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Resumo 

 
 
 
 
 

SILVA, Rebeca Bulcão da. Entre percursos e regressos: formações identitárias na 
obra de Mia Couto. 2014. 125f. Dissertação (Mestrado em Letras na área de 
Literatura Comparada) – Programa de Pós-Graduação em Letras, Centro de Letras 
e Comunicação, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2014. 
 
 
 
 
O estudo apresenta uma reflexão em torno do conceito de identidade e suas 
composições, como a identidade nacional, social, cultural e étnica sob a perspectiva 
de vários teóricos de diferentes áreas. A partir dessas abordagens, em especial da 
identidade nacional e cultural, examina a identidade africana no contexto pós-
colonial, assim como faz a caracterização desse período. Para isso, analisa as 
formações identitárias em três personagens centrais das obras Um rio chamado 
tempo, uma casa chamada terra (2003), O último voo do flamingo (2005) e O outro 
pé da sereia (2006) do autor moçambicano Mia Couto, destacando as influências da 
colonização, o contato com outra cultura e o resgate de valores autóctones. As 
personagens selecionadas passaram pela experiência do deslocamento e, em 
algum momento da sua vida, afastaram-se da terra natal. Esses movimentos 
direcionam para as implicações e os desdobramentos na constituição de suas 
identidades. Desse modo, o estudo evidencia, entre os embates do legado europeu, 
da tradição e da modernidade globalizada, as reconfigurações identitárias e, 
principalmente, o surgimento dos novos sujeitos culturais africanos.  
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Abstract 
 
 
 
 
 

SILVA, Rebeca Bulcão da. Between paths and returns: identity formations in the 
work of Mia Couto. 2014. 125f. Dissertation (Master of Arts in the field of 
Comparative Literature) - Graduate Program in Languages, Languages and 
Communication Center, Federal University of Pelotas, Pelotas, 2014.  
 
 
 
 
The study presents a reflection on the concept of identity and its compositions, such 
as national, social, cultural and ethnic identity from the perspective of several 
different heorists from different areas. From these approaches, in particular the 
national and cultural identity, the African identity in the postcolonial context is 
examined, as well as the characterization of that period. For this, it analyzes the 
identity formations in three central characters of the works A River Called Time, A 
House Called Earth (2009), The Last Flight of the Flamingo (2005) and The 
Mermaid’s Other Foot (2006) by the Mozambican author Mia Couto, highlighting the 
influences of colonization, the contact with another culture and the redemption of 
native values. The selected characters had the displacement experience and, at 
some point in their lives, moved away from homeland. These movements direct to 
the implications and ramifications in the constitution of their identities. Thus, the study 
shows, the clashes between the European legacy, tradition and global modernity, the 
identity reconfigurations, and, especially, the emergence of new African cultural 
subjects. 
 
 
 
 
Keywords: identity; postcolonial; Mia Couto; hybridity; cultural translation 



 

 
 

Sumário 
 
 
 

 
 
1    Introdução                    09 

2 Questões de identidade                  14 

2.1      A identidade no cenário africano                31 

2.2      Construções literárias e identitárias na obra de Mia Couto            39 

3 Ilha Luar-do-Chão: espaço de negociações e diálogos interculturais     45 

3.1      Um estrangeiro em sua própria terra                48 

3.2      O descendente híbrido                  55 

4 Vila de Tizangara: local de diferenças identitárias              64 

4.1 Vozes narrativas dissonantes                 65 

4.2 O mediador entre culturas                 74 

4.3 O “retornado” em O último voo do flamingo             79 

5 Antigamente e Vila Longe: dois lugares que se encontram             89 

5.1 A travessia de Mwadia                  91 

5.2 Identidades em trânsito: “um regresso às origens”           102 

6    Considerações Finais                                                                          114 

Referências                                                                                         120                        

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Identidade 
 
 
 

Preciso ser um outro 
para ser eu mesmo 

 
Sou grão de rocha 

Sou o vento que a desgasta 
 

Sou pólen sem insecto 
 

Sou areia sustentando 
o sexo das árvores 

 
Existo onde me desconheço 

aguardando pelo meu passado 
ansiando a esperança do futuro 

 
No mundo que combato  

morro 
no mundo por que luto  

nasço 
 
 
 

Setembro 1977 
 
 
 

Mia Couto 
 
 
 
 
 



 

 

1 Introdução  

 

 

A contemporaneidade trouxe uma nova possibilidade de articulação de 

conceitos até então considerados estáticos e unificados. Uma época marcada por 

diferentes mestiçagens, migrações e diásporas fez desmitificar a ideia de 

identidades “puras” ou homogêneas e desestabilizar a pretensão de identidades 

estáveis. Com o avanço da globalização e as fronteiras cada vez mais porosas, o 

indivíduo encontra problemas para o reconhecimento e a afirmação identitária. De 

modo mais constante, diferentes culturas passam a dividir o mesmo território, 

desconstruindo a visão de uma identidade centrada, coerente e integrada e se 

constituindo mais plural e transitória. 

Da mesma forma, as manifestações literárias envoltas nessa realidade têm 

levantado a discussão sobre os processos identitários, as negociações e os 

intercâmbios decorrentes do contato entre diferentes identidades e culturas e as 

implicações para a formação do sujeito. Mia Couto é um dos exemplos de autores 

contemporâneos que explora esse tema e também reflete sobre os problemas 

decorrentes da colonização e da situação pós-colonial, assim como evidencia a 

miscigenação e a pluralidade étnica-cultural do continente africano. 

Em um de seus ensaios, Couto revela a mistura e a diversidade existente em 

África e demonstra o contato entre as culturas nas suas narrativas, seja na forma de 

personagens assimiladas, mestiças e/ou “traduzidas”:  

 
 
O nosso continente é feito de profunda diversidade e de complexas 
mestiçagens. Longas e irreversíveis misturas de culturas moldaram um 
mosaico de diferenças que são um dos mais valiosos tesouros de nosso 
continente (COUTO, 2005a, p.19). 
 
