou filho de portugueses e tenho uma relação com Portugal muito curiosa,
porque eu não conhecia Portugal até eu ser adulto. Só fui a Portugal quando eu comecei a publicar
meus primeiros livros. E era uma coisa muito estranha, porque a concepção africana de lugar é que o
lugar é nosso quando os nossos mortos estão enterrados no lugar. E eu não tenho mortos em
Moçambique, infelizmente. Então os meus mortos estão enterrados em algum lugar no norte de
Portugal. E eu fui ver esse lugar. Eu queria ver justamente porque queria ter essa relação quase
religiosa com o lugar.
O que acontece é que os meus pais imigraram para Moçambique quando eram jovens, tinham 20
anos, e viveram toda a sua vida lá, nunca mais tiveram relação com Portugal. E eles contavam
histórias de um país que, ao mesmo tempo que me fascinava, era uma coisa muito distante. O que
acontecia é que a minha mãe, ao contar histórias sobre a sua família, seus tios e avós, trazia para
mim e para meus irmãos uma presença que nos fazia muita falta, porque todos os meus amigos tinha
avós, tios e falavam dos primos. Eu não tinha ninguém. A minha família eram os meus pais e os meus
três irmãos. Então o que a minha mãe fazia ao contar histórias era inventar a família inteira. Eu
precisava ter um sentimento de eternidade que era conferido por essas histórias que a minha mãe
contava. Mas eram quase todas mentira, quase todas eram inventadas por ela.
4 – O que pode mudar a imagem negativa que muitas pessoas têm da África?
Há várias Áfricas e eu estou falando daquela que eu conheço. Essa África que eu conheço sobrevive
por um espírito de solidariedade, de abertura e de respeito com os outros. A forma que os africanos
têm de se abordar, de saber um dos outros é uma coisa genuinamente autêntica. Quando eu estou
cumprimentando alguém, quando estou falando com alguém, eu dou espaço para o outro. Então há
uma lição de escutar os outros. Eu nunca falo quando o outro está falando, dou espaço, não tenho
medo do silêncio, que é uma coisa que acontece aqui. As pessoas estão conversando, de repente há
um silêncio, e isso é um peso, é uma coisa da qual temos que nos libertar, é uma ausência. Na África,
essa ausência não existe. Nesse silêncio, há sempre alguém que fala. São os mortos. Por exemplo, a
relação com o corpo. É preciso ter tempo para encontrar alguém. Quando eu estou falando com um
homem, eu cumprimento com um aperto de mão. Mas o aperto de mão não é igual, tem um ritual.
Depois do aperto, a mão fica na mão da outra pessoa. Não tem nada a ver com interpretação gay. A
mão fica na mão da pessoa com quem estamos falando, e essa mão não tem peso, é uma mão leve.
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Porque se fala com o corpo. Temos essa liberdade de poder usar o corpo para dizer coisas que não
podem ser ditas pela palavra. São coisas pequenas que nos mudam muito interiormente. É uma
capacidade de estar disponível para os outros. E capacidade de ser feliz.
Mas a verdade é que africanos são muito parecidos com todos os outros. Essa ideia de que a África é
muito diferente, muito exótica existe só na cabeça de algumas pessoas. Mas há uma coisa que é
preciso ser dita. Em uma sociedade que é muito pobre, às cinco da manhã, às vezes eu saio de casa e
vejo as pessoas já acordadas, atravessando quilômetros a pé, andando 30, 40 quilômetros para ir à
escola, saindo de casa sem o café da manhã e tomando simplesmente uma xícara de chá com muito
açúcar para dar energia, para ir para a escola aprender. Eu tenho um prazer enorme de ir às escolas
em Moçambique, porque os meninos estão ali com uma fé quase religiosa. Eles estão ali absorvendo,
têm os olhos abertos até o infinito, estão completamente ali. Não se ouve uma mosca passando na
sala. É um investimento que eles fazem em uma outra esperança, em uma outra crença. É
impressionante. Mas há escolas em Moçambique nas quais eu não vou: a escola americana, por
exemplo, que é uma chatice. É uma vida feita de facilidades, em contraste com essa vida de
conquistas, em que as pessoas têm de sair de manhã e têm de lutar. Às vezes nem tenho coragem de
perguntar a esses meninos o que eles fizeram para chegar à escola naquele dia. Muitas vezes o giz é
feito com pau de mandioca seca. Às vezes, não há sala. É uma árvore. E não há cadeiras, as pessoas
sentam no chão. No entanto, aqueles meninos estão todos os dias ali na escola, assim como os
professores. Isso é uma grande esperança. É um universo de gente que sabe que tem de fazer isso
para construir uma vida diferente. É uma grande escola.
