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A poesia é a maior manifestação da expressão humana e a prosa a 
maior manifestação da expressão poética 

(Walter Benjamin) 
 
 
Entre cadernos e cadernetas de campo 
 
 O presente trabalho tem como objetivo aproximar dois escritos que, 
separados por um século e dois oceanos, tratarão de forma singular um 
mesmo organismo: a terra. Euclides da Cunha, nos anos finais do século XIX, e 
Mia Couto, em fins do século XX, ambos em seus livros de estreia, Os sertões 

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo 
aproximar dois escritos que, separados por um século e 
dois oceanos, tratarão de forma singular um mesmo 
organismo: a terra. Euclides da Cunha e Mia Couto em 
seus livros Os sertões e Terra sonâmbula trazem, 
através da poesia, uma terra transfigurada em ser 
vivente. A transformação da paisagem do sertão e do 
território moçambicano em organismo vivo, personagem 
ativo dentro dos respectivos enredos, articulador 
fundamental do desenvolvimento das narrativas e da 
escrita, é tema das duas obras e a maneira como essa 
terra ganha vida é fruto de uma poética especial, a 
geopoética. A poesia presente nos dois textos fará com 
que esses escritos realizem a tarefa de transformar tema 
em matéria, uma vez que, ao invés de apenas falarem 
sobre a terra e a usarem como mote para a escrita, os 
autores a utilizam como parte fundamental para a 
construção do próprio fazer poético. As duas obras 
possuem um mesmo motivo: tratar as impressões 
sofridas por uma terra que passa pela experiência da 
guerra. A guerra, embora de fundamental importância 
para cada uma das obras, passa a representar papel 
secundário nas temáticas dos autores, uma vez que o 
foco não é contar, respectivamente, a história da guerra 
de Canudos nem da guerra civil moçambicana, mas 
mostrar os efeitos causados por essa em um dos 
personagens mais significativos das duas narrativas, a 
terra. 
 
PALAVRAS-CHAVE: geopoética; sertão; lirismo na 
ficção. 
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e Terra sonâmbula, trazem, através da poesia, uma terra transfigurada em ser 
vivente. A transformação da paisagem do sertão e do território moçambicano 
em organismo vivo, personagem ativo dentro dos respectivos enredos, 
articulador fundamental do desenvolvimento das narrativas e da escrita, são 
matéria das duas obras e a maneira como essa terra ganha vida é fruto de uma 
poética especial, a geopoética. 
 Tentaremos mostrar como a poesia presente nos dois textos fará com 
que esses escritos realizem a tarefa de transformar tema em matéria, uma vez 
que, ao invés de apenas falarem sobre a terra e a usarem como mote para a 
escrita, os autores a utilizam como parte fundamental para a construção do 
próprio fazer poético. 

Terra sonâmbula e Os sertões possuem um mesmo motivo: tratar as 
impressões sofridas por uma terra que passa pela experiência da guerra. A 
guerra, embora de fundamental importância para cada uma das obras, passa a 
representar papel secundário nas temáticas dos autores, uma vez que o foco 
não é contar, respectivamente, a história da guerra de Canudos nem da guerra 
civil moçambicana, mas mostrar os efeitos causados por essa em um dos 
personagens mais significativos das duas narrativas, a terra. 
 Euclides da Cunha, convidado pelo jornal O estado de São Paulo para 
cobrir através de reportagens a guerra de Canudos e confirmar o discurso do 
governo sobre o que sucedia naquele interior tão afastado do país, se depara 
com um cenário totalmente novo e contrário a suas expectativas. O resultado 
das impressões daqueles momentos e das investigações realizadas foi a 
escritura de uma das obras de maior importância para a cultura brasileira. 
Euclides faz o avesso do que fora mandado e constrói seu primeiro livro 
vingador1. O discurso oficial sobre o que sucedia no interior da Bahia era de 
que um bando de revoltosos monarquistas, liderados por um fanático religioso, 
realizavam saques eperturbavam a ordem, além de representarem uma 
ameaça à República. O exército fora enviado para destruir a rebelião e 
confirmar o poder do governo. O que o mesmo não esperava era que pudesse 
ser derrotado quando em batalha. A derrota da primeira expedição a Canudos 
representou uma humilhação para as forças militares, uma vez que o inimigo 
mal possuía armas, treinamento militar, nem mesmo alimento que o 
mantivesse em pé. Outra expedição fora enviada, e agora com mais violência. 
As notícias que eram divulgadas na capital tentavam justificar a derrota do 
exército ao elevar o grau de crueldade dos canudenses. Depois de um fracasso 
após o outro e o exército brasileiro cada vez mais desmoralizado, enfim 
Canudos é vencida, na quinta expedição das forças armadas ao sertão. 
 A diferença entre as notícias sobre a guerra e a realidade visualizada por 
Euclides o fez transformar as suas anotações nos cadernos de campo em uma 
obra que mais tarde seria publicada com o nome de Os sertões. Euclides 
mostra que toda a guerra não passou de um massacre de ordem infundada, 
que o sertanejo não era o inimigo que o governo pregava, mas uma vítima de 
                                                           
