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Introdução  

Terra sonâmbula (1992), primeiro romance publicado por Mia Couto, envolve os 

leitores na cativante trajetória do menino Muidinga e do velho Tuahir e nas histórias de 

Kindzu, que passam a ser conhecidas através de seus escritos, presentes em um caderno 

encontrado e lido pelo garoto. O enredo construído pelo escritor moçambicano é repleto de 

neologismos, característica singular da escrita do autor, capaz de tornar seus textos 

inconfundíveis. As figuras de linguagem, sobretudo a metáfora e a personificação, são, 

também, outros recursos frequentemente utilizados por Mia Couto em Terra sonâmbula, 

conferindo à obra grande poeticidade e assemelhando-a, em diversas passagens, a lendas, 

como aquelas narradas à volta da fogueira, conforme a tradição africana. Afinal, a habilidade 

em contar histórias é, sem dúvidas, uma das mais notáveis características desse escritor 

moçambicano, podendo ser facilmente constatada em Terra..., na qual as trajetórias de 

Muidinga, Tuahir, Kindzu, Farida, e de tantas outras personagens se entrelaçam de modo 

fluido e através de uma rica construção estética, que acabam por “entrelaçar” o próprio leitor 

à narrativa.  

Em Terra sonâmbula, torna-se evidente um dos traços mais marcantes da produção 

literária de Mia Couto, que o faz ser comparado, dentre outros grandes autores, ao escritor 

colombiano Gabriel García Márquez. Referimo-nos, aqui, ao maravilhoso presente em suas 

obras. Assim, a fantasia que perpassa as páginas de seus livros pode, para alguns leitores 

desatentos, encobrir a relevância de algumas temáticas sociais e políticas presentes em suas 

produções. Dessa maneira, neste trabalho, analisaremos o modo como Mia Couto aborda, por 

meio de um enredo repleto de simbologias e com grande valor estético, a construção sócio-



política de Moçambique, tendo como contexto histórico a independência e a guerra civil 

moçambicanas, voltando-nos para as perspectivas oníricas e utópicas presentes na obra.  

 

Um breve panorama da vida e da obra do autor 

Mia Couto, pseudônimo de António Emílio Leite Couto, nasceu na cidade da Beira em 

Moçambique em 5 de Julho de 1955. Filho de uma família de emigrantes portugueses, 

publicou os seus primeiros poemas com 14 anos, no jornal “Notícias da Beira”. Mia Couto 

iniciava, assim, o seu percurso literário através da poesia, mas, posteriormente, viria a 

escrever as suas obras em prosa. Em 1971, deixou a Beira e foi para Lourenço Marques onde 

iniciou seus estudos em Medicina, sem chegar a concluir o curso.  

A partir de 1974, enveredou para o jornalismo, tornando-se, com a independência, 

repórter e diretor da Agência de Informação de Moçambique (AIM) – até 1976; da revista 

semanal Tempo – de 1979 a 1981 e do jornal Notícias – de 1981 a 1985. Neste mesmo ano, 

abandonou a carreira jornalística. 

Reingressou na Universidade de Eduardo Mondlane para se formar em biologia, 

especializando-se na área de ecologia, sendo, atualmente, professor em diversas faculdades 

dessa universidade. 

Em suas produções literárias, Mia Couto escreve explorando a natureza humana na sua 

relação com a terra. A linguagem empregada em suas obras é extremamente autêntica, repleta 

de neologismos, que traduzem o modo singular das percepções e interpretações do autor. Suas 

imagens evocam mundos fantásticos, tornando-o um excelente contador de histórias.  

Único escritor africano membro da Academia Brasileira de Letras, atualmente, é o 

autor moçambicano mais divulgado no exterior. As suas obras são traduzidas e publicadas em 

cerca de vinte países e muitas delas têm sido adaptadas ao teatro e ao cinema. Mia Couto tem 

recebido vários prêmios nacionais e internacionais por vários dos seus livros e pelo conjunto 

da sua produção literária. Seu primeiro romance, Terra sonâmbula (1992), foi considerado 

um dos dez melhores livros africanos do século XX. Em 1999, o autor recebeu o prêmio 

Vergílio Ferreira pelo conjunto de sua obra, em 2007, o prêmio União Latina de Literaturas 

Românicas e, em 2013, o prêmio Camões. 

