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Toda uma gama de teorias críticas contemporâneas  

sugere que é com aqueles que sofreram o sentenciamento  

da história – subjugação, dominação, diáspora, deslocamento – que  

aprendemos nossas lições mais duradouras de vida e pensamento. 

(Homi K. Bhabha) 
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TIZANGARA: identidade, tradição e tradução cultural 

 

1 Introdução 
 

 

Sob o ponto de vista das nações europeias da segunda metade do 

século XIX, era fundamental obter colônias de exploração – para que dessa 

forma se garantissem como potências econômicas – e, ao final desse século, 

se intensificou ainda mais a corrida em busca de terras no continente africano. 

A despeito de todo esse interesse, de acordo com Silva (2008, p. 85), “na 

metade do século XIX, a África era ainda um continente cheio de segredos 

para a Europa e as Américas, e eram relativamente poucos os africanos que 

sabiam alguma coisa sobre os europeus”. E até os dias de hoje, ao ouvirmos 

falar sobre África, comumente vem à cabeça uma série de imagens e noções 

preconcebidas. De certa forma, isso é o resultado imediato de uma construção 

social estereotipada realizada de maneira profunda em nossa formação 

histórica. Esse processo foi marcado intensamente por visões “racializadas” – 

usando Michael Banton (1979) – oriundas de um passado colonial escravista, 

que procurava enxergar num modelo eurocêntrico o direcionamento possível 

para o desenvolvimento de um ideal de nação construído por elites 

escravocratas. No entanto, essas construções histórico-sociais não devem ser 

tratadas superficialmente, pois elas envolvem questões que vão além da 

diversidade da cultura e do espaço geográfico africanos. 

Alguns elementos foram amplamente utilizados para a construção 

dessas concepções. Há uma vasta literatura que em suas raízes passou a 

construir a imagem do explorador branco dentro das densas selvas africanas. 

Sob influência das primeiras viagens exploratórias ao continente realizadas por 

naturalistas, foi criado um conjunto de personagens literários fictícios e que, 

nem sempre sutilmente, divulgavam a imagem do homem branco civilizador e 

do homem negro selvagem (representante desse africano imaginado) como 

seu oposto. Irrefutavelmente essa visão generalizada é fruto da arraigada 

política de colonização europeia.  
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 Por terem sido submetidos, neste caso, ao império português, países de 

África, como Moçambique, Angola, Cabo Verde, tiveram suas economias, 

identidades, tradições solapadas. Não bastasse isso, os colonizadores 

extraíram além de tudo riqueza natural e mão de obra: “os alicerces do 

imperialismo da sólida era moderna eram a conquista do território com o 

propósito de ampliar o volume da mão de obra sujeita à exploração capitalista”. 

(BAUMAN, 2005, p. 46) 

Nesse sentido, inicio este discorrimento partindo da premissa de que os 

acontecimentos de uma sociedade e sua base econômica repercutem na 

produção literária, mesmo que não sejam os únicos fatores influentes, pois 

ainda que o autor não deseje, ele identifica em sua produção, 

independentemente de sua subjetividade, a sua classe, a sua sociedade. 

Portanto, sempre existirá a relação entre literatura e história. Segundo José 

Luís Cabaço: 

 

Quando me propus a afrontar a questão da(s) identidade(s) em meu 
país recordei a sabedoria do povo lugbara que reforçava a minha 
convicção de que o estudo dos processos identitários na África exige 
uma abordagem diacrónica, buscando, na História, os fundamentos 
do que condiciona o processo de construção da(s) identidade(s) no 
presente. (CABAÇO, 2009, p.325) 

 

 Assim, neste trabalho pretende-se elucidar algumas questões que 

envolvem o complexo conceito de identidade cultural proposto em O último voo 

do flamingo, do escritor moçambicano Mia Couto. E é por ser complexo e por 

ser exposto num romance que ele não poderia ser abordado diretamente, e sim 

como pano de fundo. Juntamente a esse tema tão contemporâneo há uma 

vasta literatura, sejam romances ou textos teóricos, que reflete sobre o lugar da 

diferença na identidade. Autor fundamental nas teorias pós-coloniais e deste 

trabalho, Stuart Hall (2006, p.95) questiona: “se o momento pós-colonial é 

aquele que vem após o colonialismo, e sendo este definido em termos de uma 

divisão binária entre colonizadores e colonizados, por que o pós-colonial é 

também um tempo de „diferença‟”?  

 Para tentar entender esse instigante questionamento, há que pensarmos 

em identidade cultural como o resultado constante das relações com a 

diversidade, isto é, não há identidade que não seja híbrida; e com isso não se 
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quer dizer que uma comunidade seja híbrida somente por conta de sua 

composição racial mista. Segundo Hall (2006, p.71), “o hibridismo trata-se de 

um processo de tradução cultural, agosnístico uma vez que nunca se completa, 

mas que permanece em sua indecidibilidade”. A fim de se discutir acerca desse 

conflito entre identidade e diferença, é essencial que se supere o maniqueísmo 

de oposições binárias como colonizador–colonizado, ocidente–oriente, pois 

entendemos que a identidade se constrói também por contraste e, portanto, 

não pode ser afastada da marca da diferença. Isso significa que não podemos 

entender os dualismos como entidades fixas, encerradas ou mesmo fechadas: 

 
Os discursos críticos pós-coloniais exigem formas de pensamento 
dialético que não recusem ou neguem a outridade (alteridade) que 
constitui o domínio simbólico das identificações psíquicas e sociais. A 
incomensurabilidade dos valores e prioridades culturais que o crítico 
pós-colonial representa não pode ser classificada dentro das teorias 
do relativismo ou pluralismo cultural. (BHABHA, 2007, p. 242) 

 

 Alteridade e identidade se constituem, assim, num campo cultural 

interdependente. A despeito dessa estreita ligação, a identidade é sempre 

posta em primeiro lugar porque ela nos ajuda a compreender a nossa 

subjetividade. É, então, a partir da compreensão da própria subjetividade que 

indivíduos inseridos em sociedades pós-coloniais anseiam por uma 

identificação que não esteja pautada nas relações com o colonizador: “a 

identidade é reivindicada a partir de uma posição de marginalidade ou em uma 

tentativa de ganhar o centro: em ambos os sentidos: ex-cêntrica” (BHABHA, 

2007, p. 247). Dessa forma, os personagens e o enredo de Mia Couto denotam 

a real posição de um país que hoje se vale das condições identitárias para se 

afirmarem como nação.  