1 Termo utilizado pelo próprio Euclides da Cunha para definir Os Sertões. Seu segundo livro 
vingador seriam resultado dos seus escritos amazônicos, que não fora terminado dado a morte 
prematura do autor. 
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uma política que somente prioriza os interesses dos ricos, e denuncia uma falta 
de consciência do país a respeito do próprio país.  

Das cadernetas de campo do jornalista Euclides à obra prima do autor 
de Os sertões, um fator importante é acrescido: a qualidade literária, o status 
de ficção e a poeticidade do escrito final. Vários textos sobre a guerra de 
Canudos foram produzidos no durante e no pós-guerra, porém o que ficou para 
nós, o que se tornou imortal, foi o escrito de Euclides da Cunha por tratar-se de 
uma obra literária extremamente original. O drama da terra é representado 
através de um narrador multiperspectivado e utiliza a terra como um refletor 
dos acontecimentos políticos e sociais. Através dos elementos geológicos, das 
plantas e do homem do sertão entenderemos o que foi a guerra em Canudos.  

 Em Moçambique, algo parecido ocorre quando Mia Couto publica Terra 
sonâmbula. Também “com ruídos de guerra por trás” (COUTO, p. 67), a 
narrativa é construída a partir da tentativa de mostrar como os efeitos da guerra 
agem sobre o homem e sobre as coisas. A terra reflete os sintomas da 
destruição e a partir “da sua fala” conseguimos ver os sentimentos dos 
personagens e o desenvolver das ações. Após o processo pela independência, 
Moçambique viveu uma guerra civil que durariam 16 anos. O trauma da guerra 
parece ter calado as pessoas do romance de Couto, pois o medo surgia de 
todos os lados. 

  
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 saíamos, de noite não sonhávamos. O 
sonho é o olho da vida. Nós estávamos cegos.(COUTO, 2007, 
p. 17) 

 
Se no período da guerra colonial a terra já sofrera sob a violência da 

batalha, das mortes e dos massacres sofridos, com a guerra civil tudo 
redobrava em peso. O inimigo agora não tinha rosto, as pessoas não sabiam 
de quem fugir e a tudo se temia: 

  
Aquela guerra não se parecia com nenhuma outra que 

tinham ouvido falar: Aquela desordem não tinha nenhuma 
comparação, nem com as antigas lutas em que se roubavam 
escravos para serem vendidos na costa. (COUTO, 2007, p. 30) 

Os bandos disparavam contra as casas como se elas 
lhe 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. 
(COUTO, 2007, p. 23) 

 
O romance de Mia Couto é dividido em duas narrativas. Dentro da 

narrativa principal encontramos os personagens Tuahir e Muidinga em caminho 
por uma estrada morta pela guerra. Esses encontram uma mala com uns 



 

 

 

434 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

434 

cadernos e a leitura desses cadernos dará início à segunda narrativa do 
romance, em que o personagem Kindzu conta em formato de um diário o 
caminho que percorre em busca da sua identidade e de um lugar onde a guerra 
não tenha chegado. Da leitura desses cadernos, os personagens Tuahir e 
Muidinga ganham a perspectiva do sonho e, a terra ganha vida. Cada noite 
sonhada, após a leitura das histórias, os personagens encontram ao acordar 
uma nova paisagem, como se a terra tivesse caminhado durante a noite, 
sonambulando.  