Mia Couto possui uma produção literária extensa e diversificada, incluindo poemas, 

contos, romances e crônicas. Algumas de suas publicações são: Raiz de orvalho (1983), Vozes 

anoitecidas (1986), Cronicando (1988), Cada homem é uma raça (1990), Terra sonâmbula 

(1992), O último voo do flamingo (2000), Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra 

(2002) e O outro pé da sereia (2006).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra_Son%C3%A2mbula


Resumo da obra  

 

Terra sonâmbula (1992) apresenta aos leitores a história do menino Muidinga e do 

velho Tuahir, que fogem da guerra civil moçambicana. O garoto não se recorda das suas 

origens e tem o desejo de encontrar seus pais. No primeiro capítulo, as duas personagens 

caminham num ambiente desolador, até que encontram um machimbombo (ônibus) 

queimado, no qual o velho decide se instalar. Assim, ambos enterraram os cadáveres 

carbonizados presentes no local e acabam descobrindo um corpo mais afastado, acompanhado 

por uma mala fechada. Esse corpo era de Kindzu, cuja trajetória passa a ser conhecida através 

dos “Cadernos de Kindzu” presentes no interior da mala. Assim, o menino lê em voz alta os 

papéis encontrados, compartilhando a narrativa com Tuahir. Desse modo, a história de 

Muidinga e Tuahir começa a se desenvolver em paralelo com a de Kindzu. 

A partir da leitura dos diários, a criança e o velho descobrem que esse homem era filho 

de Taímo, pescador e contador de histórias, e que mantinha uma intensa amizade com o 

indiano Surendra Valá, comerciante casado com Assma e vítima de racismo. Certo dia, na loja 

do estrangeiro, surge um naparama, guerreiro que luta contra os fazedores de guerra e que 

salva Valá de um incêndio no seu estabelecimento, extasiando Kindzu. No entanto, a proteção 

é insuficiente e a loja do indiano acaba por ser assaltada e queimada, obrigando-o a abandonar 

o local e o amigo. Este se entrega ao desejo de evasão e de união ao movimento naparama. 

Kindzu prepara a canoa e parte, enfrentando uma série de dificuldades até alcançar a baía de 

Matimati, onde, imediatamente, mandam-no partir, visto que o local tem sido palco de 

acontecimentos trágicos, após ter despenhado ali um navio com mantimentos. 

  Kindzu decide sair de Matimati e volta a navegar, até que é surpreendido por uma 

tempestade e arrastado para o barco que, em terra, causa vários conflitos. Lá, encontra uma 

mulher chamada Farida, que lhe conta a sua vida. Ela é filha do céu, porque partilhara o 

ventre da mãe com uma irmã gêmea. Como esse aspecto prenunciava desgraça, as duas foram 

separadas quando nasceram. A mãe acabou por morrer e Farida decidiu partir. A viagem 

deixou-a fraca, sendo acolhida na casa de um casal de portugueses, Romão Pinto e D. 

Virgínia. O desejo de Romão pela jovem culmina numa violação e numa gravidez indesejada, 

que faz a filha do céu voltar ao local onde vivera com a mãe e com a tia Euzinha. Ela entrega 

o filho a uma missão, mas, posteriormente, arrepende-se e decide reavê-lo, contudo, Gaspar, 

nome dado à criança, foge ao saber que a mãe o procura e ambos nunca mais se encontram. 

Farida, então, acalenta um sonho: viajar para longe de todos os lugares. É esse desejo que a 

leva ao barco.  



Farida e Kindzu iniciam uma relação. Até que este, tempos depois, decide continuar a 

sua busca e realizar a missão de ser um guerreiro naparama. A filha do céu pede-lhe que, ao 

partir, encontre seu filho Gaspar. Apaixonado e movido por esses objetivos, Kindzu regressa a 

Matimati, onde reencontra Antoninho, ajudante do indiano Surendra, que o leva para casa de 

Assane, antigo secretário do administrador, com quem o estrangeiro vive e tem negócios. 