Neste trabalho, intenciona-se discutir identidade, tradição e tradução 

cultural tão bem enredados por Mia Couto. Esses conceitos manifestam-se na 

obra, de forma evidente, como consequência das significativas transformações 

que ocorreram em Moçambique, provenientes dos malefícios de uma ocupação 

colonial (e de suas inevitáveis imposições culturais) e da guerra civil. A 

narrativa se passa provavelmente em 1992, época em que o exército da ONU 

entra em Moçambique para acabar com as guerras civis constantes entre os 

dois principais grupos políticos, Frelimo e Renamo, e tentar estabelecer a paz.  
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De acordo com Stuart Hall, “as nações ocidentais modernas foram 

também os centros de impérios e de esferas neoimperiais de influência, 

exercendo uma hegemonia cultural sobre a cultura dos colonizados”. (HALL, 

2005, p. 61). Desse modo, será possível entender um pouco a identidade 

cultural moçambicana, tomada em O último voo do flamingo como uma 

expressão simbólica da realidade, a qual representa um entrelaçamento entre o 

moderno e a tradição.  
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2 Tizangara e o pós-colonialismo  
 
 
 

Com base na leitura do romance, notamos que ele se desenvolve no 

período pós-colonial. Nesse momento após a independência, percebe-se, 

como uma das características do romance, a proposta de reconstituição da 

memória coletiva e de resistência cultural, quando a literatura moçambicana 

busca libertar-se da identidade que lhe foi imposta pela cultura imperialista. Da 

mesma forma, a obra revela uma situação de massacre, fome, pobreza e 

corrupção do período pós-colonial e, como consequência, expõe-se como uma 

contundente voz de impacto social. 

 Ao se tratar de um romance que se passa após a independência 

nacional, pode-se esperar que O último voo do flamingo seja somente uma 

história de esperança e crença num futuro melhor. Mas, segundo a tradição 

dos moradores de uma praia do sul de Moçambique, os flamingos “são eternos 

anunciadores de esperança”, assim, ao se considerar antes de tudo o título, a 

história do último voo dessa ave pernalta dá-nos outra perspectiva. E que outra 

perspectiva indicariam eles senão a descrença no porvir? Indivíduos que 

sofreram tantos anos de subjugação colonial e guerra civil esperam ainda pelos 

flamingos? 

 A história narrada é a de uma pequena vila do interior de Moçambique, 

chamada ficcionalmente de Tizangara, acometida por misteriosas explosões 

das quais são vítimas alguns soldados das Nações Unidas que estavam lá para 

garantir o andamento do processo de paz. A voz da trama projeta-se no 

narrador, o qual foi incumbido de traduzir a um estrangeiro a serviço da ONU 

os acontecimentos recentes de Tizangara: 

 

Fui eu que transcrevi, em português visível, as falas que daqui se 
seguem. Hoje são vozes que não escuto senão no sangue, como se 
a sua lembrança me surgisse não da memória, mas do fundo do 
corpo. É o preço de ter presenciado tais sucedências. Na altura dos 
acontecimentos, eu era tradutor ao serviço da administração de 
Tizangara. Assisti a tudo o que aqui se divulga, ouvi confissões, li 
depoimentos. Coloquei tudo no papel por mando de minha 
consciência [...]. (COUTO, 2006. p. 9). 

 

 Nesse primeiro trecho do livro, é possível resgatar o peso que há nas 

transcrições do narrador personagem e ao mesmo tempo percebe-se o 
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significado do retorno às lembranças, as quais não surgem de maneira comum 

a todos os indivíduos, uma vez que as experiências são sentidas também 

diferentemente. O tradutor, por ter passado pelos acontecimentos descritos, 

sente no corpo a intervenção de relatos passados: 

 
A invocação do passado constitui uma das estratégias mais comuns 
nas interpretações do presente. O que inspira tais apelos não é 
apenas a divergência quanto ao que ocorreu no passado e o que teria 
sido esse passado, mas também a incerteza se o passado é de fato 
passado, morto e enterrado, ou se persiste, mesmo que talvez sob 
outras formas. (SAID, 1995, p.33). 

 

 Expondo suas lembranças, ele instiga o leitor a desvendar quais foram 

as tais ocorrências, e já nas seguintes páginas o narrador-personagem (do qual 

não sabemos o nome em nenhum momento) descreve: “Nu e cru, eis o facto: 

apareceu um pénis decepado, em plena Estrada Nacional, à entrada de 

Tizangara. Era um sexo avulso e avultado” (COUTO, 2006, p.15). O leitor que 

conhece um pouco da história de Moçambique é levado a supor que tais 

explosões sejam por conta das minas terrestres instaladas quando da Guerra 

Civil. Os tizangarenses, no entanto, omitem essa história, mostrando que a 

resposta para os desaparecimentos dos soldados estrangeiros está em sua 

tradição. Assim, inicialmente não fica explícito se eram ou não as minas, 

porque ao longo da história o autor descreve os mistérios imbricados nos 

acontecimentos, os quais vão além da realidade. Ou seja, eles passam pela 

necessidade de o povo tizangarense perpetuar aquilo que não poderiam 

deixar-lhes suprimir: a sua cultura.  

 O personagem Massimo Risi, investigador italiano chamado para 

averiguar as mortes, confronta-se com os relatos contraditórios dos habitantes 

da vila, revelando múltiplas versões do acontecido, mas ele não tem a 

consciência de que fará relatos de acontecimentos singulares por demais para 

os não africanos.  

 É nesse clima de investigação que os personagens estão envolvidos. 

Alguns mostram-se preocupados por conta da má fama que a administração de 

Tizangara poderia ganhar no Ministério Superior. É o caso de Estêvão Jonas – 

o administrador da vila, típico político corrupto que planta e desplanta minas 

para conseguir mais verbas –, sua esposa Ermelinda e Chupanga (nome bem 

adequado ao papel desempenhado por ele), adjunto do administrador. 
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Sobretudo através desses três personagens, há na narrativa uma ácida crítica 

aos governos locais. Muitas vezes, a crítica encerra fortes ironias: sabendo que 

por causa da misteriosa explosão de mais um “capacete azul” virá um italiano, 

Estêvão Jonas manda Chupanga procurar os serviços do tradutor, quando este 

tenta apertar-lhe a mão, não é correspondido; ao que o narrador dispara “o 

burro, na companhia do leão, já não cumprimenta o cavalo” (Couto, 2006, 

p.17). 

 Com toda agitação instaurada, o administrador sugere ao representante 

do governo central que chame Ana Deusqueira, a prostituta da cidade, “a mais 

competente conhecedora dos machos locais”, para que ela identifique o “todo 

pela parte”. É Ana Deusqueira que representa a voz consciente do povo 

tizangarense. Uma mulher exuberante e cheia de vigor que promete 

inicialmente a Massimo Risi desvendar os tais “arrebentamentos”, porém não 

sem antes fazer uma indagação mordaz: “morreram milhares de 

moçambicanos, nunca vos vimos cá. Agora desaparecem cinco estrangeiros e 

já é o fim do mundo?” (Couto, 2006 p. 32)  

 Em vários momentos, Ana Deusqueira mostra-se a par da situação de 

desmazelo em que se encontram ela e seus conterrâneos. Em meio ao torpor 

dos habitantes da vila por conta de fatos a princípio incompreensíveis, ela 

surge como quem quer evidenciar a crua realidade em que estão inseridos. 

Isso pode ser exemplificado claramente num diálogo que ela teve com o 

italiano: 

 

– Tenho saudades de minha casa, lá na Itália. 

– Também eu gostava de ter um lugarzinho meu, 

onde eu pudesse chegar e me aconchegar. 

– Não tem, Ana? 

– Não tenho? Não temos, todas nós, as mulheres. 

– Como não? 

– Vocês, homens, vêm pra casa. Nós somos a casa. 