 

Percebe-se que a problemática identitária torna-se ainda mais acentuada nos 

países do continente africano, pois tiveram que lidar com a tentativa 

homogeneizante da cultura dominante, com processos de independências tardios e, 

atualmente, são relegados à condição periférica imposta pela globalização.
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Agregado a esses fatores, ainda há o entrave sustentado por uma unicidade 

identitária, desconsiderando a diversidade existente dentro do território. Kwame 

Appiah confirma essa proposição ao argumentar que cada grupo que compõe esse 

cenário possui aspectos com costumes próprios: “Admitir que a África, sob esses 

aspectos, possa ser uma identidade utilizável é não esquecer que todos 

pertencemos a comunidades diversificadas, com seus costumes locais; é não 

sonhar com um Estado africano único e esquecer as trajetórias complexamente 

diferentes das inúmeras línguas e culturas do continente” (1997, p. 251).  

Este estudo, intitulado Entre percursos e regressos: formações identitárias na 

obra de Mia Couto, tem o objetivo de analisar nas obras, Um rio chamado tempo, 

uma casa chamada terra (2003), O último voo do flamingo (2005) e O outro pé da 

sereia (2006), como se constitui a identidade das personagens centrais Marianinho, 

o tradutor de Tizangara e Mwadia a partir de suas experiências de deslocamentos. 

Embora motivados por diferentes causas, todos esses movimentos acarretam 

modificações nas suas identidades. Marianinho regressa ao seu lugar de origem 

para o enterro do avô Dito Mariano, o tradutor de Tizangara passa um período na 

cidade para estudar e Mwadia retorna à terra natal em busca de um local para 

abrigar a imagem da santa. Em todos os casos, tem-se o contexto africano pós-

colonial e os protagonistas são nativos. Eles podem, ainda, ser considerados 

indivíduos em trânsito que, ao tomarem contato com outras culturas, buscam 

compreender as mudanças que ocorrem tanto em si próprios quanto em sua terra. 

Mia Couto consegue traduzir nas suas obras o anseio da constituição de uma 

identidade nacional moçambicana. Na tentativa de determinar essa construção, o 

autor apresenta personagens “retornadas” que, por diferentes motivos, se afastaram 

de seu lugar de origem e, após regressarem, passam por situações que abalam e 

desestabilizam a identidade constituinte, fazendo com que elas revejam seus 

conceitos e reflitam sobre a condição do seu país. Além disso, as obras retratam 

uma sociedade que, em meio a conflitos e tensões, passa a repensar o sentido de 

pertencimento e da cultura. Em um território atravessado por contradições, o escritor 

moçambicano também trata de como a influência do colonizador e a busca dos ex-

colonizados por suas próprias identificações se manifestam no processo da 

formação da identidade contemporânea. A presente Dissertação está dividida em 

quatro capítulos. Por ser um tema que envolve uma gama de significados e 
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variações e estar constantemente atrelada a diversas áreas de conhecimento, a 

conceituação da identidade torna-se complexa. 

Diante dessa constatação, o primeiro capítulo aborda as identidades sob o 

viés sociológico, cultural, antropológico, histórico e psicológico, reunindo diversas 

explanações sobre os teóricos que estudam o assunto, com a finalidade de ampliar 

a sua caracterização e as possíveis formas de interpretação.  

O estudo foca na identidade nacional e, principalmente, na identidade cultural, 

constantemente explorada nas narrativas coutianas. Porém, há necessidade de 

compreender como se formam as identidades pessoais, étnicas e sociais, visto que 

as obras também as referenciam. Percebe-se que a identidade pessoal sustenta a 

construção individual e subjetiva e é a partir da interação e do contato entre os 

indivíduos que as identidades podem ser estabelecidas.  

Stuart Hall, um dos representantes da teoria cultural, evidencia diversas 

questões pertinentes que circundam todo o estudo e que estão diretamente 

relacionadas à identidade e à pós-modernidade. Nesse capítulo, demonstra-se o 

contraste entre as concepções essencialista e não-essencialista, a distinção entre os 

sujeitos do Iluminismo, sociológico e pós-moderno, além de tratar questões como a 

globalização e o pós-colonialismo. Assim como Hall, ressaltando a concepção 

relacional da identidade, têm-se Kathryn Woodward (2007) e Tomaz Tadeu da Silva 

(2007) que destacam a afirmação da identidade e a marcação da diferença. Além 

das pesquisadoras Zilá Bernd (2003) e Moema Parente Augel (2007) que também 

colaboram para avançar o tema proposto. 

Quanto ao ponto de vista sociológico, destacam-se os autores Manuel 

Castells (2008) e Denys Cuche (1999). Castells aborda a identidade e a 

globalização, define a identidade social, bem como adota a divisão relacionada às 

origens da construção de identidades: a legitimadora, a de resistência e a de projeto. 

Cuche, por sua vez, foca na cultura e, principalmente, na identidade cultural. Já com 

Fredrik Barth (1998) e Roberto Cardoso de Oliveira (1976) têm-se a caracterização 

da identidade étnica. Esse capítulo também examina a identidade nacional e as 

causas e consequências da desestabilização das identidades. 

O estudo da identidade no cenário africano reúne teóricos como Boaventura 

de Souza Santos (1993), Kwame Appiah (1997) e Homi Bhabha (1998) e as 

pesquisadoras que estudam o contexto pós-colonial como Enilce Rocha (2006), 

Inocência Mata (2003) e Jane Tutikian (2006). Ainda, para compor esse capítulo,
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salientam-se as construções literárias e identitárias de Mia Couto. Como a 

investigação ocorre a partir das obras do autor moçambicano, torna-se importante 

refletir sobre a sua proposta literária e as formações das identidades em suas obras. 

Para isso, destacam-se as também as estudiosas Maria Nazareth Fonseca e Maria 

Zilda Cury (2008) e Patrick Chabal (1994).  