Serendra, mediante todo racismo que o rodeia, enlouquece, e sua mulher acaba por morrer. 

Kindzu, guiado pela personagem Quintino vai à procura de Gaspar, pedindo, para 

tanto, a ajuda de D. Virgínia. Esta afirma que esteve com o menino em sua casa, mas que ele 

fugira, sem ser visto desde então. Assim, o filho de Taímo e seu guia partem para o campo de 

refugiados, onde encontram tia Euzinha, que declara não saber sobre o paradeiro do filho de 

Farida, já que este havia sido transferido para outro campo. 

Kindzu regressa a Matimati sem esperança e ao chegar à casa de Assane recebe a 

notícia de que Farida morrera, decidindo, então, regressar à família, por já não aguentar mais 

sofrer. Assane sugere-lhe partir, no dia seguinte, no novo autocarro da empresa e o 

filho de Taímo aceita a proposta. Durante a noite, ele sonha com acontecimentos que lhe 

parecem verdadeiros, nos quais tudo se alcança: a personagem se torna um guerreiro 

naparama, a guerra chega ao fim e ele consegue, a partir de uma visão alucinada do seu 

destino próximo, encontrar Gaspar, que é, na verdade, o próprio Muidinga, conforme este 

descobre ao ler o último caderno de Kindzu, enquanto o velho Tuhai, doente, perde a vida. 

 

Utopia e distopia 

  

Antes de iniciarmos a análise de alguns aspectos pontuais de Terra sonâmbula, é 

necessário discorrermos acerca de conceitos fundamentais para a compreensão da narrativa, 

como as noções de “utopia” e “distopia”. 

 De acordo com Coelho (1981), a palavra “utopia” vem do grego “ou + topos” que 

significa “não-lugar”, “lugar que não existe”. De modo geral, o termo é utilizado em 

referência a construções imaginárias de sociedades perfeitas, conforme os princípios de seus 

idealizadores. Utopia foi o nome dado a uma ilha imaginária, criada pelo escritor inglês 

Thomas Morus (1480-1535), na qual a sociedade era organizada de forma a fazer com que 

todos os habitantes possuíssem uma vida equilibrada e feliz.  

 Ainda nessa perspectiva, Coelho (1981) discute acerca da chamada “imaginação 

utópica” tida como 

[...] uma imaginação exigente, capaz de prolongar o real existente na 

direção do futuro, das possibilidades; capaz de antecipar este futuro 



enquanto projeção de um presente a partir daquilo que neste existe e é 

possível de ser transformado. Mais: de ser melhorado. (COELHO, 

1981, p.8). 

 

 Conforme Santana (2017), a “distopia” também conhecida como antiutopia, é, por sua 

vez, um conceito filosófico adotado por vários autores e expresso em suas criações ficcionais, 

nas quais são retratadas sociedades construídas no sentido oposto ao da utopia. Estas, 

comumente, apresentam governos totalitários, ditatoriais, que exercem um poder tirânico e 

um domínio ilimitado sobre o grupo social, sendo frequentes práticas corruptas.  

Embora opostas, essas duas noções se encontram intensamente presentes em Terra 

sonâmbula, na medida em que, cercadas por um ambiente distópico, fruto da guerra que 

perpassa a narrativa, as personagens se veem motivadas pela perspectiva utópica, como forma 

de reverter o sofrimento fruto desses confrontos armados. Assim, utopia e distopia caminham 

paralelamente ao longo do romance de Mia Couto, tornando-se necessário, também, para uma 

maior compreensão da temática abordada, discorrermos sobre a independência e a guerra civil 

moçambicana, intensamente presentes ao longo da narrativa analisada neste trabalho.  

 

A independência e a guerra civil moçambicana 

 

Com a nova política colonial portuguesa, a partir da década de 1960, mediante a crise 

no regime de Salazar, surgiu uma série de reformas políticas e econômicas nas colônias, 

dentre elas, Moçambique, impedindo o desenvolvimento da população negra. 