     (COUTO, 2006, p. 80) 

 

 Nessa fala da personagem, Mia Couto dá voz à vivência das mulheres 

de sua terra, as quais também tiveram suas experiências atravessadas pela 

violência do poder colonial e patriarcal. Pensar para além da posição de ser 

mulher, por neste caso também ter sofrido a colonização, nos remete à lógica 

de poder e dominação. Nesse sentido, é importante trazer à baila, brevemente, 
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as reflexões de Pierre Bourdieu sobre as relações de gênero e as relações de 

poder em A dominação masculina. Nesse livro, o autor discute, entre outros 

temas, o que ele denominou de a “incorporação da dominação”, e a partir 

dessa perspectiva afirma: 

 

É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de 
comunicação e de conhecimento que os sistemas simbólicos 
cumprem a sua função política de instrumentos de imposição ou de 
legitimação da dominação, que contribuem para assegurar a 
dominação de uma classe sobre outra (violência simbólica) dando 
reforço da sua própria força às relações de força que as 
fundamentam e contribuindo assim, segundo a expressão de Weber, 
para a „domesticação dos dominados‟” (Bourdieu, 2002, p. 11). 

 

  Para Bourdieu, é essa a mesma lógica que forma sujeitos masculinos 

para as esferas públicas e lhes suprime a sensibilidade, fomenta o horror e a 

brutalidade. Essa mínima introdução aos estudos de Bourdieu se faz 

necessária para podermos entender mais claramente o que Margarda C. 

Ribeiro (2008) chama de “dupla colonialidade”: 

 
[...] Trata-se da denúncia de uma dupla colonialidade: uma 
colonialidade política, ainda que não mais exercida aos moldes 
europeus; e uma colonialidade social e familiar, que coloca as 
mulheres em histórias duplamente silenciadas. Silenciadas pela 
condição de subalternidade no seio da diferença imposta pela 
colonialidade e silenciadas pela condição da subalternidade vivida no 
seio da diferença sexual. (RIBEIRO, 2008, pp. 98-99) 

 

 Neste artigo, a autora discute essa questão presente nos poemas de 

Ana Paula Tavares, poetisa angolana. Isso significa que podemos inferir a 

“dupla colonialidade”, sem dúvida, como uma característica comum aos países 

dominados pela elite imperial, principalmente no que se refere às nações 

africanas. Em O último voo do flamingo, é Ana Deusqueira o símbolo da 

subjugação feminina sem, no entanto, mostrar-se frágil ou indefesa, mas o 

oposto: ela mantém um discurso consciente e vigoroso.  

 Da mesma maneira, os outros personagens não aparecem como 

simples vítimas dos fatos. Sulplício, pai do narrador-tradutor, não é exceção a 

essa postura, ao contrário, tem uma visão realista: “a aposta dos poderosos – 

os de fora e os dentro – era uma só: provar que só colonizados podíamos ser 

governados” (Couto, 2006, p.188). Ele trabalhou na polícia da época colonial e, 

quando eclodiu a guerra civil, foi visto como traidor. Desde os tempos da 
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guerra, exilou-se na curva do rio perto de um tamarindo, a esperar a volta dos 

flamingos, os quais escassearam durante e após os conflitos. Na casa de 

Sulplício acontecem cenas fantásticas, é onde o leitor tem conhecimento das 

tradições, das crenças e da esperança, sim, num futuro melhor. 

 Em visita à casa do pai, o tradutor, acompanhado do italiano Massimo 

Risi, narra a resistência de Sulplício aos estrangeiros, como se estes viessem 

para lhe retirar a única coisa que lhe sobrara: a esperança. Tendo em vista 

todo o sofrimento causado pelos que vieram de outras terras, ele não se 

permite “trocar conversas” com o investigador: “Ficaria calado, aquele europeu 

não entraria em sua alma por via de palavras que ele proferisse” (COUTO, 

2006, p.133). Em certo momento, ele questiona se o filho está do lado da “outra 

gente”, o porquê de ele estar trabalhando para o administrador. Aqui fica claro 

que as ações de Sulplício (que viveu o período colonial, a guerra e agora 

aguardava o retorno dos flamingos, anunciando um novo tempo para seu país) 

se explicam pelo medo de que novas feridas sejam abertas, quando as 

cicatrizes de um mau tempo ainda não tinham se fechado. 

Em seu livro Da diáspora: identidades e mediações culturais, Stuart Hall 

traz à baila discussões acerca das estruturas sociais pós-coloniais e discute 

inclusive a questão da diáspora caribenha, que pode se assemelhar neste 

trabalho com os países coloniais africanos. De acordo com Hall (2006), “a 

pobreza, o subdesenvolvimento, a falta de oportunidades [...] podem levar as 

pessoas a migrar, o que causa o espalhamento – a dispersão.” Na narrativa de 

Mia Couto, percebe-se o peso da diáspora que houve por causa de inúmeras 

guerras, sobretudo a guerra civil: “com o alastrar da guerra muitos fugiram para 

a capital. Mesmo as autoridades escaparam para lugar seguro”. (COUTO, 

2006, p. 161). Segundo Hall:    

 
Compreendida em seu contexto global e transcultural, a colonização 
tem transformado o absolutismo étnico em uma estratégia cultural 
cada vez mais insustentável. Transformou as próprias “colônias”, ou 
mesmo grandes extensões do mundo “pós-colonial”, em regiões 
desde já e sempre “diaspóricas”, em relação ao que se poderia 
imaginar como suas culturas de origem. (HALL, 2006, p. 107). 

 

Aqueles que ficaram em Tizangara, como Sulplício, fazem parte dos que 

possuem dolorosas lembranças, as quais só pode compreender, de fato, quem 

foi colonizado e enfrentou a tragédia de uma guerra civil:  
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Nem sempre meu velho se desocupara, assim, em vastas preguiças. 
Houve um tempo em que ele labutava duro [...]. Contudo, o trabalho 
não lhe fora leal. Antes e depois da Independência ele colhera vastas 
amarguras. Depois, se arrumara naquele torpor, parado na curva do 
rio. Para tristeza de minha mãe [...]. (COUTO, 2006, p. 160).  
 
 

Nesse trecho o narrador fala de seu pai com a propriedade de quem 

experienciou as mazelas deixadas pelo regime colonial explorador e pela 

guerra civil. 

 

2.1 O olhar etnocêntrico europeu 
 

 

Discorrer sobre um romance escrito no momento pós-colonial de 

Moçambique nos obriga a fazer referência, mesmo que sucintamente, aos 

estudos culturais contemporâneos. Estes buscam uma reinterpretação de 

temas como identidade, cultura, relações raciais, língua, religião, entre outras 

características etnográficas de vários povos, fixando-se nos contrastes e nas 

metamorfoses por que passou o olhar de cada povo em relação aos outros 

povos que o cercavam. Nesse aspecto, esses estudos estão diretamente 

ligados às teorias pós-coloniais, uma vez que essas novas interpretações 

culturais dizem respeito ao olhar do nativo em relação ao colonizador e vice-

versa. Esse olhar etnográfico, tratado, entre outros autores, por Jacques 

Derrida (apud CARVALHO, 2001, p.110), resultou do descentramento da visão 

de mundo ocidental, após a era clássica, no momento em que a cultura 

europeia deixou de servir como modelo cultural para outros povos, perdendo, 

pois, seu lugar de referência. Esse descentramento fez com que surgisse, além 

do olhar do “civilizado” – que construiu sua imagem como única cultura para o 

restante do mundo –, também o olhar do nativo. Como será esse olhar? Será 

um olhar de subalterno? 