Como todas as personagens selecionadas podem ser consideradas de 

fronteira, híbridas e traduzidas, os teóricos que dão suporte a essa análise são 

Bhabha e Hall. É no cenário pós-colonial e contemporâneo que os indivíduos 

encontram-se mais suscetíveis a movimentos como as migrações e as diásporas e 

tal situação possibilita o contato com diferentes culturas. Esse contato constitui-se 

como um espaço de negociações, assimilações e conflitos, levando a instabilidade 

dos processos identitários. Conceitos como hibridismo, multiculturalidade e tradução 

cultural propostos pelos autores também permeiam todo o estudo. Além disso, 

salientam-se aspectos relacionados à tradição e à modernidade e como eles se 

articulam na composição das identidades das personagens centrais. 

O segundo capítulo destina-se a análise da obra Um rio chamado tempo, uma 

casa chamada terra e, em especial, do narrador e também protagonista Marianinho. 

A partir de seu retorno à ilha Luar-do-Chão, a personagem passa por mudanças na 

sua identidade. Em meio às distintas situações, percebe as modificações em si e no 

lugar que habitara anos atrás. Entre diálogos, ensinamentos e conselhos, torna-se 

perceptível a sua reinserção na cultura local e, ao conseguir aproximar as diferentes 

culturas que perpassam a sua composição, revela-se como um indivíduo híbrido.  

O terceiro capítulo tem como foco principal a identidade do tradutor de 

Tizangara, narrador e também personagem central da obra O último voo do 

flamingo. A narrativa se constrói submersa em diferentes vozes que são relatadas 

pelo tradutor que organiza e conta a história. Embora a relação entre oralidade e 

escrita seja recorrente na proposta literária de Couto, percebe-se que a obra explora 

em maior proporção a oralidade, evidenciando os diferentes discursos dentro da 

sociedade moçambicana. O tradutor, além de passar pela experiência de 

deslocamento ao estudar fora da vila de Tizangara, ocupa um entre-lugar como o 

mediador entre dois mundos, sendo o mundo da tradição revisitado pelas conversas 

e ensinamentos do pai e o mundo da modernidade pelo contato com outra cultura.     

O quarto capítulo está centrado no estudo da personagem principal Mwadia e 

sua experiência com o deslocamento. Embora a travessia seja dentro do mesmo 
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território e tenha um propósito determinado, a viagem entre Antigamente e Vila 

Longe faz a protagonista enfrentar seus fantasmas, suas desilusões e seu passado. 

Mwadia se encontra no limiar entre realidade e imaginação, entre passado e 

presente. Nesse espaço fronteiriço, típico das construções coutianas, observa-se 

que a obra dá maior ênfase ao contraste entre as religiões ocidental e a africana, 

constituindo-se assim mais uma forma de negociação entre as diferentes culturas. 

No tópico relativo às identidades em trânsito destacam-se tanto os 

deslocamentos territoriais quanto temporais das personagens eleitas e quais as 

consequências desses movimentos para as suas identidades. Também reúne e 

compara alguns aspectos ressaltados nas obras como a relação entre o público e o 

privado, o sagrado e o profano e a diferenciação entre culturas atávicas e 

compósitas. Traça-se uma discussão em torno do hibridismo na perspectiva dos 

teóricos Homi Bhabha, Stuart Hall e Néstor García Canclini, demonstrando quais as 

características e as implicações na constituição da identidade atual. Após, analisa o 

processo de “tradução da tradição” como uma forma de reinvenção da tradição pelo 

imaginário ou pela memória cultural dos indivíduos.  

Em suma, o estudo faz uma reflexão acerca da identidade e dos elementos 

que a compõe e examina a identidade africana no contexto pós-colonial, assim como 

faz a caracterização desse período. Além disso, evidencia as reconfigurações 

identitárias e, principalmente, o surgimento dos novos sujeitos culturais, salientando 

os embates entre o legado europeu, a tradição e a modernidade globalizada. 

 

 



 

 

2 Questões de identidade 

 

 

O estudo sobre a identidade ainda é um tema amplamente explorado e, em 

um cenário moderno e pós-moderno, ultrapassa conceitos consolidados desde a 

antiguidade. Na contemporaneidade, expande-se para outras áreas e forma-se, 

então, um espaço propício para várias discussões, provavelmente, pelo seu nível de 

abrangência e suas múltiplas e diferenciadas possibilidades de abordagem.      

Zilá Bernd (2003) assinala que é, principalmente, a partir dos anos 60 que o 

conceito de identidade passa a ser utilizado em larga escala nas Ciências Humanas. 

Na década de 80, o filósofo Jean-Marie Benoist referia-se ao estudo da identidade 

como algo desafiador, “en una epoca al parecer dedicada a explorar la diferencia, 

puede parecer un desafío proponer una investigación sobre la identidad” (1981, p. 

11). Nos dias atuais, apesar de se ter, em muitos casos, o foco na diferença, novos 

trabalhos e evidências em torno desse tema foram agregados, tornando ainda mais 

amplo discorrer sobre ele.  

Stuart Hall, em seu estudo sobre a identidade cultural na pós-modernidade, 

afirma que esse conceito no interior do campo da Ciência Social não é desenvolvido 

o suficiente para a proposição de afirmações definitivas:  

 

O próprio conceito com o qual estamos lidando “identidade” é 
demasiadamente complexo, muito pouco desenvolvido e muito pouco 
compreendido na ciência social contemporânea para ser definitivamente 
posto à prova. Como ocorre com muitos outros fenômenos sociais, é 
impossível oferecer afirmações conclusivas ou fazer julgamentos seguros 
sobre alegações e proposições teóricas [...] (2005, p. 8-9). 