5 – Como você e as personagens da sua obra dialogam com o mundo contemporâneo, que é
marcado pelo consumismo e pelo hedonismo?
Eu acho que um jogo de construção e desconstrução porque esse mundo que você retrata como
sociedade do consumo existe e não existe em Moçambique, porque muitas vezes consumimos muito
pouco. Consumimos mais aquilo que é ilusão. Cada vez menos o Estado confere Educação e saúde, e
nós temos que conseguir isso por outras vias. Então o que eu procuro fazer nos meus livros é uma
coisa que eu posso fazer como escritor. Eu não posso lutar para além desse limite, que é sugerir que
há outros caminhos, que é possível sonhar, que não podemos ficar acomodados, resignados.
Obviamente eu não posso propor uma tese ou um modelo alternativo nos meus livros, nem saberia
fazer isso, mas posso incentivar o gosto, a vontade.
6 – Como você vê os seus personagens no cinema? Como é a visão física deles?
É um estranhamento, porque aquilo que eu criei não tinha voz nem rosto, nem para mim mesmo.
Então de repente o personagem tem uma voz. Mas, mesmo que seja a mais bela voz do mundo ou o
rosto mais belo do mundo, o fato de ter um rosto e uma voz e não estar aberto e não ter vozes
múltiplas é uma perda. Por isso, eu me distanciei. Se participo do filme, é somente para
pontualmente dar algum apoio, mas não como alguém que tenha competência para isso, porque eu
não tenho. Eu quero que o realizador de cinema faça um produto distante, que é capaz de se soltar,
ganhar asas e sair do texto escrito, senão perde como livro e perde como filme.
7- Você gostou de “Um rio chamado tempo, uma casa chama terra”, filme baseado em seu livro?
Mais ou menos. O que tinha de dizer já disse ao realizador, que é meu amigo. Gostei, mas não gostei.
http://educarparacrescer.abril.com.br/blog/biblioteca-basica/2011/08/19/11-perguntas-de-adolescentes-paramia-couto-uma-entrevista-inspiradora/ 12/ (adaptado)

1. Quem é Mia Couto?
2. Já alguma vez leu alguma obra deste escritor? Comente.
3. Segundo o escritor, qual é a sua relação com Moçambique e Portugal?
4. O escritor gostou do filme que foi feito com base na sua obra? Porquê?
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BLOCO DE ATIVIDADES
1. Leia o conto moçambicano “Adivinha”.
A Adivinha
Mia Couto
Tudo é um jogo, brincriável. Há o bomem, isso é facto. Custa é haver o humano. A vida descostura,
o homem passa a linha, a corrigir os panos do tempo. Mimirosa, a menina, nada sabia desses
acertos. Acreditava ser tudo simples como o molhado e água, poeira e chão. E assim, tudo em
tamanho não aparado: os senhores em infância, as coisas sem consequência.
Seus pais se preocupavam. Passava a idade e Mimirosa demorava a aprender o regime da
realidade. Que há deveres, e as contas do ter e do haver. E o ser é apenas o que resta. Noves
fora, novos de fora.
Quem estragava esse madurecimento da miúda era sua avó, Ermelinda. A senhora se
convertera em parceira de infância, ancorada em irresponsabilidade.Em meia palavra: era
companhia de se evitar. Os pais de Mimirosa assim julgavam. A menina devia era evitar os risos,
disciplinar arrebatamentos. A escola, em primeiro lugar. A avó, sabia-se, desprezava a escola.
Que se aprende mais é fora dela, no calor da família, em redondezas de carinho. Mimirosa
estava, por isso, proibida de frequentar a companhia de Ermelinda. Não queriam nem que fosse
vista junto, perto do caminho da avó. A menina era conduzida, de mão acompanhada, até às
imediações escolares, onde já não poderia desviar a direcção. Imaginava-se. Porque ela, mal se
soltava das vistas, se internava no atalhozito que dava na casa da avó. Ali gazetava dos deveres,
entretida nos nenhuns afazeres da velha senhora. Conforme os olhos distraídos da velha ela
ajudava, retificando um aqui no além ela. Até que, inevitável, chegava o jogo da adivinhação.
- Qual é um rio que não tem senão uma margem?