 Encontraram-se além-mar o colonizador e o colonizado e influenciaram-

se um ao outro sempre de uma maneira tensa, registrando o que Carvalho 

(2001) chama de segundo descentramento – já que o primeiro, citado acima, 

foi o deslocamento da referência baseada no conceito europeu –, a saber, a 
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variedade e a diversidade do modo de ser do ponto de vista “etnógrafo nativo”, 

marcadas nas tradições indiana, brasileira, africana, entre outras. A 

Antropologia fora das metrópoles ocidentais permitiu à teoria antropológica, 

conforme apresenta Carvalho (2001), desenvolver três “modos de olhar” esses 

nativos.  

 No primeiro modo de olhar, o etnógrafo não assinala qualquer falta ou 

necessidade em relação à cultura e sociedade do nativo a quem observa, 

embora expresse enorme simpatia por ele. O segundo modo de olhar, 

apresentado por Claude Lévi-Strauss, também está voltado à subjetividade do 

etnógrafo e revela um pesar nostálgico quanto ao desaparecimento dos índios, 

especialmente os brasileiros, de forma que se insere no contexto indígena, 

como se ele próprio estivesse desaparecendo ou como alguém que denuncia 

tal fato em nome dos brasileiros. Mas Lévi-Strauss permitiu mais tarde que o 

nativo ou o primitivo se expressasse e devolvesse ele próprio o que vê, 

provocando uma crise de autoridade e uma metamorfose desse olhar 

etnográfico, deslocando a interpretação a partir do olhar daquele que até então 

tinha um lugar subalterno.   

 Já o terceiro modo de olhar é uma crítica feita a essa construção de 

olhar etnográfico, baseado em uma autoridade etnográfica, representada pela 

Antropologia de classes dominantes, colocando em xeque a posição de 

privilégio do autor, que nada mais é do que a posição de privilégio ocupada por 

quem observa o mundo de maneira extremamente segura a partir do lugar que 

ocupa, conferindo a esse olhar uma posição exclusiva de “verdade”. 

 A fuga do lugar central de supremacia ocupado pela caricatura do 

branco europeu de olhar masculino, tendo sobre si o peso de um olhar 

universal – posteriormente substituído pela hegemonia norte-americana, que 

ainda se faz vigente –, mostra que a disciplina antropológica vive um confronto 

de valores, uma vez que esse olhar descentrado não é mais ocupado por 

ninguém, já que se tem uma soma de olhares diversos, de acordo com as 

várias culturas em questão, ou seja: “seria empobrecedor e arriscado tentar 

homogeneizar a experiência pós-colonial, já que ela é, por princípio, 

heterogênea”. (SCHMIDT, 2009, p. 139) 

 Edward Said, autor fundamental no que se refere à crítica pós-colonial, 

propõe uma mudança bastante acentuada no que diz respeito ao olhar, visto 
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que desloca o olhar centrado na modernidade europeia para um outro olhar, 

subalterno. Um de seus estudos é baseado na obra Mansfield Park, de Jane 

Austen, em plena Inglaterra imperial e civilizada, mas que ainda baseia sua 

economia no modelo escravocrata. É a partir dessa prática ignóbil que o autor 

denunciará a sujidade da literatura canônica inglesa, que se impõe como 

clássica e universal, e traz consigo um modelo de exploração e de opressão do 

sujeito silenciado – o escravo.  

Com base nesse clássico imperial, Said tem como alvo de crítica o texto 

do colonizador, a hegemonia ocidental, o imperialismo que não tem a 

pretensão de se manter disfarçado – o que se observa hoje, por exemplo, na 

relação entre o Brasil e o os Estados Unidos. Segundo o autor, nós brasileiros 

vivemos como silenciados diante desse imperialismo que nos bombardeia na 

mídia, na economia, nas escolhas. Em sua obra Orientalismo, Said (2007, 

p.15) afirma sobre o Oriente: “tenho, contudo, enorme consideração pela 

fortaleza das pessoas daquela parte do mundo, bem como por seu esforço de 

continuar lutando por sua concepção do que são e do que desejam ser”. É 

nesse sentido que podemos sem dúvida fazer uma ponte entre os silenciados 

do Oriente e os silenciados de África. 

A visão do teórico Homi K. Bhabha quanto a essa autoridade cultural a 

que todos estamos submetidos é a de uma cultura precária e incerta, assim 

como toda e qualquer cultura é, uma vez que “toda cultura é híbrida. A própria 

cultura dominante é híbrida no momento mesmo em que se anuncia como 

autoridade” (CARVALHO, 2001, p.124). Essa mistura e mestiçagem presentes 

em todas as culturas (para se imporem sobre as demais culturas) precisam de 

um significante que pertença ao discurso do dominado para marcar sua 

posição hierárquica, com a finalidade de silenciar a versão do subalterno, que 

pretende apontar as inverdades colocadas como verdades. Assim, ao se expor 

como membro de uma cultura híbrida, Bhabha sugere que se construa uma 

nação socialmente aberta para outras versões nas mais diversas questões.  

Enfim, acredita-se que, mais do que tudo, as teorias e os críticos pós-

coloniais almejam inserir a fala subalterna num lugar que não a limite ao 

silêncio, para que os textos na língua do império, que recebem prestígio na 

maioria das sociedades, sejam desmistificados de sua posição hegemônica. 

Entre outras questões, Appiah (1997) traz uma discussão bastante pertinente 
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em relação aos escritores africanos, os quais tinham de escrever seus textos 

na língua dominante em detrimento de suas próprias línguas, o que pode ser 

visto também como uma forma de as culturas imperiais silenciarem o 

colonizado. 

 
Quase todos os escritores que procuraram criar uma tradição 
nacional, transcendendo as divisões étnicas dos novos Estados 
africanos, tiveram de escrever em línguas européias ou correr o risco 
de ser vistos como particularistas, identificados com as antigas 
fidelidades e não com as novas. (APPIAH, 1997, p.20)  

 

O que se deseja na teoria pós-colonial, portanto, é mais do que o 

reconhecimento da voz do colonizado, é também a aceitação das condições 

históricas e políticas de alteridade desses povos como articuladoras do olhar 

etnográfico. A partir dessa premissa, entende-se O último voo do flamingo, e 

também outros romances de Mia Couto, como uma obra que denota a 

construção de um olhar moçambicano – retratado por seus personagens nada 

ingênuos, mas sim conscientes de que a sua situação de subalternidade tende 

a não mais se impor. 

2.2 Independência de Moçambique e a guerra civil 
 

 

 Nesse momento, é interessante introduzirmos de forma pontual algumas 

informações acerca de como se iniciou a tragédia da guerra civil moçambicana, 

já que é no período pós-guerra que se desenvolve o romance. 

 A partir da década de 50 do século XX, as mudanças políticas e a crise 

do regime de Salazar levaram a várias reformas políticas e econômicas nas 

colônias, como aconteceu em Moçambique. O novo modelo de colonialismo 

português introduziu formas que impediam o desenvolvimento da população 

negra, fosse ela pertencente à burguesia, ou à classe trabalhadora da 

agricultura ou do comércio.  

