
 

 

A página de terra 

 

 

Aména é uma menina africana. Quando 

sai da cabana, de manhã bem cedo, diz adeus ao primo, Chaka, que vai para a escola a pé, 

levando consigo algumas provisões. Aména também gostaria muito de ir à escola para 

aprender a ler, a escrever e a contar.  

Mas tem de ajudar a mãe que está sempre com muito trabalho. 

Hoje, é dia de lavar roupa. Aména acompanha a mãe até ao lago. E, tal como ela, molha 

a roupa, ensaboa, esfrega, passa por água, torce e, finalmente, estende-a sobre a erva para 

que seque. Depois, voltam para a aldeia, com a roupa dobrada e colocada em bacias que 

carregam à cabeça. Ainda vai voltar ao lago várias vezes para trazer a água necessária para 

a cozinha e para os banhos… 

— Aména, já quase não há lenha para fazer o almoço, vai 

buscar mais! — pede a mãe. 

Enquanto vai, Aména sonha: “Com que se parecem as letras? 

Com as listas das zebras? Com os desenhos nos tecidos dos 

saiotes? Com a forma dos ramos? Com a tromba do elefante 

quando está a apanhar moscas? Quantos pedaços de madeira é 

que eu já terei apanhado?”  

— Aména, Aména, traz a lenha para o lume! — grita a mãe. 

Quando os inhames ficam cozidos, são esmagados num grande almofariz com um pouco 

de água. Aména e a mãe fazem bolas grandes com a massa e preparam um molho. Os homens 

chegam dos campos e as mulheres servem-nos. Elas comem à parte e vigiam as refeições das 

crianças.  

Esta tarde, Aména toma conta do irmão, enquanto a mãe vai trabalhar para o campo de 

milho. Deita o bebé numa esteira e canta-lhe uma canção de embalar, canta-lhe o seu sonho: 

— Eu gostava de ir à escola. Queria tanto aprender a ler! Queria saber contar. Mas 

tu, meu pequenino, ainda não compreendes o meu sonho. 

A noite cai e o primo Chaka volta da escola.  

— Chaka, Chaka, ensina-me o que já sabes! — pede Aména. 



Chaka pega num pau e desenha belíssimas letras no chão, 

uma autêntica página de terra. E lê as palavras.  

— Repete — diz gentilmente. 

Depois, chega a hora de dormir e as famílias voltam para 

as respetivas cabanas. Na manhã seguinte, Aména apressa-se a 

procurar a página de terra e a rever o que 

aprendera, mas as letras e as palavras tinham 

desaparecido. “Foi a noite, ou terá sido o vento que as levou?”, interroga-se. 

As lágrimas começam a rolar pelas suas faces. É nesse momento que pensa no 

velho sábio. O velho que sabe tudo, aquele que está sentado debaixo do 

baobá. Vai até junto dele e pede: 

— Sábio, ajuda-me, as meninas também têm direito a ir à escola. Eu 

perco muito tempo só para trazer água para casa. 

O velho feiticeiro fecha os olhos, procura o passado na sua memória e começa a 

contar: 

— Lembro-me da Grande Senhora de África que tinha uma varinha mágica, negra como 

a pele, vermelha como a terra e amarela como o sol do meio-dia, que descobria a água 

escondida no solo. É preciso encontrá-la. 

O velho sábio reúne então todos os habitantes da aldeia e os das aldeias vizinhas para 

encontrar a Grande Senhora de África. Passam-se semanas e, numa manhã, Aména chega 

com ela. A Grande Senhora de África desloca-se por toda a aldeia, agitando a sua varinha 

mágica, enquanto os aldeãos bailam a dança da água. De repente, a vara começa a furar o 

chão. A Grande Senhora de África anuncia: 

— A água está a alguma profundidade, é preciso 

escavar.  

Após algumas semanas de trabalho, ÁGUA, finalmente!  

Há agora um poço na aldeia, e o dia-a-dia está muito 

mais facilitado sem as tarefas habituais relacionadas com a 

água. Desde então, Aména e todas as meninas vão à escola 

como Chaka. Aména realizou por fim o seu sonho. E, debaixo do baobá, para o sábio e para a 

Grande Senhora de África, ela escreve na página de terra: “Obrigada!” 
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