 

Atualmente, a identidade tem sido cada vez mais debatida no âmbito de 

diversas áreas como Antropologia, Sociologia, Filosofia, História, Psicologia e, por 

se tratar de um tema complexo com uma série de significados e variações, 

conceituá-la torna-se um tanto problemático. Lévi-Strauss reforça essa mesma 

asserção ao expressar que “[...] el tema de la identidad, no se situa solo en uma

encrucijada, sino em varias. Prácticamente afecta a todas las diciplinas y también a 

 todas las sociedades que estudian los etnólogos” (1981, p. 7). 
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Para evidenciar também esse aspecto, a pesquisadora Moema Parente Augel 

consegue exprimir o que engloba a conceituação da identidade e por que chegar a 

uma definição é uma tarefa difícil: 

 
 
O conceito da identidade é múltiplo e aplicado em várias disciplinas 
científicas. Face à heterogeneidade e transdisciplinaridade do conceito e à 
amplitude e diversidade da sua significação, torna-se difícil uma definição 
que abarque ao mesmo tempo tantas áreas do conhecimento. A questão 
identitária é uma constante força propulsionadora da vida humana e dos 
esforços de interpretá-la. Essa idéia está contida em uma ampla gama de 
noções e teorias, como raça e etnia, povo, nação e Estado, pessoa e 
personalidade, auto-estima e autoconsciência, cultura, desenvolvimento 
(2007, p. 234).    

 
 

De modo mais amplo, não há como negar que a identidade perpassa pela 

definição de ser um processo em construção contínuo que envolve a história 

individual de cada sujeito, bem como sua interação com a sociedade, além de ser 

influenciada por determinações pessoais e pelo meio no qual o indivíduo está 

inserido. Também não se pode esquecer que conceitos como identidade, seja ela 

nacional, social, étnica e cultural não são fechados e, por mais que se tente exprimi-

los com exatidão, podem surgir outras interpretações e relevâncias apontadas pelas 

diferentes correntes de pensamento.   

De uma forma geral, não há como se compreender a totalidade de tal 

conceito, restringindo ou excluindo certas áreas de conhecimento, o que poderia 

tornar uma visão limitada, ou até reduzir algum ponto importante na caracterização e 

na compreensão de seu significado, visto que o indivíduo tem um papel central no 

campo das Ciências Humanas.  

Para isso, pretende-se desenvolver uma breve contribuição de cada ciência 

para entender de modo mais abrangente como se constrói a identidade e qual a sua 

relevância social, histórica e cultural para o mundo contemporâneo. Apesar de o 

estudo se deter em grande parte na identidade nacional e, em especial, na 

identidade cultural, algumas teorias, de cunho social e de caráter psicológico, 

também são exploradas. Após, o estudo da identidade será investigado na literatura 

africana pós-colonial de Mia Couto.  

Na atualidade, verifica-se que em praticamente todas as áreas a noção de 

uma identidade integrada e sólida é contestada. Uma das principais causas são as
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mudanças decorrentes na modernidade tardia. As transformações da sociedade vêm 

sendo constantemente observadas e estudadas em diferentes disciplinas do campo 

das Ciências Humanas, cujo objetivo é compreender suas implicações para os 

sujeitos e suas relações sociais, bem como analisar as modificações ocorridas na 

formação identitária. 

Conforme Lévi-Strauss (1977 apud BERND, 2003), a identidade se 

caracteriza como uma “entidade abstrata” e, como tal, sem referente empírico. Zilá 

Bernd (2003) explica que referentes empiricamente verificáveis como cor da pele, 

sexo e etc. não são suficientes para constituir a identidade e a divide em primeiro e 

segundo grau. A identidade de primeiro grau constrói-se a partir de um dado 

empírico e delimita a realidade a um único quadro de referências, o que acaba 

sendo bastante restrita e sujeita a exclusões, enquanto a identidade de segundo 

grau ou reflexiva é composta de vários referentes empíricos e engloba também a 

dimensão exterior. Nesse caso, ela é determinada simbolicamente e formada pela 

visão de si mesmo e do olhar do outro.   

Com a identidade de primeiro grau torna-se impossível caracterizar um 

indivíduo, pois apenas o inclui ou exclui em uma categoria como, por exemplo, a 

associação a um determinado gênero ou etnia. A identidade de segundo grau é mais 

elaborada e envolve aspectos simbólicos e subjetivos. Mesmo sem adotar essa 

divisão, a teórica Kathryn Woodward (2007) trata o caráter identitário sob esse 

enfoque, salientando também esses aspectos. Analisando dessa forma, amplia-se o 

conceito de identidade, porque agrega mais elementos de representação individual; 

por outro lado, especifica e delimita o coletivo, pois as diferenças podem ser 

evidenciadas pela formação de grupos distintos.   

Outra questão bastante debatida no campo identitário refere-se ao contraste 

entre as perspectivas essencialista e não-essencialista. Segundo Woodward (2007), 

o essencialismo baseia-se tanto em afirmações históricas quanto em biológicas. 

Essa perspectiva foca em um conjunto de características comuns partilhadas pelo 

grupo e não se altera com o decorrer do tempo. Hall (2007) também reforça que 

nessa concepção de identidade não há modificações e o “eu” permanece o “mesmo” 

ao longo da história.  

A concepção não-essencialista vê as diferenças e as semelhanças tanto 

dentro do próprio grupo quanto nos diferentes grupos e está sujeita a mudanças. 

Segundo Hall, contrariando a perspectiva essencialista, a identidade, “é definida
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historicamente e não biologicamente” (2005, p. 13). Hall defende essa visão, 

explorando “um conceito estratégico e posicional”, ao afirmar que as identidades não 

são unificadas nem singulares e estão cada vez mais fragmentadas e fraturadas na 

modernidade tardia. Tais identidades são múltiplas, “construídas ao longo de 

discursos, práticas e posições que podem se cruzer ou ser antagônicos” (2007, p. 

108) e estão constantemente sujeitas a transformações.  

Esse tipo de abordagem é cada vez mais disseminado entre os teóricos e 

estudada, em especial, na perspectiva social e cultural. Não há como compreender a 

formação da identidade desvinculada das mudanças sociais, políticas, culturais e 

econômicas que afetam o mundo contemporâneo e, consequentemente, 

transformam o indivíduo no seu modo de pensar e de agir, na forma de se posicionar 

na sociedade e no que projeta para o futuro.  