Dos cadernos de Kindzu e das cadernetas de campo do 
jornalista/investigador Euclides, através da precisa medida poética dos 
respectivos autores, veremos as verdades sobre dois ambientes cobertos pelo 
massacre onde a terra anuncia para o mundo as suas sofrências, pois os 
homens já não podem mais gritar.  

José Saramago, em seu livro Levantado do chão, escreveu sobre a cena 
de um massacre “Quando as dores são muito grandes, são os olhos que não 
suportam vê-las” (LC, p. 336). Acreditamos que essa citação ilustre o que 
acontece nos dois romances estudados aqui: a terra funciona como o reflexo 
de dores muito grandes, vemo-la ser atingida pela crueldade dos homens 
contra os homens, contra a liberdade e contra o país. Olhemos para ela, para 
que nossos olhos suportem ver o que passa com o todo. 

 
 

Fazedores de deserto 
 

De sorte que, sem precisarem despertar pela cultura as 
energias de um solo em que não se fixam e atravessam na 
faina desnorteada de faiscadores, conservaram na ociosidade 
turbulenta a índole aventureira dos avós, antigos fazedores de 
desertos. (CUNHA, 2000, p. 259) 

  
O conceito de deserto trabalhado aqui é o mesmo que Euclides utiliza ao 

caracterizar o sertão e a Amazônia brasileira. Ele coloca essas duas paisagens 
do nosso país no mesmo nível, ambos como desertos. O cenário árido do 
sertão nordestino facilmente pode ser associado à palavra deserto dado o solo 
seco, a ausência de chuvas, as temperaturas muito quentes durante o dia e as 
noites frias em contraponto. Pensar, porém, a Amazônia como também parte 
de um deserto no Brasil causa no mínimo um estranhamento a priori. Nos 
escritos amazônicos, mais precisamente em À margem da história, Euclides faz 
uma descrição da região e deixa clara a sua frustração em um primeiro 
momento. Tudo o que conhecia a respeito as selva, através dos livros, fora 
destruído após o impacto da visão. A exuberância e beleza que acreditava 
encontrar lá foram substituídas pela experiência do olhar que resultou em um 
profundo desencanto. A realidade amazônica era outra. A terra para Euclides 
se encontrava ainda em um processo de formação, rios que transformam toda 
uma paisagem no período de cheias e chuvas destruindo dezenas de árvores 
em poucos minutos, por exemplo, mostravam uma terra que se movimenta 
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num processo constante de transformação de cenário. O desencanto 
provocado em Euclides em um primeiro momento se converteu em sua 
segunda paixão: a terra amazônica convertida em deserto. 

Deserto para Euclides supera a questão climática e passa a ter um 
caráter social, humano. Para ele o deserto existe em todo lugar onde a 
sobrevivência é impossível, onde o homem não pode viver, pois lhe falta o 
fundamental, dentre eles a justiça e a dignidade. Revela-se, então, mais um 
deserto brasileiro quando Euclides da Cunha irá para a selva (em caráter 
oficial, demarcar os limites entre Brasil e Bolívia) e encontrará outra grande 
mazela para a qual os olhos do centro do país se encontram fechados, aos 
moldes de Canudos: o trabalho escravo sofrido pelo seringueiro e o sistema 
cruel praticado pelos donos da floresta, os senhores da borracha, apoiados 
pelo governo federal. 

  
É que, realmente, nas paragens exuberantes das 

hevease castilloas, o aguarda a mais criminosa organização do 
trabalho que ainda engenhou o mais desaçamado egoísmo. 

