
E-FÓLIO A 

Hoje 

Um dia vi um homem parar um carro pobre numa estrada de terra vermelha à 
entrada de uma ponte. Sobre um pilar estava uma bacia de esmalte rachado e 
nela laranjas pequenas. "Quanto?", perguntou o homem com uma camisa 
modesta. O miúdo negro disse: "Dois angolares." Sem outra palavra, o homem 
abriu a mala do carro. O miúdo fez rolar as laranjas na mala. O homem pôs na 
palma da mão estendida uma moeda de cinco tostões, um quarto do preço 
pedido. O miúdo nem esboçou um protesto, ficou na berma a ver o carro partir e 

a sentir a poeira assentar. 

Um dia, na ala militar do aeroporto de Bogotá, estive na conferência de imprensa 
dada pelo embaixador americano. Ele falou sobre a luta contra os 
narcotraficantes e a esperança de apanhar em breve Pablo Escobar, o capo de 
Medellín. Depois, o embaixador disse que tinha mais declarações a fazer mas 
essas eram para os americanos e os da imprensa estrangeira. Os jornalistas 
colombianos saíram, cabisbaixos, expulsos em sua casa. 

Um dia, entrevistei um líder guerrilheiro, num jango, enorme cubata circular. O 
líder esperava--me ao fundo, e as paredes do jango estavam cheias de dirigentes 
guerrilheiros e conselheiros do líder. Ao entrar, reparei, nunca soube porquê, 
num jovem de barba escassa e casacão escuro (era cacimbo, inverno austral), 
sentado à entrada. Finda a entrevista, o líder acompanhou-me à entrada, braço 
sobre o meu ombro. De repente, fez-me rodar e encontrei-me frente ao jovem de 
casacão, já de pé. "O senhor jornalista sabe quem é?", perguntou o líder. 
Adivinhei mas disse que não. "É o Wilson que vocês em Lisboa dizem que matei. 
Não o quer entrevistar?", disse o líder, e logo apareceram dois microfones. "Não 
entrevisto presos", disse eu. O jovem tinha os olhos mortos e foi mesmo morto, 

semanas depois, ele e a família. 

Um dia, eu ia de elétrico e vinham duas peixeiras da Ribeira. Elas eram cabo-
verdianas e falavam crioulo entre elas. Ao passar pelo Rato (os elétricos ainda 
por lá passavam), um passageiro endoidou de ódio e pôs-se a mandar as 
mulheres "para a terra delas." Havia lugares vagos mas elas não tinham ousado 
sentar-se por causa do cheiro das saias largas. Os insultos do homem apanhou-
-as com português curto e calaram qualquer resposta. Pousaram os olhos no 
trabalho, nas canastras deitadas no chão. Nem pareceu terem dado conta dos 
pescoços que não se viraram. Mas deram. 
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1. Neste texto, o autor, Ferreira Fernandes, apresenta vários episódios (cada 

resposta para 1 valor): 

a) Diga quantos episódios e dê um título para cada um; 

b) Identifique as personagens de cada episódio 

2. De forma genérica, este texto refere questões de discriminação. Escreva 

um pequeno texto sobre este tema. (Resposta para 2 valores) 