 É interessante destacar a proposição de Hall, que diferencia três concepções 

de identidade e sua evolução no tempo: o sujeito do Iluminismo, o sujeito sociológico 

e o sujeito pós-moderno. O sujeito do Iluminismo consistia no indivíduo centrado, 

unificado e que não sofria mudanças durante a sua existência, cujo “centro essencial 

do eu era a identidade de uma pessoa” (2005, p. 11), também denominado, 

filosoficamente, como “sujeito cartesiano”; enquanto o sujeito sociológico refletia a 

complexidade do mundo moderno, baseava-se na interação entre as pessoas e 

mediava a relação com o mundo. Essa visão deu origem à “concepção sociológica 

clássica” e se modifica conforme a relação do indivíduo com o mundo exterior e com 

outras identidades. 

Já o sujeito pós-moderno, que corresponde ao indivíduo dos dias atuais, não 

possui identidade fixa ou imutável. Com as mudanças estruturais e institucionais, as 

identidades se fragmentam e o sujeito torna-se composto por múltiplas identidades, 

pois, assim como elas, as identificações estão em constante deslocamento. 

Observa-se que essa visão se aproxima de modo mais consistente da atual 

configuração identitária. A partir dessa concepção, proposta por Hall (2005), pode-se 

afirmar que a noção de sujeito centrado e unificado é utópica, porque faz avançar os 

sistemas de significação e de representação cultural, tornando as identidades 

plurais.    

Invariavelmente, pode-se considerar que a formação da identidade é um 

fenômeno que envolve a cultura. De uma forma mais ampla, entende-se por cultura, 

conforme José Santos (1987), todos os aspectos que envolvem uma realidade social
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e, no sentido mais restrito do termo, refere-se ao conhecimento, ideias e crenças de 

um povo. Conforme Woodward, a cultura constitui-se de “sistemas partilhados de 

significação”; é pela construção desses sistemas ditos classificatórios que a cultura 

possibilita o alcance dos meios para “dar sentido ao mundo social e a construção de 

significados” (2007, p. 41). Não há como pensar em qualquer identidade sem levar 

em consideração toda a questão cultural que a envolve. Desde o nascimento, o 

indivíduo está imerso em uma cultura e, a partir da interação com os outros, as 

experiências acumuladas e todo o conhecimento adquirido é que vão dar sentido à 

sociedade em que vivem.  

Para o sociólogo Manuel Castells, a identidade é “a fonte de significado e 

experiência de um povo” (2008, p. 22-23). Ele salienta, também, que é um “processo 

de construção” formado com a matéria-prima proveniente da história, da geografia, 

da biologia, de instituições produtivas e reprodutivas, da memória coletiva, de 

fantasias pessoais, de elementos de poder e da experiência de cunho religioso. A 

partir de todos esses materiais, os indivíduos ou grupos sociais reorganizam os 

significados conforme aspectos sociais e projetos culturais.  

Conforme Woodward, “as identidades adquirem sentido por meio da 

linguagem e dos sistemas simbólicos pelos quais elas são representadas” (2007, p. 

8). A identidade é relacional, depende de algo exterior a ela, ou seja, de outra 

identidade e, consequentemente, para existir precisa da diferença, que é sustentada 

pela exclusão. A autora constata que “a construção da identidade é tanto simbólica 

quanto social” (2007, p.10) e está associada a condições materiais. Para comprovar 

tal fato, utiliza como exemplo a afirmação das identidades em uma sociedade 

mediante a exclusão de um grupo que é encarado como inimigo. Desse modo, as 

rivalidades entre os grupos distintos apontam para consequências materiais. 

É preciso compreender que as identidades são construções produzidas 

dentro de práticas discursivas e locais históricos e institucionais específicos. 

Woodward (2007) segue a mesma linha de Hall quando ele salienta que as 

identidades são “o produto da marcação da diferença e da exclusão” (2007, p. 109). 

Inevitavelmente, falar em diferença é também discorrer sobre a diversidade. 

Sabe-se que a sociedade é plural e abarca diferentes identidades. No sentido estrito 

do termo, a identidade refere-se a características próprias e singulares, por isso ela 

se afirma pela distinção e pela exclusão, porém enquanto representação social, 

pode se revelar como múltiplas construções de valores, códigos e práticas
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discursivas e permitem serem compartilhadas por todos os sujeitos, conforme 

tenham identificação. Dessa forma, torna-se mais fácil depreender porque as 

pessoas se organizam em grupos que possuem aspectos ou características comuns. 

Essa união e interação também favorecem a composição da identidade coletiva.    

Na psicologia, a identidade se centra na pessoal e se caracteriza como um 

conjunto de características próprias que formam cada pessoa e a torna única em 

contraste com outra. Embora Ana Mercês Bock traga uma definição mais 

abrangente, ela especifica a constituição em torno do “eu”. É relevante perceber 

também que ela não se afasta do processo de diferenciação pelo contato com o 

outro: 

 
 

Identidade é a denominação dada às representações e sentimentos que o 
indivíduo desenvolve a respeito de si próprio, a partir do conjunto de suas 
vivências. A identidade é a síntese pessoal sobre o si-mesmo, incluindo 
dados pessoais (cor, sexo, idade), biografia (trajetória pessoal), atributos 
que os outros lhe conferem, permitindo uma representação a respeito de si. 
Este conceito supera a compreensão do homem enquanto conjunto de 
papéis de valores, de atitudes etc., pois compreende todos estes aspectos 
integrados - o homem como totalidade - e busca captar a singularidade do 
indivíduo, produzida no confronto como o outro (2001, p. 145). 

 
 
Outro tópico que merece destaque é a questão da identificação. Não há como 

se referir à identidade sem levar em consideração a subjetividade, visto que, 

conforme Woodward, ambas são muito próximas. A subjetividade diz respeito a 

emoções conscientes e inconscientes que se tem sobre o “nosso eu”, assim como 

sentimentos e pensamentos pessoais ou a compreensão de si mesmo. Em um 

contexto social, a subjetividade do indivíduo se manifesta tanto pela linguagem 

quanto pela cultura que “dão significado à experiência que temos de nós mesmos e 

no qual nós adotamos uma identidade”. Woodward prossegue dizendo que “os 

conjuntos de significados construídos pelos discursos só podem ser eficazes se eles 

nos recrutam como sujeitos” (2007, p. 55) e, dessa forma, ao se posicionar como 

sujeito e com o que se identifica, a identidade é constituída. 

