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Para Clóvis, com quem compartilho os dilemas da vida. 
M.M.

Para Ricardo, Laura, Mila e Alice, que me ajudam a 
solucionar os dilemas do dia a dia.  

 A.R.

Para Regina Machado, que nos abriu sua janela e nos 
emprestou seus olhos para que pudéssemos ver a paisagem 

dos contos de tradição oral de forma tão singular.
 As autoras
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Sempre nos deparamos com dilemas que precisa-
mos resolver. Da solução deles depende como vai 

ser o nosso dia e, a longo prazo, a nossa vida.
Chamamos de “histórias-dilema” as narrativas 

que propõem uma pergunta para a qual podem ha-
ver várias respostas baseadas em diferentes pontos 
de vista. 

Originárias da África, essas histórias não têm autor 
conhecido, pois foram passadas oralmente, de geração 
em geração, até serem gravadas e transcritas por al-
gum pesquisador.

Os africanos, sobretudo os do Oeste, têm o costu-
me de se reunir para conversar sobre essas histórias. 
Eles passam horas discutindo, argumentando, sendo 
que nesses encontros nenhuma solução é colocada 
como um final arbitrário.

Para selecionar os contos que compõem este livro, 
nos deparamos com um universo de mais de trezentas 
histórias catalogadas por vários pesquisadores da cul-
tura africana. E para manter o vigor oral, narramos es-
ses contos diversas vezes para públicos variados antes 
de transpô-los para o papel. 

Essas narrativas são, muitas vezes, de grande im-
pacto, com uma força diferente da dos contos de fada 
ou das outras histórias de tradição oral. Remetem-nos 
a problemas para os quais, muitas vezes, não é possível 
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sequer manifestar uma opinião, em virtude do absur-
do que parece ali proposto. 

E eis uma de suas grandes riquezas: fazer-nos olhar 
para fatos e ações com outros olhos, a ponto de ten-
tarmos enxergar o que há por trás do que foi revelado 
na narrativa.

Em nossa seleção, procuramos contemplar a variedade 
de temas frequentes nas histórias e os modos de ter-
minar, incluindo textos em que o dilema é resolvido 
ao final e aqueles para os quais não se sabe a resposta. 

Este é um livro que pode ser lido em silêncio, sozi-
nho, mas muito mais interessante seria fazer como os 
africanos do Oeste: juntar-se em grupo, ler em voz alta, 
conversar sobre os significados escondidos nas ações 
dos personagens e discutir sobre os dilemas propostos.

Que estas histórias, que trazem tantas perguntas, 
possam suscitar infindáveis conversas e abrir nossas 
mentes para vislumbrarmos pontos de vista com os 
quais sequer poderíamos sonhar.

Boa leitura!

As autoras
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Em um pequeno país da África havia dois homens 
que se chamavam Kamo. Um morava no Leste; e 

outro, no Oeste. Eles não se conheciam, mas já tinham 
ouvido falar um do outro e alimentavam o desejo de 
um dia se encontrar.

Certa vez, o Kamo do Leste considerou que era che-
gada a hora de empreender uma viagem ao Oeste para 
conhecer o homem que tinha o nome igual ao seu. An-
tes, porém, consultou uma velha sábia, que, ao escutar 
seus planos, o aconselhou:

– Não vá!
Contrariado, ele consultou outra velha sábia, cujo 

conselho foi:
– Vá! Mas tome cuidado para, durante a noite, estar

sempre dentro de uma casa,  cabana, ou qualquer espa-
ço que não seja o lado de fora. Do contrário, uma coisa 
horrível poderá lhe acontecer.
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Atento a esse conselho, Kamo iniciou sua viagem. 
Caminhou durante todo o primeiro dia e à noite abri-
gou-se em uma hospedaria na estrada.

No segundo dia, continuou a viagem, procurando 
um abrigo antes que a primeira estrela brilhasse no céu.

No terceiro dia, encontrou um homem que, ao se 
apresentar, lhe disse:

– Eu me chamo Kamo, vivo no Oeste e ouvi falar
que no Leste há também um homem com o mesmo 
nome. Saí de casa há um dia e estou indo até lá para 
conhecê-lo.

Surpreso, o outro respondeu:
– Eu sou o Kamo do Leste. Há três dias saí de casa e

estava indo para o Oeste visitá-lo.
Como se achavam mais próximos do Oeste, eles ru-

maram para a casa do Kamo do Oeste, onde o Kamo do 
Leste foi muito bem recebido.

Durante um tempo eles conversaram e não demo-
rou muito para que um forte vínculo de amizade se 
estabelecesse entre os dois. Eles partilhavam fatos de 
seu passado, angústias e alegrias do presente e os pla-
nos para o futuro, como se fossem amigos que se co-
nheciam há anos.

Saborearam a refeição e, ao final, o dono da casa 
convidou o outro para caminharem um pouco e se re-
frescarem com a deliciosa brisa noturna.

Lembrando-se dos conselhos da velha sábia, o 
Kamo do Leste disse:
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