 Na década de 1960, diversas manifestações contra o domínio colonial 

foram feitas no país por meio da literatura, da arte e de greves de 

trabalhadores. Essas manifestações tomaram proporções maiores e mais 

radicais com o desenvolvimento dos movimentos nacionalistas armados, como 

a Frelimo (Frente de Libertação de Moçambique) que, fundada no exílio, iniciou 
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a luta armada pela libertação nacional de Moçambique a partir de 1964. Sua 

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

moçambicano fora do controle da administração portuguesa. Assim, os 

revolucionários criavam seu próprio sistema de administração, como se fosse 

um Estado dentro de outro.  

 O combate aconteceu oficialmente em 25 de setembro de 1964, com o 

ataque ao posto administrativo de Chai, em Cabo Delgado. O conflito contra as 

forças coloniais se expandiu para outras províncias como Niassa e Tete e 

durou cerca de 10 anos. Assim que as forças revolucionárias assumiam um 

território, elas estabeleciam as zonas libertadas, para garantir bases seguras e 

vias de comunicação.  

 A guerra teve fim com a assinatura dos Acordos de Lusaka, em 

setembro de 1974. Nesse período foi estabelecido um governo provisório 

composto por representantes da Frelimo e do governo português, para enfim, 

em 25 de junho de 1975, ser proclamada oficialmente a Independência 

Nacional de Moçambique. Com isso a Frelimo transformou-se em um partido 

político, de caráter ideológico marxista-leninista, que objetivava restituir ao 

povo moçambicano os direitos que lhe tinham sido negados pelas autoridades 

coloniais: “a revolução moçambicana é dirigida em grande parte por marxistas, 

mas marxistas que são ferozmente patriotas, independentistas, e que mantêm 

– face à URSS e à sua política planetária – uma distância crítica.” (ZIEGLER 

apud CABAÇO, 2009, p.314). Assim, o governo da Frelimo iniciou a construção 

de uma economia socialista, a qual procurava abolir as estruturas de opressão 

e exploração coloniais, obter uma economia independente e edificar uma 

democracia popular. 

 Após a independência e com o término do “apoio” português, o país 

começou a passar por sérias dificuldades. Nessa época, Moçambique tinha 

uma população com cerca de 90% de analfabetos; além disso, empresas e 

bancos portugueses procederam ao repatriamento do ativo e dos saldos 

existentes, criando assim um rombo na economia moçambicana. 

 Tão almejada pelo povo moçambicano, a independência foi o início de 

um conflito aberto que culminou quase que instantaneamente num desastre: a 

Guerra Civil Moçambicana, ou Guerra dos 16 Anos, que provocou a morte de 
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mais de um milhão de pessoas e quatro milhões de deslocados, degenerando 

a já então frágil estrutura do país.  

 Após 25 de junho de 1975, alguns militares portugueses e ex-integrantes 

da Frelimo instalaram-se na Rodésia, país africano que enfrentava uma 

independência mundialmente não reconhecida. Com princípios de unidade e 

aliança, Moçambique resolve aplicar por completo as sanções decretadas 

contra a Rodésia, fechando as fronteiras, os portos, as linhas de caminho de 

ferro e estradas aos produtos exportados e importados deste país. Sobre essa 

postura de se manter a união entre os integrantes da Frelimo, Cabaço (2009, 

p.297) afirma: “em face da natureza multiétnica e multicultural da sociedade 

moçambicana, o esforço da unidade foi concentrado nos princípios e objectivos 

da luta e tornou-se princípio subjacente a todos os valores teóricos da Frelimo”.  

 Pouco tempo depois, além de intensificarem os ataques contra estradas, 

pontes e colunas de abastecimento dentro de Moçambique, os rodesianos 

ofereceram aos dissidentes moçambicanos espaço para formarem um 

movimento de resistência – a Resistência Nacional Moçambicana, Renamo – e 

criarem uma estação de rádio usada para divulgação de preceitos 

antigovernamentais. 

 A Renamo, até 1980, persistiu em seus ataques a comunidades e 

infraestruturas sociais em Moçambique, instalando minas terrestres em várias 

estradas, sobretudo nas regiões mais próximas das fronteiras com a Rodésia. 

Isso teve um peso enorme na desestabilização da economia, já que não só 

obrigou o governo a concentrar importantes recursos num dispositivo de 

guerra, mas principalmente porque levou à emigração de milhares de 

camponeses para as cidades ou países vizinhos, diminuindo assim a produção 

agrícola. 

 Por conta dos graves problemas na economia moçambicana, o governo 

assinou, em 1987, um acordo com o FMI e o Banco Mundial. A guerra, porém, 

só findou (sob o amparo da Igreja Católica) em 1992 com o Acordo Geral de 

Paz, assinado em 4 de outubro, em Roma. Moçambique então solicitou a ajuda 

da ONU para a desguarnição das forças armadas. Os tantos anos de luta 

resultaram num país devastado pela fome e pela miséria, sobrevivendo do 

auxílio internacional. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/FRELIMO
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rod%C3%A9sia
http://pt.wikipedia.org/wiki/RENAMO
http://pt.wikipedia.org/wiki/1980
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mina_terrestre
http://pt.wikipedia.org/wiki/FMI
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
http://pt.wikipedia.org/wiki/1992
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acordo_Geral_de_Paz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acordo_Geral_de_Paz
http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_Outubro
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 O último voo do flamingo tem como cenário exatamente esse momento 

de Moçambique, em que a população tenta de inúmeras maneiras se reerguer. 

João de Pina Cabral (2005, p.237) afirma que esse dilaceramento do país teve 

uma de suas origens na inexperiência de ser realmente uma nação, sem os 

domínios do colonizador: “É que nada tinha preparado o povo moçambicano 

para se sentir moçambicano. Essa identidade nacional que queriam impor não 

tinha quaisquer outras raízes que não fosse a rejeição universal da dominação 

colonial branca: a “nação”, por isso, tardava a emergir!”.   
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3 Mito, tradição e oralidade: “Uma terra engolida pela terra” 

 
 
 Os indivíduos armazenam experiências e as transferem a seus 

descendentes por meio de documentos, relatos e transcrições ao longo da 

história. Essas informações se modificam na medida em que surgem novas 

realidades sociais e/ou econômicas. Nessa gama de trocas, a linguagem não 

verbal se configura num fator de extrema importância para territórios nos quais 

a tradição oral é muito marcante, como no continente africano. 

 Através da linguagem, tão peculiar e ligada à oralidade, Mia Couto 

constrói um tipo de narrativa escrita que segundo Walter Benjamin (1985, 

p.198) faria parte das “melhores narrativas”, aquelas que “menos se distinguem 

das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos”. E acontece 

dessa forma em O último voo do flamingo, já que o narrador-tradutor é também 

anônimo, não se identifica.  

 Estar próximo à oralidade não significa que o autor pouco trabalhe com a 

palavra, ao contrário, ele trabalha com a oralidade produzindo uma linguagem 

poética elaborada. De acordo com Ana Mafalda Leite (1998, p.90), “é 

importante recordar que a oralidade é o domínio da cultura peculiar à maioria 

da população moçambicana”. Para a autora, o povo africano tem a oralidade 

como forma de expressão principal não porque desconhece os códigos de 

escrita, mas para que haja a transmissão da cultura e do saber africanos. 