Nesse período, ocorreram, no país, diversas manifestações contra o domínio colonial, 

que tomaram proporções maiores e mais radicais com o desenvolvimento do movimento 

nacionalista armado FRELIMO, Frente de Libertação de Moçambique, cuja principal 

estratégia era a criação das “zonas libertadas”, áreas do território moçambicano fora do 

controle da administração portuguesa.  

Em setembro de 1964, o combate propriamente dito foi lançado com o ataque ao posto 

administrativo de Chai, em Cabo Delgado. O conflito contra as forças portuguesas se 

expandiu para outras províncias e durou cerca de 10 anos.  

A guerra chegou ao fim, em Setembro de 1974, com a assinatura dos “Acordos de 

Lusaka”. Nesse período, foi estabelecido um governo provisório composto por representantes 

da FRELIMO e do governo português, até que, no dia 25 de junho de 1975, foi proclamada, 

oficialmente, a independência nacional de Moçambique.  



Pouco tempo depois da independência, o país imergiu numa guerra civil que opunha o 

partido do governo à Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO). O conflito teve 

consequências extremamente negativas para o país. 

Nos anos 80, os sistemas de saúde e educativo entraram em colapso e, em muitas 

outras regiões, a produção agrícola desapareceu. Quando chegou a década de 90, tinham 

morrido um milhão de pessoas, cerca de um milhão e meio tinham abandonado os campos e 

quatro milhões saíram do território. 

 

A Moçambique dos sonhos: 

 

A perspectiva onírica é, sem dúvida, uma das características mais significativas de 

Terra sonâmbula, estando notadamente presente não só no título na obra, bem como em 

diversas passagens da narrativa: “Muidinga sonha, agitado.” (COUTO, 2015, p.62), “[...] os 

sonhos de Farida se encheram de gritos, suores fundos.” (COUTO, 2015, p.70), “E ao ouvir 

os sonhos de Tuhair [...]” (COUTO, 2015, p.65). Essa abordagem do sonho está intimamente 

relacionada à utopia em dois pontos: quando sonhamos, entramos em um mundo só nosso, 

afastado da realidade que nos rodeia e que, no caso das personagens do romance aqui 

estudado, é marcada pela morte e pelo sofrimento, consequências da guerra. Para tanto, não é 

preciso, necessariamente, que se esteja dormindo, sendo possível “sonhar acordado”, o que 

também é retratado na narrativa: “Olha o miúdo que está deitado, de olhos abertos, em sincero 

sonho.” (COUTO, 2015, p.119). Além disso, comumente utilizamos o termo “sonho” quando 

queremos nos referir a algo que desejamos conquistar, ou, em outras palavras, à nossa utopia. 

Quanto a essa segunda perspectiva, é possível afirmar que as personagens do romance são 

movidas por utopias individuais. Assim, por exemplo, o menino Muidinga busca lembrar a 

sua história e poder rever seus pais, Kindzu é movido pelo desejo de se tornar um naparama e 

de reencontrar o filho de Farida, que é, por sua vez, um dos grandes anseios desta 

personagem.  

Além dessas duas dimensões do sonho é válido, aqui, destacar uma terceira, isto é, o 

sonho como sendo um espaço para futuras previsões. Essa perspectiva é retratada  na obra de 

Mia Couto em um dos momentos mais emblemáticos da narrativa, quando, no último capítulo 

da obra, “As páginas da terra”, Kindzu relata seu último sonho, afirmando que era como se 

este lhe tivesse sido transmitido por fantasmas como uma revelação de outro mundo: “Agora 

era como se esses fantasmas trabalhassem em minha cabeça para me transmitirem seus 

segredos, revelações de um outro mundo.” (COUTO, 2015, p.192). De fato, os 



acontecimentos descritos nessa passagem onírica, escolhida como objeto de análise neste 

trabalho, assumem um caráter de previsão, dialogando com o contexto de guerra que perpassa 

toda a narrativa.  

Kindzu inicia seu relato afirmando que põe o sonho em sua “selvagem desordem”. 