De feito, o seringueiro, e não designamos o patrão 
opulento, senão o freguês jungido à gleba das “estradas”, o 
seringueiro realiza uma tremenda anomalia: é o homem que 
trabalha para escravizar-se. 

Demonstra-se esta enormidade precitando-a com 
alguns cifrões secamente positivos e seguros. 

Vede esta conta de venda de um homem: No próprio dia 
em que parte do Ceará, o seringueiro principia a dever: deve a 
passagem de proa até ao Pará (35$000), e o dinheiro que 
recebeu para preparar-se (150$000). Depois vem a importância 
do transporte, num gaiola qualquer, de Belém ao barracão 
longínquo a que se destina, e que é, na média, de 150$000. 
Aditem-se cerca de 800$000 para os seguintes utensílios 
invariáveis: um boião de furo, uma bacia, mil tigelinhas, uma 
machadinha de ferro, um machado, um terçado, um rifle 
(carabina Winchester) e duzentas balas, dois pratos, duas 
colheres, duas xícaras, duas panelas, uma cafeteira, dois 
carretéis de linha e um agulheiro. Nada mais. Aí temos o nosso 
homem no barracão senhorial, antes de seguir para a barraca, 
no centro, que o patrão lhe designará. Ainda é um brabo, isto é, 
ainda não aprendeu o corte da madeira e já deve 1:135$000. 
Segue para o posto solitário encalçado de um comboio 
levando-lhe a bagagem e víveres, rigorosamente marcados, 
que lhe bastem para três meses: 3paneirosde farinha d’água, 1 
saco de feijão, outro, pequeno, de sal, 20 quilos de arroz, 30 de 
charque, 21 de café, 30 de açúcar, 6 latas de banha, 8 libras de 
fumo e 20 gramas de quinino. Tudo isto lhe custa cerca de 
750$000. Ainda não deu um talho de machadinha, ainda é o 
brabo canhestro, de quem chasqueia o manso experimentado, 
e já tem o compromisso sério de 2:090$000. (CUNHA, 1966, p. 
232) 
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A exemplo de Euclides, pensaremos deserto todo lugar onde impera a 
ausência de condições mínimas de sobrevivência, onde o que mais existe é 
injustiça, medo, ausência de sonho e liberdade. Consideramos, por isso, o 
cenário de Terra sonâmbula tão desértico como o que existe no Brasil de 
Euclides.  

Mia Couto nos mostra um ambiente em seu livro que sofre mutações 
constantes. No primeiro capítulo a terra é seca, desértica de gente e de vida. 
No decorrer dos capítulos a mesma sofre algumas variações, aparece uma 
árvore que antes não havia, um rio é fabricado, outrora surge um pântano, mas 
o conceito de deserto sempre prevalece dada a aproximação que existe entre 
essa terra e o conceito de destruição: 

  
Muidinga não ganha convencimento. Olha a planície, 

tudo parece desmaiado. Naquele território, tão despido de 
brilho, ter razão é algo que já não dá vontade. (COUTO, 2007, 
p. 10) 

O sol se empina no céu, com tamanha vingança que, 
num instante, chupa todos os excessos de água sobre a 
savana. A terra sorve aquele dilúvio, enxugando o mais 
discreto charco. No inacreditável mudar de cenário, a seca 
volta a imperar. Onde a água imperara há escassas horas, a 
poeira agora esfuma os ares. Ouve-se o tempo raspando seus 
ossos sobre as pedras. Em toda a savana o chão está deitado, 
sem respirar. A cauda do vento se enrosca longe. Até o capim 
que nunca tem nenhuns pedidos, até o capim vai miserando. 
(COUTO, 2007, p. 89) 

 
São fazedores de deserto, então, as forças opressoras de um governo 

despreocupado com a democracia, os homens de posse preocupados com o 
lucro a todo custo, a ignorância da capital que fecha os olhos para os 
problemas sociais que ocorrem no interior do país. São fazedores de deserto 
as armas que destroem o pouco de vida que restaram em Moçambique no pós-
guerra pela independência, a guerra civil fabrica um deserto da mesma 
maneira que a república fabricou um deserto em Canudos.  