 Além do aspecto enriquecedor da oralidade, inúmeros elementos míticos 

engendram a narrativa, em que o efeito fantástico não configura a mera 

alegoria, mas traz à tona a presença forte da tradição, dos mitos, da crença 

como componente fundamental da esfera cultural de Tizangara.  

 De origem grega (mythos), a palavra mito significa “narrativa”; logo, 

pode-se fazer uma estreita ligação entre mito e linguagem. Em oposição a 

mythos, os gregos utilizavam o termo logos para designar o 

pensamento/conhecimento lógico. Sendo assim, a tradição da filosofia 

ocidental (já que esta teve sua origem na Grécia), principalmente nos séculos 

XVIII e XIX, considerava que o mito advinha de sociedades “inferiores”, 

desprovidas do pensamento lógico, já que o mito antecedia a lógica, e esta era 
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considerada uma etapa mais evoluída do pensamento. Assim, para a 

racionalidade filosófica o mito era algo que com o tempo não mais existiria. 

 Por isso, aqui há que se fazer uma ressalva quanto à noção de clareza e 

exatidão da ciência, pois sabe-se contemporaneamente que a ciência não é 

exata e tem suas contradições, haja vista os conflitos teóricos; então não se 

pode pautar os estudos que envolvem a linguagem numa dicotomia centrada 

naquilo que é verdade e no que não é, pois essa certeza da verdade é posta 

em xeque no que se refere à ciência moderna e à lógica também.  

 É sabido, no entanto, que na atualidade a concepção evolutiva não tem 

mais seu papel absoluto no campo do conhecimento. Essa reflexão vem a 

calhar para pensarmos o local da literatura na hierarquização dos saberes 

contemporãneos, e consequentemente dessa narrativa fantástica e ao mesmo 

tempo tão fortemente empenhada em evidenciar a realidade de Moçambique.  

 Segundo Marilena Chaui (2000), “o pensamento mítico pertence ao 

campo do pensamento simbólico e da linguagem simbólica, que coexistem com 

o campo do pensamento e da linguagem conceituais”. Ainda de acordo com 

Chaui (2000), o mito possui três características principais: “função explicativa”, 

“função organizativa” e “função compensatória”. Essa terceira característica 

relaciona-se com a representação mítica estabelecida em O último voo do 

flamingo:  

 
Função compensatória: o mito narra uma situação passada, que é a 
negação do presente e que serve tanto para compensar os humanos 
de alguma perda como para garantir-lhes que um erro passado foi 
corrigido no presente, de modo a oferecer uma visão estabilizada e 
regularizada da Natureza e da vida comunitária. (CHAUI, 2000, 
p.205) 

 

 Dessa forma, como que para “compensar” sua terra das perdas e dos 

erros cometidos, os habitantes da vila se mostram cheios de mistérios, com 

acontecimentos que não são passíveis de entendimento àqueles vindos de 

outra nação.  

  Os elementos míticos são, ao longo da narrativa, postos em cena como 

características salientes dos tizangarenses, de maneira a impor sua tradição 

cultural, por exemplo, quando o narrador conta como nasceu: “no meu parto 

não me extraíram todo, por inteiro. Parte de mim ficou lá, grudada nas 

entranhas de minha mãe. Tanto isso aconteceu que ela não me alcançava ver: 
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olhava e não me enxergava. Essa parte de mim que estava nela me roubava 

de sua visão” (COUTO, 2006, p. 45). É na casa dele que o tradutor narra os 

acontecimentos mais fantásticos, como quando seu pai estendia seus ossos no 

tamarindo enquanto dormia: “Como lhe doessem os ossos e sofresse de 

grandes cansaços, ele, antes de deitar, se libertava do esqueleto para melhor 

dormir” (COUTO, 2006, p.131). 

 Personagem de grande relevância no que diz respeito ao fantástico da 

obra, Temporina, uma jovem que foi enfeitiçada por ter passado do tempo de 

se casar (de acordo com a crença local), possui rosto senil e corpo jovem. “Ela 

é uma dessas que anda, mas não leva a sombra com ela” (p. 40), diz o 

recepcionista do hotel em que Massimo Risi se hospeda. Ligada a ela, está sua 

tia Hortênsia, uma senhora que morreu, mas que ainda vive em sua casa a 

cuidar de seu sobrinho, irmão de Temporina. Por conta de supostos feitiços, no 

decorrer da narrativa Massimo parece estar embebido de fantasia e até se 

envolve com Temporina sem, no entanto, saber se realmente esteve com a 

“falsa velha”, pois para ele era sempre como um sonho, acordava com as 

lembranças e não sabia se a experiência era real. O italiano cultiva 

preocupações com esse envolvimento, pois, sendo ele estrangeiro, não dava 

conta de tantas histórias da cultura de Tizangara, sem mencionar o fato de que 

o grande mistério que o trouxera àquele lugar, as explosões dos soldados, 

estava longe de ser desvendado. O maior medo de Massimo era de que fosse 

enfeitiçado por Temporina e, como os outros, também explodisse. Esse receio 

devia-se ao fato de que, quando o irmão da “falsa velha” morre, o autor induz o 

leitor a crer que as explosões dos “capacetes azuis” aconteciam por outros 

motivos, não pelas minas terrestres: “O moço explodira. Desta vez, porém, uma 

explosão real, dessas a que a guerra já antes havia nos habituado. Tão simples 

quanto cruel: o moço pisara numa mina [...]”. (p. 143) 

 Toda a população de Tizangara mostra-se muito confortável em relação 

aos feitiços (comumente citados na obra), justamente porque eles são parte 

importante de sua cultura. Entretanto, nas comunidades judaico-cristãs “o 

feitiço traz consigo um significado pejorativo com conotações de baixa 

moralidade.” (AZEVÊDO, texto on-line). É interessante notar que a palavra 

“feitiço” não é de origem africana, e sim latina; foram os portugueses que 
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denominaram parte dos ritos africanos de feitiço. Entre os tizangarenses, feitiço 

tem mais a ver com encantamento.  

 Assim, coube ao feiticeiro Zeca Andorinho contar a sua versão sobre o 

segredo dos “rebentamentos”. Ele começou contando ao tradutor e a Massimo 

que existem vários tipos de feitiços chamados de likaho, cada um feito de um 

animal diferente:   

– Agora esse likaho dos soldados é de sapo. 
– De sapo? 

– Os tipos engordam até ficarem como o imbondeiro. E depois  

eles já não cabem no tamanho e se arrebentam. 
Fazia esse feitiço por encomenda dos homens de Tizangara. Ciúme 
dos locais contra os visitantes [...]. Carecia-se de castigo contra os 
olhares compridos dos machos estrangeiros. (COUTO, 2006, p.146) 

 

 De todos os suspeitos, Zeca Andorinho era o único que não iria preso 

pela suposta culpa da morte dos soldados, pois ele estava a serviço dos 

homens de Tizangara, sob o respaldo da tradição moçambicana.  