- Isso é coisa que não pode, avó! E do outro lado fica o quê?
- Pense, se ensine. Já sabe que o prémio que há-de haver...
Prémio que haveria era só o serem as duas, ali, no escondido. A velha deixava o
mistério durar, pairada, parada. A pergunta labirintava na cabeça de Mimirosa.Podia
um rio assim? Ou já se viu a estrada correr sem o amparo de duas ambas bermas?
- Mas há o prémio de verdade?
- Se você‚ adivinhar esse mistério, o mundo vai ficar tão admirado que até o tempo háde parar.
- Jure, avozinha?, berlindavam-se os olhos dela.
E voltavam às lides, sem obrigação de nada. O jardim da casa parecia obra de inventar.
Uma só arbustozinho nele cabia.
- Vês a sombra? Essa sombra é pequena. Mas existe uma sombra que é da terra toda
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inteira.
Voltada a casa, a menina era inquirida pelos pais, perguntas sem mistério,
coisas de calcular o futuro: quando fores grande já escolheste o que vais ser?
Simplesmente, ela não sabia querer ser grande. E, assim, sua ausência na resposta.
- Ela vai ser doutora hospitalar, vaticinava a mãe.
- Ou dessas que faz as contas e faz crescer dinheiro, preferia o pai.
- Tudo serás filha, mas não queremos que sejas como nós.
A menina se admirava: aqueles não gostavam de si mesmos? Por que razão eles
queriam que ela lhes fosse diferente? Só a avó gostava de ser como era,
cuidadosamente desarrumadinha. Como deviam ser infelizes, aqueles dois, seus
pais.
Até que, uma tarde, veio o alvoroço. A velha Ermelinda se sentira mal, o peito dela se
amarrotara. Mimirosa, nesses dias, deixou a escola. Mas não a deixaram entrar na
velha casinha. A senhora não reconhecia ninguém, ela se convertera em fundo escuro.
Nenhuma luz a trazia à superfície de si mesma. E, assim, somaram-se os dias.
Mimirosa, obrigada e vigiada, voltou escola. A sombra do
morcego se desenha no tecto? Pois o pensamento da neta não saía do mesmo
assunto: saudade de sua avó.
Um dia, enquanto seu olhar fingia percorrer o caderninho, a menina suspulou da
carteira e se flechou porta afora. Escapou da escola e correu pelos campos.
Ninguém a viu penetrar na penumbra da casa, ninguém suspeitava que se anichara,
ofegante, na cabeceira da moribunda avó.
- Avó, sei a adivinha!
No rosto da senhora nenhum sinal, nem uma ruga se alterou. Parecia que Ermelinda já
cruzara aquele risco feito na água, fronteira entre a vida e a morte.
- Lembra a adivinha, vó? Aquela do rio de um lado só?
E os olhos da menina se atabalhoaram de água, sentida sozinha no grande mundo. A
mão dela ainda arriscou tocar no braço da avó. Mas teve medo. E se chorou! O
caderninho órfão, em suas mãos, sofria a catarata das lágrimas. Até que os braços do
pai a puxaram. Primeiro ela cedeu. Mas depois esgueirou-se, por um instante, e
depositou o caderninho escolar no leito da água. Estava aberto
numa figurinha do oceano, mais suas criaturas profundas. E a voz da menina tombada
com um derradeiro lenço:
- É o mar, avó. Esse cujo rio; é o mar.
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Já se retiravam daquele luto, todos mais Mimirosa quando os dedos da avó tactearam
o ar e, cegos, chegaram até no caderno. Depois, acariciaram o azul da imagem. E
caderno começou a pingar, como se o papel não mais contivesse
aquela água.
(http://e-portugues.co.uk/wp-content/uploads/2012/01/Newsletter_7-8-Jul-Ago.pdf)

2. Que temas são abordados neste conto?
3. Faça um resumo escrito do conto.
4. Escolha um escritor de um país lusófono e apresente-o à turma.

EXTENSÃO DA ATIVIDADE
1. Apresente significados para os neologismos em Mia Couto, destacados no
quadro a seguir.
Palavras do texto
Significado
Brincriável
labirintava
flechou
suspulou
Berlindavam-se
ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO
Selecione um excerto de uma obra de um escritor lusófono e elabore um pequeno
resumo sobre ele. Depois, leia-o para os seus colegas e o professor em sala de aula.
Incentive-os a ler o texto, a partir da sua apresentação.
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