Podemos considerar também uma outra significação para o termo que 
intitula esse capítulo, são fazedores de deserto os escritores que nos 
apresentam essas obras. Diferentemente da guerra que fabrica um ambiente 
degradado, os escritores trazem à luz, através de seus textos, ambientes que 
ganham prospecção através do fazer literário. Importante faz-se dizer que é o 
teor ficcional dos textos que tornam a matéria escrita imortalizada e, embora 
representem cada uma delas uma verdade histórica, tratam-se ambos criações 
dos autores, inventores de Canudos e Moçambique através da palavra escrita. 

Existe no meio acadêmico uma confusão a respeito da essência de Os 
Sertões e isso ocorre devido à imensa importância que a obra teve e continua 
tendo para o pensamento intelectual brasileiro. Além da faculdade de Letras, o 
livro tem sido estudado dentro das cadeiras da Sociologia, Filosofia, Geografia, 
entre outras ciências físicas e políticas nas universidades. Por causa dessa 
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utilização da obra em diversos campos do conhecimento, torna-se necessário 
debatermos sobre a essência do texto euclidiano ao estruturarmos a sua 
poética. 

 
Canudos só permaneceu na memória coletiva por causa 

de ‘Os Sertões’, em contraste com as demais erupções de 
milenarismo de nossa história, incidentes de restrita amplitude. 
Nessas perspectivas, Canudos deve sua importância à 
circunstância todo acidental de haver inspirado uma obra-prima 
de literatura, um grande livro vingador que abriu na consciência 
da nacionalidade a ferida incurável e o remorso que ficaram 
ligados ao seu nome.2 

 
Euclides da Cunha propõe um grande questionamento em seu livro e 

isso se realiza através da construção de um discurso ficcional quando nos 
convida a viver o enredo sendo conduzidos pelo olhar do outro, de um narrador 
multiperspectivado.  

Mia Couto fabrica dois discursos ficcionais dentro do mesmo livro. 
Enquanto cria um deserto em uma das narrativas, utiliza a outra (os cadernos 
de Kindzu) para descriá-lo. Ao mostrar para o leitor o sofrimento por que passa 
a terra, faz, a exemplo de Euclides, chegar até nós a voz denunciadora de uma 
realidade desprovida de esperanças. Porém, ao inserir a narrativa da viagem 
de Kindzu, concede aos personagens que a leem a possibilidade do sonho. É 
através da imersão na fantasia que a leitura oferece que os personagens 
Tuahir e Muidinga conseguem enxergar a transformação da própria terra. A 
paisagem se transfigura a cada vez que um dos cadernos é lido como se a 
experiência com o fantasioso representassem uma possibilidade de 
transformação da realidade, em outros termos, o fim dos desertos. 
 
 

Do último caderno ao princípio das coisas –  
Páginas de terra ou A geopoética do deserto 

 
Então, as letras, uma a uma, se vão convertendo em grãos de 
areia e, aos poucos, todos os meus escritos se vão 
transformando em páginas de terra. (COUTO, 2007,p. 204) 

 
O último caderno de Kindzu encerra o livro de Mia Couto, mas este 

parece ser um convite ao início da obra, pois, como num elo, é como se as 
duas narrativas, a de Muidinga e Tuahir e a dos cadernos que eles haviam lido 
durante todo o tempo, se encontrassem. Kindzu encerra seu último caderno 
descrevendo o sonho que tivera e durante essa narração as duas histórias 
parecem se cruzar e chegar a um tempo comum. A conclusão sobre a ligação 
entre os personagens não é confirmada, mas inegável é o desejo de que a 
mesma fosse realidade, uma vez que o que move os personagens em viagem 

                                                           
2 Wilson Martins, "Livro vingador", copyright O Globo, 1/2/03 



 

 

 

438 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

438 

nas duas narrativas presentes em Terra sonâmbula é a busca, pela identidade 
e pelo o outro. 