 Após inúmeras versões, o mistério das explosões continuou sendo um 

segredo. A corrupção do governo de Tizangara, porém, foi desmascarada e 

havia um prenúncio de tragédia entre os moradores. O tradutor e o italiano se 

refugiaram na casa de Sulplício junto com ele, esperavam o pior na curva do 

rio. Veio o pior: durante a noite, enquanto dormia, o tradutor acorda num súbito 

e vê um imenso abismo, não havia mais vila, nem árvores, nada sobrara, 

apenas os três homens diante de um precipício. O pai do narrador afirma que 

aquilo era obra dos antepassados, que não estavam satisfeitos com os rumos 

da terra africana:  

 
Já acontecera com outras terras de África. Entregara-se o destino 
dessas nações a ambiciosos que governaram feito hienas, pensando 
apenas em engordar rápido. Contra esses desgovernantes se tinha 
experimentado o inatentável: ossinhos mágicos, sangue de cabrito, 
fumos de presságio. Beijaram-se as pedras, rezou-se aos santos. 
Tudo fora em vão: não havia melhora para aqueles países. Faltava 
gente que amasse a terra [...]. (COUTO, 2006, p.216) 

 

 E assim, como se eles três fossem os que amavam aquela terra, 

esperavam na beira do precipício por mais explicações. Logo veio sobrevoando 

o abismo um barco vazio: viera buscar Sulplício. Este foi-se indo, e já ao longe 

parecia não um barco, mas um pássaro, um flamingo que se afastava. Atônitos, 
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Massimo e o tradutor aguardavam que viessem buscá-los também. O tradutor 

pergunta receoso: 

 
 
– O que vamos fazer? – perguntei. 
– Vamos esperar. – A voz dele era calma, como se vinda de antiga 
sabedoria. 
– Esperar por quem? 
– Esperar por outro barco – e, após uma pausa, se corrigiu: esperar 
por outro voo do flamingo. Há-de vir um outro. (COUTO, 2006, p.220)   

 

 Aqui nos é apresentada uma grande metáfora do que se tornara o país 

após a desgraça da guerra. Como um país inteiro poderia ter sumido, se 

transformado num abismo? É claro que a dúvida viria de quem não 

experimentou de nenhuma forma o dilaceramento do país, pois para aqueles 

que lá estavam e sofreram é possível, sim, pensar num enorme buraco, num 

vazio, mesmo que por meio de sentido figurado. 

 Evidentemente marcado pelo fantástico – como se de fato a realidade 

não desse conta de tudo o que se passou em Tizangara, em África –, o final da 

narrativa nos põe a crer também na volta dos flamingos, os eternos 

anunciadores de esperança. Mia Couto, portanto, não nos apresenta um 

simples relato mítico ou histórico, mas sim ficcionaliza esse universo cultural, 

esse espaço social moçambicano que ultrapassa o sofrimento e faz pensar 

num mundo possível por meio da reinvenção da tradição de seu povo. 
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4 Tradução cultural 
  

 

 A linguagem, entendida como atividade humana de comunicação e 

expressão, é a responsável pelas diversas manifestações das formas culturais. 

É compreendida como uma atividade condicionada por fatores físicos e 

psicológicos, visto que nas relações entre falantes e ouvintes implica nas 

interpretações da comunicação. Semanticamente estabelece significados das 

línguas e consequentemente apresenta tradições linguísticas, históricas e 

culturais, em que o indivíduo dispõe dessas diversidades para se manifestar. 

 De acordo com estruturalistas do início do século XX, entre eles o 

linguista e filósofo suíço Ferdinand Saussure, a linguagem é um código 

simbólico. Através desse código, segundo a teoria da comunicação, 

transmitem-se e entendem-se mensagens, informações são decodificadas e 

classificadas, e eventos são anunciados e interpretados1.  

 Fazendo-se uma estreita relação entre linguagem (aqui usada segundo 

a noção estruturalista) e cultura, pode-se inferir que esta é também um código 

simbólico. Mais do que um código, porém, a cultura é um cenário de 

composições e de orientações para o mundo composto de símbolos e formas 

simbólicas. Por tudo isso, ao pensar em tradução cultural – termo cunhado 

inicialmente nas teorias etnográficas e mais tarde usado nas teorias pós-

coloniais –, não se deve considerar somente a transcodificação de palavras, 

equivalência de significado, e sim os sentidos produzidos por uma sociedade, o 

contexto, o âmbito cultural a ser traduzido.  

 
A noção de tradução cultural [...] se baseia na visão de que qualquer 
processo de descrição, interpretação e disseminação de idéias e 
visões de mundo está sempre preso a relações de poder e 
assimetrias entre linguagens, regiões e povos. (COSTA, 2004, p.188) 
 

 As questões relacionadas à tradução de conceitos resumem-se, assim, 

na impossibilidade de uma equivalência completa entre o conjunto dos códigos 

de duas culturas diferentes. A tradução consiste em uma tentativa de 

decifração do sentido através da procura de aproximações entre várias esferas: 

                                                 
1
 No entanto, sabe-se que hoje existem inúmeras correntes teóricas – por exemplo as das 

ciências cognitivas – as quais afirmam que essa concepção de linguagem é reducionista. 
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A ambivalência e o antagonismo acompanham qualquer ato de 
tradução cultural porque negociar com a “diferença do outro” revela a 
insuficiência radical de sistemas sedimentados e cristalizados de 
significação e sentido; demonstra também a inadequação das 
“estruturas de sentimento” (como diria Raymond Williams) pelas quais 
experimentamos as nossas autenticidades e autoridades culturais 
como se fossem de certa forma “naturais” para nós, parte de uma 
paisagem nacional. (BHABHA apud SOUZA, 2004, p.128) 

 

 Com base nas reflexões de Homi K. Bhabha (2007) sobre tradução 

cultural, podemos considerar que na contemporaneidade vive-se a ilusão de 

que o hiato entre culturas se reduziu significativamente e que se rompem, cada 

vez mais, as barreiras advindas da dificuldade de comunicação ou do contato 

entre sociedades culturalmente diferentes. No que tange à cultura do 

continente africano, em que houve também cenários de diáspora, Hall (2006) 

diz que “em condições diaspóricas, as pessoas geralmente são obrigadas a 

adotar posições de identificação deslocadas, múltiplas e hifenizadas” (p. 72). 

Assim, podemos compreender o personagem-narrador do romance de Mia 

Couto como uma figura no entre-lugar da tradução cultural.  

 Em O último voo do flamingo, o narrador é designado, então, a ser o 

tradutor do italiano Massimo Risi. Walter Benjamin (1985) diz que o papel do 

narrador está associado à condição de todo aquele que é capaz de traduzir o 

vivido em experiência e intercambiá-la. E é exatamente isso que acontece na 

narrativa, pois o narrador-tradutor, na verdade, não transcodifica apenas signos 

linguísticos, mas sim traduz os acontecimentos que vão além do entendimento 

e do olhar estrangeiro. 