O caráter subjetivo tem um importante papel na formação da identidade e de 

sujeitos diferenciados, porque a partir dele se pode entender quais são os processos 

envolvidos e os motivos de o indivíduo fazer determinadas identificações ao longo 

de sua existência. É pela subjetividade que se tem a identificação que, por sua vez, 

influencia as decisões dos sujeitos. Dessa forma, torna-se compreensível o porquê
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de determinadas escolhas ou determinadas posições assumidas e não outras, 

direcionando também ao processo de exclusão e diferença. 

Augel dá um sentido mais amplo à identificação, que complementa essa 

visão, definindo como “o ato de o indivíduo assumir e internalizar, tornar ‘suas’, 

certas características (comportamento, gestos, atitudes, modo de falar ou de ser) de 

um outro indivíduo, deixar-se com-penetrar pelo que outrem sente ou pensa” (2007, 

p. 259). 

Stuart Hall evidencia que Freud já se referia à identidade quando o sujeito 

produzia identificações. De forma mais específica, Woodward afirma que o processo 

de identificação tem origem na psicanálise e ela descreve esse processo como 

sendo a forma “pelo qual nos identificamos com os outros, seja pela ausência de 

uma consciência da diferença ou da separação, seja como resultado de supostas 

similaridades” (2007, p. 18). 

O princípio da formação identitária pelo processo de diferenciação ocorre na 

mais tenra idade, quando a criança reconhece sua imagem, identifica-se com ela e 

passa a ter consciência que é distinta da mãe e, a partir desse momento, começa a 

fazer outras identificações. É pela internalização das visões exteriores de si própria 

que adquire a percepção da identidade. Esse processo ocorre, principalmente, na 

“fase do espelho”, denominada por Lacan (1977 apud WOODWARD, 2007, p. 63), e 

que também se revela como a primeira compreensão da subjetividade.  

Conforme Hall, a identificação, na linguagem do senso comum, é uma forma 

de reconhecimento de alguma origem comum ou de características que são 

partilhadas com outros grupos ou pessoas ou, ainda, que possuem um mesmo ideal.  

É a partir de tal reconhecimento que os indivíduos se identificam e organizam a 

sociedade. Já na abordagem discursiva, a identificação é tratada como algo 

incompleto, sempre em construção. Nesse caso, a diferença não é extinta, a fusão 

entre o mesmo e o outro é imaginária. “A identificação é, pois, um processo de 

articulação, uma suturação, uma sobredeterminação, e não uma subsunção” (2007, 

p. 106). Nunca há um ajuste completo, ela opera por meio da différance1, envolve o 

fechamento e a marcação de fronteiras simbólicas e necessita daquilo que é exterior 

para consolidar o processo. 

                                            
1
 Conceito de Jacques Derrida, filósofo francês, cujo significado é algo que é sempre diferido ou postergado, 

não é completamente fixo ou completo. (WOODWARD, 2007, p. 28)    
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A partir dessa análise sobre a identificação, pode-se observar que Hall (2007) 

não adota a rigidez das oposições binárias para caracterizar a identidade, mas 

enfatiza a dinamicidade. O autor defende que a identidade não é algo inteiramente 

completo e está sempre em processo de transformação.      

Assim como a maioria dos teóricos do campo das Ciências Humanas, Bock 

(2001) salienta que a identidade é mutável e está constantemente em movimento. É 

a atividade, a ação que constrói a identidade e “presentifica” o ser. A autora afirma 

que um único indivíduo pode desempenhar várias atividades em diferentes 

momentos que podem ser ou não excludentes como, por exemplo, na escola pode 

ser considerado o melhor jogador de basquete e entre os amigos um bom 

conselheiro. Nesse caso, o bom conselheiro não inclui ser o exímio jogador, porém 

as características se referem à mesma pessoa e todas são formas de identificação.  

Já no plano da identidade nacional tem-se a identificação e o sentimento de 

pertencimento de um indivíduo a uma nação. Segundo Hall, as identidades 

nacionais não se caracterizam como algo inerente ao ser humano, “mas são 

formadas e transformadas no interior da representação” (2005, p. 48). Como, por 

exemplo, o fato de ser de uma nacionalidade constitui-se como uma representação, 

não como uma característica biológica. 

Essa representação é formada por um conjunto de significados da cultura 

nacional que, por sua vez, atua como fonte de significados culturais, formando a 

identidade cultural. Além de ser uma entidade política, a nação é um sistema de 

representação cultural. Hall ainda argumenta que a cultura nacional é um discurso, 

que ao produzir sentidos sobre a “nação”, sentidos com que o indivíduo se identifica, 

forma as identidades:  

 
 

As culturas nacionais são compostas não apenas de instituições culturais, 
mas também de símbolos e representações. Uma cultura nacional é um 
discurso – um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto 
nossas ações quanto a concepção que temos de nós mesmos (2005, p. 50). 
 
 

Segundo a historiadora Anne-Marie Thiesse (2001), é a partir da revolução 

ideológica europeia, no fim do século XVII, que surge a ideia de nação, na qual 

passa a legitimidade para o povo e divide a sociedade em estamentos diferenciados, 

opondo-se aos princípios do antigo regime. Mas é só com o domínio cultural, no 

entanto, que são estabelecidas as distinções entre as nações. Ela define a nação



22 

 

como sendo uma “comunidade de nascimento”, em que indivíduos possuem uma 

origem comum e partilham a mesma cultura.  

A autora prossegue dizendo que é somente no século XIX que surge o 

modelo transnacional de construção das identidades nacionais, no qual foi 

importante a participação de intelectuais, artistas e escritores. Para que fosse 

possível a formação da identidade nacional, eram necessárias que novas 

referências coletivas fossem propostas e disseminadas entre a população. Além 

disso, precisava haver uma “herança simbólica e material” como uma língua, 

monumentos culturais, ancestrais fundadores entre outros elementos que 

identificassem os cidadãos e representassem a nação, ou seja, formas culturais 

específicas que formassem a consciência nacional. 