O livro se encerra com as letras do caderno transformando-se em 
páginas de terra. Usaremos essa imagem como metáfora que nos servirá para 
introduzir a discussão a respeito da geopoética. Como é na terra que 
encontraremos as letras e a poesia deste livro é por esse motivo que 
atribuiremos também ao livro Terra sonâmbula esse conceito, criado em um 
primeiro momento para tratar a questão poética da prosa euclidiana. 
 Geopoética é a poética da terra. Essa expressão foi criada por Ronaldes 
de Melo e Souza para compor a sua tese que tenta comprovar a essência 
ficcional da obra de Euclides da Cunha em resposta aos críticos que põem em 
dúvida essa questão.  

 
O essencial da demonstração [da tese da poética da terra] se 
fundamenta na correlação que se estabelece entre a 
diversidade da terra e a heterogeneidade do narrador. A 
invenção euclidiana do narrador multiperspectivado no 
intercâmbio dialógico dos discursos poéticos, filosóficos e 
científicos assegura ao escritor brasileiro lugar privilegiado na 
literatura nacional e internacional. (SOUZA, 2009, p.8) 
 

 Euclides da Cunha, em sua proposta de escritura ficcional, cria um 
narrador fragmentado, pois somente dessa maneira o mesmo conseguirá 
captar toda a matéria de uma terra extremamente diversificada. Esse narrador, 
sob o auxílio de seis máscaras narrativas, conseguirá reproduzir o drama da 
terra, visto que consegue se livrar de uma visão uma que poderia ser parcial. 
Essas máscaras se entrecruzam durante o texto e são percebidas quando nos 
propomos a um olhar mais atento. Uma delas, atribuída por Melo e Souza, é a 
do historiador irônico, pode ser encontrada, por exemplo, na seguinte 
passagem: 
 

 Os rudes impertinentes, os criminosos retardatários, que 
tinham a gravíssima culpa de um apego estúpido às mais 
antigas tradições, requeriam corretivo enérgico. Era preciso 
que saíssem afinal da barbaria em que escandalizavam o 
nosso tempo, e entrassem repentinamente pela civilização a 
dentro, a pranchadas.  (CUNHA, 2000, p. 217-8) 

  
Dentro de uma tradição de escrita linear, em que o narrador possui uma 

voz única, um trecho como esse citado acima teria uma leitura certamente 
marcada por um tom preconceituoso. Erroneamente, muitas pessoas têm lido 
Os sertões como se todo ele fosse um discurso único e que a voz que chega 
até nós através da narrativa fosse a de um único ser. No entanto, o narrador 
dentro da obra passa a ser um refletor de objetos variados e insere em seu 
discurso múltiplas perspectivas. Cabe ao leitor aceitar as posições tomadas 
pelo encadeador discursivo e assumir o contrato de pôr-se no lugar do outro. 
Quando o narrador chama o sertanejo de criminoso retardatário não está 
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falando na condição de si mesmo, mas vestido de ironia para representar o 
discurso republicano. Assumir essa fala ao próprio Euclides da Cunha é 
rebaixá-lo ao estigma de escritor incoerente, que muda seu discurso durante o 
texto por inexperiência, pois em páginas antes o escritor havia dito sobre o 
mesmo homem: “O sertanejo, é antes de tudo, um forte” (CUNHA, 2000, p. 
105). 