Essa expressão, por si só, já pode ser relacionada aos conflitos bélicos descritos na obra de 

Mia Couto em diversos pontos ao longo da narrativa: “E concluiu: aqui já não há quem 

mande! Esse era o seu medo. Qualquer um podia tomar comando, fazer e desfazer, sem apelo 

nem despeito.” (COUTO, 2015, p.111). No início da passagem onírica, Kindzu “[...] estava 

descendo um vale molhado de tanta luz, cheio de manhã. Aquela parecia a primeira 

madrugada do mundo. A luz se espantava de sua própria estreia, experimentando sua 

grandeza ao iluminar as mais pequenas coisas.” (COUTO, 2015, p.193). Nessa passagem, a 

luz e a manhã trazem a ideia de recomeço, fundamental no contexto em que a história se 

passa, isto é, no período de pós-independência moçambicana.  

Em seguida, o filho de Taímo relata a existência de um enorme grupo de pessoas que, 

pelo modo como são descritas, podem ser tidas como uma metáfora da própria população de 

Moçambique, se considerarmos o estado de pobreza do povo apresentado como a revelação 

do sofrimento fruto do conflito armado: “Foi então que vi avançar um enorme grupo de 

pessoas, pobres, embrulhadas em cascas e fiapos. Eram centenas de centenas. Foram-me 

enchendo o sono.” (COUTO, 2015, p.193).  Essas pessoas eram conduzidas por um feiticeiro: 

“À frente seguia o feiticeiro da minha aldeia. Envergava uma sarapilheira encardida, cujos 

farrapos poeiravam pelo chão.” (COUTO, 2015, p.193). Nesse ponto, torna-se evidente a 

defesa da tradição moçambicana feita pelo autor, se pensarmos, sobretudo, que a figura 

escolhida para conduzir aquele povo é a do velho feiticeiro, símbolo dos antigos costumes. Ou 

seja, metaforicamente, Mia Couto defende que para a construção de uma nova Moçambique é 

preciso seguir as antigas tradições da terra, pois, são nelas que pesa “[...] a gravíssima decisão 

de ciar um outro dia.” (COUTO, 2015, p.193). Afinal, a importância desse adivinho, símbolo 

das origens, é tanta, que ele é quem determina a terra na qual todo o povo irá se estabelecer: 

“– É aqui mesmo!, disse. Escolhia o caminho parecendo procurar o centro de uma invisível 

paisagem.” (COUTO, 2015, p.193), guiando todos: “Atrás dele se arrastava a multidão, 

rastejando como se suas vidas se alimentassem das pegadas de seu guia.” (COUTO, 2015, 

p.193).   

Em seguida, o feiticeiro inicia seu discurso, afirmando que aquele povo não deveria se 

lamentar pelo sofrimento presente, afinal, o tempo futuro seria ainda pior: “Chorais pelos dias 

de hoje? Pois saibam que os dias que virão serão ainda piores.” (COUTO, 2015, p.193). 



Desse modo, é possível afirmar que, através das falas dessa personagem, Mia Couto se refere 

aos dois confrontos amados ocorridos no território moçambicano mencionados na narrativa, 

isto é, a luta pela independência nacional e a guerra civil, defendendo, nas palavras do 

feiticeiro, que a segunda seria ainda pior, pois resultaria na perda de tudo e na transformação 

dos homens em bichos: “Vós vos converteis em bichos, sem família, sem nação. [...] 

Roubaram-vos tanto que nem sequer os sonhos são vossos, nada de vossa terra vos pertence, e 

até o céu e o mar serão propriedades de estranhos.” (COUTO, 2015, p.194). O adivinho 

afirma, ainda, que os futuros inimigos serão ainda mais severos:  

 

Será mil vezes pior que o passado pois não vereis os rostos dos novos donos e 

esses patrões se servirão dos vossos irmãos para vos dar castigo. Ao invés de 

combateres os inimigos, os melhores guerreiros afiarão as lanças nos ventres 

de suas próprias mulheres. E aqueles que vos deveriam comandar estarão 

entretidos a regatear migalhas no banquete de vossa própria destruição. E até 

os miseráveis serão donos de vosso medo pois vivereis no reino da 

brutalidade. Terão que esperar que os assassinos sejam mortos por suas 

próprias mãos pois em todos haverá medo da justiça. (COUTO, 2015, 

p.194). 