Essa forma de manifestação, independente do poder dinástico, representou 

uma expansão tanto política quanto cultural, de forma que todos os indivíduos 

partilhassem do mesmo passado e culturas comuns, mesmo de diferentes 

segmentos sociais. Com isso, como apontado por Augel (2007), torna-se mais fácil 

compreender o porquê das identidades individual, coletiva e cultural desembocarem 

na identidade nacional. 

Ainda, de acordo com Thiesse, “o que constitui a nação é a transmissão, 

através das gerações, de uma herança coletiva e inalienável. A criação das 

identidades nacionais consistirá em inventariar este patrimônio comum, isto é, de 

fato inventá-lo” (2001, p. 8). Essa invenção remete a Anderson (2008), que 

denominou as nações de “comunidades imaginadas”, em que afirma que a nação é 

uma comunidade imaginada, limitada e soberana. Ela é pensada por uma 

coletividade como um “processo criativo”. Os habitantes de uma nação sabem da 

existência de outros membros que partilham a mesma nação, embora nunca os 

conheçam; é limitada, pois existem “fronteiras finitas”, mesmo que flexíveis, que 

delimitam os espaços entre as nações. É, finalmente, soberana, pelo fato de ser 

autônoma e livre, sem a legitimidade dos regimes dinásticos e é uma comunidade 

por ser um espaço que agrega os homens, apesar de poder existir conflitos.  

É relevante salientar que nas grandes potências a revolução capitalista marca 

o surgimento do Estado moderno. As ações sociais deixam de ser regidas pela 

tradição e pela religião e passam a ser reguladas pelo estado e, economicamente, 

pelo mercado. Os Estados-nação e a nação, em substituição aos impérios, passam 

a existir a partir desse processo histórico. Essa unidade político-territorial tem como
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objetivo a homogeneização da cultura e o desenvolvimento econômico. Com o 

intuito de expandir seus domínios e ampliar o território, os Estados-nação europeus 

impunham sua política imperalista a colônias africanas e asiáticas. 

Um dos fatores que influencia o enfraquecimento dos Estados-nação, no 

século XX, é o avanço da globalização, que desestabiliza o estado soberano e 

hegemônico e dificulta o controle das fronteiras, instaurando, então, a 

interdependência global. Da mesma forma, a ideia de culturas e economias isoladas 

e auto-suficientes acaba perdendo espaço, os conceitos, até então considerados 

estáveis, são flexibilizados e o sentido de nacional reduz sua força. O mundo 

contemporâneo globalizado cede às diferentes formas de relações, aproximações e 

interconexões e o fluxo social e intercultural torna-se mais intenso. 

Denys Cuche (1999) afirma que as questões relacionadas à identidade 

remetem a cultura. Para ele, como identidade e cultura estão muito próximas, falar 

em crise cultural, muitas vezes, remete a crise de identidade e vice-e-versa, o que 

põe em voga essa problemática é o “fenômeno da exaltação da diferença”, que leva 

a posicionamentos ideológicos, até mesmos antagônicos, em defesa da 

multiculturalidade ou da preservação das diferenças identitárias. 

Noções como cultura e identidade cultural, apesar de sua ligação, não são a 

mesma coisa, ressalta Cuche. A cultura não depende da consciência da identidade e 

as estratégias de identidade podem manipular e modificar a cultura, de forma que 

pode não se parecer com aquilo que era anteriormente. Em grande parte, a cultura 

depende de processos inconscientes, enquanto a identidade remete a normas de 

vinculação, em geral, conscientes. De acordo com Cuche, é nos anos 50 que surge 

o conceito de identidade cultural nos Estados Unidos. Ele foi criado por psicólogos 

sociais na tentativa de compreender os problemas de integração dos imigrantes. Ao 

longo do tempo, o conceito sofreu algumas alterações e foram adotadas concepções 

mais dinâmicas do termo, porém não há objeções ao fato de a identidade cultural, 

em um primeiro momento, integrar a identidade social. É pertinente, ainda, destacar 

a noção de identidade social proposta por Cuche:  

 
 

A identidade social de um indivíduo se caracteriza pelo conjunto de suas 
vinculações em um sistema social: vinculação a uma classe sexual, a uma 
classe de idade, a uma classe social, a uma nação, etc. A identidade 
permite que o indivíduo se localize em um sistema social e seja localizado 
socialmente (1999, p. 177). 
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Pode-se perceber que a identidade social não abrange somente o sujeito, 

mas todo um grupo social e os critérios para pertencimento ou distinção também são 

regidos pelos princípios de exclusão e inclusão. É a partir dessa perspectiva que as 

diferenças culturais são ressaltadas e determinam a formação de um grupo social. 

Castells defende a distinção entre a identidade e os papéis sociais. Os papéis 

são formados a partir de normas estruturais da sociedade, enquanto as identidades 

“constituem fontes de significado para os próprios atores, por eles imaginadas, e 

construídas por meio de um processo de individuação.” E o autor complementa 

expressando que “identidades organizam significados, enquanto papéis organizam 

funções” (2008, p. 23).  

Desse modo, a partir do viés sociológico, observa-se que a identidade é 

construída por significados imersos em uma cultura e que os indivíduos representam 

atores e assumem papéis sociais. À medida que os sujeitos ocupam lugar na 

sociedade e desempenham suas funções, a identidade social é construída.  

Complementando esse pensamento, o antropólogo José Manuel de Oliveira 

Mendes ressalta que é pela interação e pelo processo de diferenciação que as 

identidades se formam e se transformam constantemente dentro da sociedade: 

 
 

As bases e as origens das identidades são os acidentes, as fricções, os 
erros, o caos, ou seja, o indivíduo forma a sua identidade não da 
reprodução pelo idêntico oriunda da socialização familiar, do grupo de 
amigos, etc., mas sim do ruído social, dos conflitos entre os diferentes 
agentes e lugares de socialização. Essas identidades são activadas, 
estrategicamente pelas contingências, pelas lutas, sendo permanentemente 
descobertas e reconstruídas na acção. As identidades são, assim, 
relacionais e múltiplas, baseadas no reconhecimento por outros actores 
sociais e na diferenciação, assumindo a interacção um papel crucial nesse 
processo (2002, p. 505). 