 O narrador-personagem relata os fatos a Massimo Risi sem, no entanto, 

fazer uma tradução literal do português e das línguas de Moçambique para o 

italiano. Aliás, há no trecho seguinte, em que o narrador fica sabendo de sua 

função, a evidência de que o que o narrador faz vai além: 

 
– Dizem que vem um italiano e que vai ficar aqui a fazer a 
investigação. Você fala italiano? 
– Eu não. 
– Óptimo. Porque os italianos nunca falam italiano. 
– Mas, desculpe, senhor administrador, traduzo para qual língua? 
– Inglês, alemão. Uma qualquer, desenrasca-se. (COUTO, 2006, 
p.19) 
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 À medida que Massimo percebe o quanto aquela pequena vila é 

diferente de tudo que conhece, seja por suas crenças, tradições ou pelas 

experiências vividas por seus habitantes, a presença constante do tradutor ao 

lado do italiano parece ser imprescindível. A referência acima ao termo 

“diferente” é cabível quando se trata da visita de um europeu a uma cidade 

africana que em nada se parece com as cidades da Itália ou de qualquer país 

da Europa. Como ele poderia mensurar os sentimentos de opressão e 

imposição cultural dos moçambicanos?  

 Helder Macedo (1999, p.239) afirma que “as fronteiras entre o observado 

e o imaginado são sempre muito tênues, e mais ainda o teriam sido para 

aqueles que pela primeira vez se confrontaram com coisas que havia e em que 

não se acreditava [...]”; portanto, Massimo Risi chega com o intuito de descobrir 

o que se sucede nas terras africanas, mas acaba sendo enredado pelas 

estórias míticas de Tizangara. Numa das conversas com o tradutor, o italiano 

parece se dar conta da real importância de seu companheiro tizangarense: 

 
Afinal eu estava dispensado de traduzir. Massimo sabia-se explicar e, 
pior ainda, entendia o que lhe diziam. [...] 
– Você quem é? 
– Sou seu tradutor. 
– Eu posso falar e entender. Problema não é a língua.  
O que eu não entendo é este mundo daqui. (COUTO, 2006, p. 40). 
 
 

 O narrador teria de fazer compreensível a maneira de (sobre)viver dos 

tizangarenses, a qual certamente estava ligada à história do povo africano: 

que, entre outras assimetrias, presenciou as díspares formas de poder que 

envolviam a relação colonizador–colonizado.  

 A fim de enfatizar a compreensão de tradução cultural, Claudia de Lima 

Costa afirma: 

 

O conceito de tradução se tornou central para a teoria cultural. A vida 
tradutória, por assim dizer, mostra que a tradução excede o processo 
linguístico de transferências de significados de uma linguagem para 
outra e busca abarcar o próprio ato de enunciação [...]. Se falar já 
implica traduzir e [...] se a tradução é um processo de abertura à/ao 
outra/o, podemos dizer que seu contexto é de hospitalidade. Nele, a 
identidade e a alteridade se misturam, tornando o ato tradutório um 
processo de des-locamento. Na tradução, há a obrigação moral de 
nos desenraizarmos, de vivermos, mesmo que temporariamente, sem 
teto para que a/o outra/a possa habitar também provisoriamente, 
nossos lugares. Traduzir significa ir e vir, estar no entre-lugar, enfim, 
existir sempre deslocada/o. (COSTA, 2010, pp. 247-248.) 
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 Se traduzir é existir deslocado, o tradutor de Tizangara cede seu espaço 

ao estrangeiro, para que este não se sinta num entre-lugar, no entanto o 

italiano vive desconfortável naquele mundo tão difícil de ser compreendido. De 

acordo com Bhabha (2007, p.241) “a dimensão transnacional da transformação 

cultural – migração, diáspora, deslocamento, relocação – torna o processo de 

tradução cultural uma forma complexa de significação”. Neste caso é complexa 

porque nela está implícito o discurso pós-colonial e suas várias formas também 

de significação. 

 Nas últimas páginas, quando Tizangara desaparece e todos foram 

embora, Sulplício ordena ao filho: 

 

– Você fique meu filho. 
– Mas pai... 
– Fica, já disse. Para contar aos outros o que aconteceu com nosso 
mundo. Não quero que seja esse, de fora, a falar desta nossa estória.  

 

 Tornar perene a história de Tizangara era tão importante para Sulplício 

quanto quem iria contar o que se passou na sua terra. A tentativa de reafirmar 

a identidade cultural moçambicana é aqui representada pelos personagens, 

que mostram a preocupação de um povo que teve sua história atrelada à de 

Portugal sem, entretanto, deixar de lado sua história, suas crenças, seus mitos 

e suas tradições.  
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5 Considerações Finais 
 
 
 

 Neste trabalho pretendeu-se expor questões que engendram o romance 

de Mia Couto, O último voo do flamingo, como identidade, tradição e tradução 

cultural. A intenção foi a de propor discussões acerca desses temas tão 

pertinentes na contemporaneidade, sobretudo no que se refere às nações 

africanas.  

 Moçambique não é mais uma colônia, já sabe-se que é uma nação 

independente. Porém, há que se levar em conta que o país conseguiu a 

independência de fato há somente 35 anos e estar diante de uma sociedade 

pós-colonial tão recente é saber da luta de um povo que vive à margem, em 

busca de identidade. Parece-nos que isso fica claro ao longo deste trabalho, 

pois já na introdução é feito um questionamento sobre o lugar da diferença e 

sobre como ela é construída.  

 Mencionando alguns estudiosos da cena literária africana de língua 

portuguesa e também autores clássicos das teorias pós-coloniais, tentou-se 

evidenciar, tomando sempre por base o romance, que na obra de Mia Couto 

seus personagens são, acima de tudo, representações do real. Eles alegorizam 

a dura e sofrida realidade por que passaram os povos africanos. Não 

bastassem as marcas da colonização, os moçambicanos enfrentaram, já no fim 

de seus recursos econômicos, sociais e psicológicos, uma guerra civil sem 

precedentes que assolou o país.  

 Com isso há que se considerar como relevantes as tentativas dos 

tizangarenses de valorizar aquilo que jamais poderiam elidir de Moçambique: a 

sua tradição. Num dos textos que compõem Angola e Moçambique: 

experiência colonial e territórios literários, Rita Chaves aborda a cena literária 

dos países africanos de língua portuguesa e afirma: “em oposição à 

padronização ditada pela ordem colonial, a valorização dos elementos internos 

apresentava-se naturalmente como um fator de aglutinação.” (CHAVES, 2005, 

p. 279). Nesse sentido, Mia Couto enreda seus personagens tizangarenses de 

modo que estes tentam perenizar suas tradições diante da sombra ainda 

recente da tragédia, bem como do colonizador. Com claras referências ao 
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imaginário popular, os habitantes de Tizangara vão tecendo sua identidade 

cultural e reafirmando a singularidade de suas tradições e seus valores. 

 O último voo do flamingo contempla questões comuns a vários países de 

África, como tradução cultural, tradição, sobretudo a situação pós-colonial em 

que se encontram. “Não há dúvida de que agora [...] começa a existir uma 

identidade africana” (APPIAH, 2007, p.243). Essa identidade que surge foi com 

certeza, como dissemos, construída por intermédio da relação com a diferença, 

a qual permitiu que o povo de Tizangara se agarrasse as suas tradições e 

criasse um novo mundo. Nas palavras de Ana Deusqueira: “Vá, que um outro 

tempo nos há-de visitar”. (COUTO, p.181). 
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