Além da ironia de que se veste esse narrador, refletindo uma atitude 
externo ao esperado, um outro posicionamento extremamente moderno pode 
ser atribuído a ele: a do observador itinerante3. Através dessa máscara o 
narrador euclidiano nos encaminha a uma viagem que transcende a questão 
espacial, mas nos leva também em um passeio pelo tempo em busca de uma 
viagem originária pela fundação de uma nacionalidade brasileira. Através 
dessa perspectiva, Euclides faz mais que uma literatura de viagem, visto que 
não se trata de uma mera descrição de elementos encontrados pelo caminho 
em uma região recém descoberta, mas uma análise do homem e seu ambiente 
onde se misturam através do discurso interdisciplinar. Anatol Rosenfeld, em 
artigo intitulado Literatura e Personagem nos aponta para a diferença entre 
descrição e narração de uma paisagem: 

  
A descrição de uma paisagem, de um animal ou de objetos 
quaisquer pode resultar, talvez, em excelente ‘prosa de arte’. 
Mas esta excelência resulta em ficção somente quando a 
paisagem ou o animal (...) se animam e se humanizam através 
da imaginação pessoal (ROSENFELD, 2009, p. 27) 

 
A paisagem ganha vida com Euclides, se antropomorfiza para servir 

como alegoria para a luta, que, aparentemente só aparece no terceiro e último 
capítulo do livro, mas encontra-se presente em praticamente todas as páginas 
da obra, nos remetendo sempre ao capítulo final. A luta dos vegetais para 
romper o chão, a do homem pela sua subsistência, por exemplo, nos serve de 
metáfora para a batalha de canudos quando todo esse processo de luta 
encontra sua batalha derradeira. 

   
A originalidade da narrativa euclidiana do sertão e da 

selva consiste em conceder a terra como protagonista do 
drama que se representa. Ao representar a terra como a vasta 
metamorfose de um organismo vivo, o narrador euclidiano 
suplanta a tradição hegemônica do conhecimento ocidental-
europeu, que se define na antiga separação do espírito e da 
natureza e na moderna dicotomia entre o sujeito e o objeto. 
(SOUZA, 2009, p. 10) 

A terra não se apresenta como objeto geologicamente 
investigável nem como fenômeno exterior ao olhar. 
Mitopoeticamente compreendida na visão em que se vê, a terra 
se representa como sujeito dotado de força vital, como 
personagem em ação. (SOUZA, 2009, p. 23) 

                                                           
3 Melo e Souza. 
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O mesmo tratamento pode ser dado à natureza de Terra sonâmbula. 
Mais que descrever uma paisagem, o autor associando mito e sonho, concede 
à terra um caráter de fundamental função para o entendimento das questões 
políticas e sociais presentes na obra. Em diversos momentos, a observação da 
paisagem metonimicamente nos descreverá os sentimentos dos personagens, 
que nem sempre utilizarão a fala para falar o que sucede consigo mesmos, o 
leitor, por sua vez, faz a associação entre terra/sentimento/ação para 
compreender a presença poética trabalhada pelo autor: 

 
A paisagem prossegue em suas infatigáveis mudanças. 

Será que a terra, ela sozinha, deambula em errâncias? 
(COUTO, 2007, p.99) 

Tuahir mira e admira. Há três dias que não se arredam 
do machimbombo. No entanto, a paisagem em volta vai 
negando a aparente imobilidade da estrada. Agora, por 
exemplo, se desenrola à sua frente um imenso pantanal. O mar 
se escutava vizinho, a mostrar que aquelas aguas lhe 
pertenciam (...) O jovem não sabe explicar. Mas é como se o 
mar, com seus infinitos, lhe desse um alívio de sair daquele 
mundo. (COUTO, 2007, p. 174) 

 
Assim como Euclides constrói um narrador que possui várias 

perspectivas para conseguir sinalizar através de múltiplos olhares os 
problemas por que passa a terra, Mia Couto o fará através da estratégia da 
construção da dupla narrativa presente em Terra sonâmbula. O reflexo que as 
impressões sobre a terra que caminha durante o enredo através da visão de 
cada personagem também fará com que o leitor receba de variados pontos de 
vista a matéria da narrativa. Colocamos Os sertões e Terra Sonâmbula, 
portanto, em um ambiente comum quanto ao que diz respeito à construção de 
uma poética em que parte do principio em que a terra é a condutora do fazer 
narrativo ao invés de objeto de descrição ou mero componente de um cenário. 
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