 

 

De fato, uma vez mais, a fala da personagem dialoga com os acontecimentos 

históricos, afinal, durante a guerra civil moçambicana, os “novos donos”, passaram a ser os 

mesmos que lutaram ao lado do povo pela independência da nação, “os melhores guerreiros”, 

e que, após assumirem a administração do governo, passaram a ignorar os interesses da 

população e a se voltar apenas aos seus anseios particulares, enquanto os demais eram 

cercados pela fome e pela miséria, como foi discutido anteriormente. 

Esse contexto distópico anunciado pelo adivinho e que dialoga com os conflitos 

bélicos já mencionados é de tamanho caos que até mesmo os enterrados retornam à superfície: 

“A terra se revolverá e os enterrados assomarão à superfície para virem buscar as orelhas que 

lhes foram decepadas. Outros procurarão seus narizes no vómito das hienas e escavarão nas 

lixeiras para resgatarem seus antigos órgãos.” (COUTO, 2015, p.194). Além disso, toda essa 

desordem acaba sendo refletida na própria natureza do local: 

  

E há-de vir um vento que arrastará os astros pelos céus [...] As areias se 

voltearão em remoinhos furiosos pelos ares e os pássaros tombarão 

extenuados e ocorrerão desastres que não têm nome, as machambas 

serão convertidas em cemitérios e das plantas, secas e mirradas, 

brotarão apenas pedras de sal. (COUTO, 2015, p.194). 



 Em decorrência dessa impossibilidade de a terra gerar alimentos, a fome será outra 

marca desse período, dialogando, mais uma vez, com a guerra civil moçambicana que, como 

nos revela Mia Couto em Terra sonâmbula, também foi marcada pela carência de alimentos.  

 Esse contexto distópico anunciado pelo feiticeiro, contudo, chega ao fim: 

 

No final, porém, restará uma manhã como esta, cheia de luz nova e se 

escutará uma voz longínqua como se fosse uma memória de antes de 

sermos gente. E surgiram doces acordes de uma canção, o tenro embalo 

da primeira mãe. Esse canto, sim, será nosso, a lembrança de uma raiz 

profunda que não foram capazes de nos arrancar. Essa voz nos dará a 

força de um novo princípio e, ao escutá-la os cadáveres sossegarão nas 

covas e os sobreviventes abraçaram a vida com o ingénuo entusiasmo 

dos namorados.  (COUTO, 2015, p.194). 

 

É possível associar essa passagem da previsão ao momento em que a guerra civil 

moçambicana chega ao fim. Ou seja, a partir dessa previsão do adivinho, Mia Couto defende 

a ideia de que ainda há esperança, de que um novo tempo é possível e que este seria 

anunciado por uma canção tida como “a lembrança de uma raiz profunda”, isto é, o canto, a 

voz da tradição que precisa ser escutada e que “dará a força de um novo princípio”. Para 

tanto, contudo, é preciso uma mudança no comportamento desse povo, símbolo da população 

moçambicana. É necessário afastá-los dessa postura de bichos, o que só é possível através do 

término da guerra, responsável por essa “bichificação”: “Tudo isso se fará se formos capazes 

de nos despirmos deste tempo que nos fez animais.” (COUTO, 2015, p.194). Ademais, afirma 

o feiticeiro: “Aceitemos morrer como gente que já não somos. Deixai que morra o animal em 

que esta guerra nos converteu.” (COUTO, 2015, p.194). Nesse ponto, é válido recordar que a 

morte é tida, ao longo na narrativa de Mia Couto, como um caminho para libertação daquele 

contexto distópico, sendo esse o fim de muitas personagens da narrativa como Kindzu, Farida 

e Tuhair.  

O que ocorre em seguida no sonho do filho de Taímo é algo extraordinário. O 

adivinho continua seu discurso, mas com palavras de nenhuma língua: “Mas se pronunciou (o 

feiticeiro) em palavras de nenhuma língua.” (COUTO, 2015, p.195), até que se cala, vertendo 

sobre si um líquido e, depois, descendo o morro e fazendo pingar esse mesmo líquido na 

cabeça dos demais, que acabam por se transformar em bichos:  

 

Então o nganga se calou, ergueu uma cabaça e verteu um líquido sobre 

os ombros. Depois, desceu o morro e fez pingar a cabaça sobre cada um 

dos presentes. Então se deu o mais extraordinário dos fenómenos e 

todos os presentes tombaram no chão, agitando-se em espasmos e 



berros, e se surgiu uma orgia de convulsões, babas e espumas e, um por 

um, todos foram perdendo as humanas dimensões. Penugens e escamas, 

garras e bicos, caudas e cristas se espalharam pelos corpos e todo 

aquele plenário de gente se transfigurou em bicharada. (COUTO, 2015, 

p.195). 

 

 

 Nesse ponto, Mia Couto simboliza, através dessa metamorfose do humano em bicho, a 

transformação física e comportamental do homem durante a guerra, na qual este passa a ser 

guiado unicamente pelo instinto de sobrevivência.  

 É importante observar, contudo, que, ao contrário dos demais, Kindzu não sofre essa 

mudança: “Não havia dúvida: eu (Kindzu) me mantinha completamente gente, habitando o 

corpo que sempre fora o meu.” (COUTO, 2015, p.195). Aqui, compreendemos que, 

diferentemente dos outros, o filho de Taímo não é influenciado por esse contexto bélico, 

podendo conservar seus traços de homem.  

 No decorrer do sonho, Kindzu acaba reencontrando seu irmão Junhito que sofre o 

processo inverso dos demais, isto é, aos poucos, perde seu aspecto de galinha, adquirido 

durante o período em que viveu no galinheiro, e começa a assumir traços humanos: “Então, 

por entre as brumas do sonhado, vi um galo se aproximando. Era Junhito, quase eu ia jurar. 

Porque no inverso dos outros, ele se humanizava, lhe caíam penas, cristas e esporões. Me 

olhou ainda semibicho.” (COUTO, 2015, p.195). Até que o “semibicho” é cercado por Romão 

Pinto, Estêvão, Shetani, Assane, Antoninho e milicianos, que armados tentam matar o irmão 

de Kindzu: “O que sucedeu, seguidamente, foi que surgiram o colono Romão Pinto junto com 

o administrador Estêvão, Shetani, Assane, Antoninho e milicianos. Vinham armados e se 

dirigiam para Junhito, com ganas de lhe depenar o pescoço.” (COUTO, 2015, p.195). Nesse 

ponto, contudo, o protagonista, espantado, percebe que havia se tornado um naparama, como 

tanto desejava, sendo capaz de afastar os que ameaçavam a vida de seu irmão: Mas o que em 

mim vi foi de dar surpresa, mesmo em sonho: porque em meus braços se exibiam lenços e 

enfeites. Minhas mãos seguravam uma zagaia. Me certifiquei: eu era um naparama! Ao me 

verem, em minha nova figura, aqueles que maltratavam o meu irmão se extinguiram num 

fechar de olhos. (COUTO, 2016, p.195). 

Desse modo, surge uma nova construção metafórica. Afinal, Junhito, como nos revela 

seu próprio nome em referência ao dia da independência moçambicana, 25 de junho de 1975, 

é atacado por aqueles que simbolizam o poder e a administração. Ou seja, o próprio governo 

ameaça a independência do país, mediante o abuso de autoridade e a corrupção. Contudo, 

Kindzu, que não havia sido corrompido pelo conflito bélico, como visto anteriormente, é 



capaz de defender essa independência, simbolizada por seu irmão. Este, já salvo, continua seu 

processo de “desbichação”: “Mas Junhito ainda lutava para desbichar, desembaraçar-se da 

condenação.” (COUTO, 2015, p.196) e, para tanto, conta com o auxílio do novo naparama 

que canta os embalos de sua mãe: “Me veio à ideia que ele precisava de um pouco de infância 

e cantei os embalos de nossa mãe, sua última ponte com a família. Enquanto eu cantava ele se 

foi vertendo todo gente, completamente Junhito.” (COUTO, 2015, p.196). Aqui é possível 

confirmarmos a hipótese anterior, afinal, para que Junhito se torne completamente humano, 

ou seja, para que a independência se concretize é preciso ouvir a canção, já mencionada no 

discurso do adivinho, que remete à família, à origem, à tradição. Ademais, a mãe dos irmãos 

surge no sonho com uma criança em seu colo e sendo conduzida por Junhito até 

desaparecerem os três nas infinitas folhagens: “A seu lado, como se chamada por meu canto, 

minha mãe apareceu segurando uma criança em seu colo. [..] Acenei uma despedida e ele 

(Junhito), segurando minha mãe pelo braço, desapareceu nas infinitas folhagens.” (COUTO, 

2015, p.196). A mãe de Kindzu vem representar “o tenro embalo da primeira mãe” 

mencionado, também, no discurso do feiticeiro, como marca de um novo tempo. 

Assim, metaforicamente, através do sonho de Kindzu, Mia Couto defende a ideia de 

que Moçambique só poderá superar todos os confrontos ocorridos no seu território se souber 

ouvir a voz da ancestralidade e recuperar a memória coletiva africana. Aqui, torna-se 

importante ressaltar a importância da escrita nesse processo, afinal, é a partir dos cadernos 

lidos por Muidinga, metáfora de Moçambique, que este recorda a sua identidade. Não se trata 

pois de um abandono da oralidade, marca da cultura africana, e sim, de uma forma de 

preservar a tradição, afinal, as histórias e os costumes, quando registrados, não mais são 

esquecidos. Assim, Mia Couto defende que o futuro de Moçambique está na leitura, como 

pode ser observado metaforicamente nas últimas frases de Terra sonâmbula: “De sua mão 

tombaram os cadernos. Movidas por um vento que nascia não do ar mas do próprio chão, as 

folhas se espalharam pela estrada. Então, as letras, uma por uma, se vão convertendo em grãos 

de areia e, aos poucos, todos os meus escritos se vão transformando em páginas de terra.” 

(COUTO, 2015, p.197). O que seriam essas “páginas de terra” ?  talvez páginas que, na 

medida em que são feitas de terra, devem ser semeadas, ou seja, escritas e lidas. A leitura 

deve ser semeada. Essa interpretação ganha ainda mais validade se pensarmos que, durante a 

guerra civil, 90% da população moçambicana era analfabeta, sendo urgente reverter esse 

quadro, afinal, como nos revela Terra sonâmbula, é a leitura que permite ao homem sonhar e 

se encontrar, o que nos faz lembrarmos de uma das falas do velho Tuhair, símbolo das antigas 



tradições, ao jovem Muidinga, símbolo de Moçambique: “Ainda bem você sabe ler” 

(COUTO, 2015, p.134). 

 

Considerações finais  

Terra sonâmbula é, sem dúvidas, um romance repleto de simbologias. As questões 

políticas e sociais são debatidas ao longo da narrativa através das mais diversas metáforas. 

Poderíamos ter analisado, aqui, por exemplo, a personagem Muidinga que, por não recordar 

suas origens, que, a propósito são as mesmas de Moçambique, já que é fruto de uma relação 

entre uma africana e um português, simboliza a realidade dessa nação, afastada do seu 

passado e incerta quanto ao seu futuro, e que deve ser conduzida pelas antigas tradições, 

conforme abordado anteriormente, assim como a criança é conduzida pelo velho Tuhair. 

 Ou, quem sabe, poderíamos nos voltar para o título da obra e relacionar essa “terra 

sonâmbula”, isto é, essa terra guiada pelos sonhos, com o mesmo país africano, que ainda não 

foi capaz de “despertar”. 

Neste trabalho, contudo, escolhemos analisar o sonho tendo em vista diversos 

aspectos, muitos deles já mencionados anteriormente. Destacamos, além das perspectivas já 

debatidas, que o sonho repercute no enredo na obra se pensarmos, por exemplo, no teor 

fantástico de diversas passagens que fazem com que nós, leitores, nos questionemos se o que 

é descrito está no âmbito real ou onírico, o que geralmente ocorre quando despertamos de um 

sonho. Ademais, escolhemos abordar esse aspecto porque acreditamos ser essa uma das 

principais mensagens da obra de Mia Couto, na medida em que são os sonhos das 

personagens que as motivam a prosseguir. 
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