 
 

É interessante destacar postulados defendidos por Hall (2005), que identifica 

cinco rupturas ou descentramentos responsáveis pelo deslocamento da concepção 

de identidade nos discursos do conhecimento moderno ocidental: a primeira refere-

se ao pensamento marxista, que possibilitou outra reinterpretação do papel do 

sujeito, não como agente da história, pois sua ação estaria vinculada a condições 

históricas criadas por outros; a segunda diz respeito à descoberta do inconsciente, 

por Freud, e as implicações resultantes de processos psíquicos e simbólicos, 

ressaltando que a identidade não é inata e fixa, mas está sempre em construção. 

Por isso, é possível falar em identificação como um processo em andamento; o
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terceiro descentramento está relacionado com a linguística estrutural de Ferdinand 

de Saussure. O sujeito não é autor de sua língua, visto que a língua é um sistema 

social e não individual. Ao se expressar, o indivíduo traz uma variedade de 

significados que já fazem parte da língua e dos sistemas culturais. Salienta, ainda, 

que os significados das palavras não são fixos, mas relacionais; a quarta ruptura 

corresponde ao estudo de Foucault, que destaca o poder disciplinar e o controle do 

ser humano. Apesar dessa forma constituir-se, na modernidade tardia, como um 

produto de novas instituições coletivas, acaba individualizando ainda mais o sujeito. 

A quinta ruptura revela os movimentos feministas e os movimentos de grupos 

minoritários, fato que ampliou a discussão acerca de questões políticas e sociais, na 

tentativa de diluir as diferenças anteriormente polarizadas, surgindo novos 

segmentos de diferenciação como a identidade sexual e de gênero. Esses 

descentramentos servem para esboçar as mudanças conceituais do sujeito do 

Iluminismo para o sujeito pós-moderno, em que as identidades deixam de ser fixas e 

estáveis e passam a ser abertas, inacabadas e fragmentadas.  

Com a pós-modernidade, os processos como a globalização e as migrações 

propiciaram a desestabilização da identidade e, com isso, colocaram em discussão o 

conceito de indivíduo fragmentado e plural. A partir dessas mudanças, os valores 

foram questionados e surgiram novos papéis, reestruturando a organização social.  

Para Castells (2008), toda a construção social da identidade é determinada 

por relações de poder. Além dele, outros teóricos também afirmam que a formação 

da identidade se dá em um jogo ou relações de poder. A identidade se afirma com o 

que é exterior, com o que lhe falta ou é excluído, conforme explicitado por Tomaz 

Tadeu da Silva:  

 
 

A afirmação da identidade e a marcação da diferença implicam, sempre, as 
operações de incluir e de excluir. Como vimos, dizer "o que somos" significa 
também dizer "o que não somos". A identidade e a diferença se traduzem, 
assim, em declarações sobre quem pertence e sobre quem não pertence, 
sobre quem está incluído e quem está excluído. Afirmar a identidade 
significa demarcar fronteiras, significa fazer distinções entre o que fica 
dentro e o que fica fora. [...] Essa demarcação de fronteiras, essa separação 
e distinção, supõem e, ao mesmo tempo, afirmam e reafirmam relações de 
poder (2007, p. 82). 

 
 

Essas distinções também direcionam ao conceito de alteridade, que é um 

processo de reconhecimento da diferença, uma forma de distinção do outro,
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mediante a própria identidade e que pode ser cenário de aceitação e diálogo ou de 

conflito e contraste. São pelas diferenças culturais que o sujeito tem a consciência 

da alteridade e, a partir delas, a identidade cultural se constrói.  

Castells (2008) também adota uma divisão de três formas e origens da 

construção de identidades: a legitimadora, a de resistência e a de projeto. A 

identidade legitimadora é determinada pelas instituições dominantes da sociedade 

com o objetivo de controlar e dominar os atores sociais; a identidade de resistência é 

constituída por atores que se encontram em situações desvalorizadas em relação à 

dominação, o que determina a condição de resistência ao tentarem afirmar 

princípios diferentes ou opostos a instituição dominante; e a identidade de projeto 

em que atores sociais utilizam a cultura e constroem uma nova identidade, 

modificando a estrutura social. Ressalta, ainda, que as identidades não permanecem 

estanques, elas podem se movimentar. Por exemplo: identidades que se originam 

como resistência podem se modificar para projetos ou, até mesmo tornarem-se 

dominantes nas instituições da sociedade, transformando-se em legitimadoras para 

justificar sua dominação e isso ocasiona uma modificação na constituição social. 

Uma identidade legitimadora permite que se origine uma sociedade civil formada por 

instituições e organizações e atores sociais organizados que tendem a reproduzir, 

mesmo que nem sempre pacífico, o que é estabelecido pela estrutura dominante. Já 

a identidade de resistência produz as comunidades, é com elas que surgem “as 

formas de resistência coletiva” diante de uma opressão. Tal situação favorece a 

construção de uma identidade defensiva, que utiliza a própria opressão para se 

afirmar, acabando por reverter julgamentos de valores pelas ideologias dominantes 

e pode determinar também a divisão entre excluídos e excludentes, resultando, 

possivelmente, em uma sociedade fragmentada. A identidade projeto origina o 

sujeito como ator social coletivo capaz de transformar a sociedade em que vive. 

Essa abordagem merece ser destacada porque pode ser aplicada à 

sociedade pós-colonial africana que também faz parte deste estudo. Percebe-se que 

em diferentes momentos ela se organiza por essas formas descritas por Castells 

(2008). A princípio, como nação colonizada ela se identifica com a identidade 

legitimadora; com a independência, tem maior proximidade com a identidade de 

resistência e, possivelmente, no cenário contemporâneo caminham para a 

identidade de projeto. Tal situação vem apenas corroborar o que descreve o autor, 

pois as identidades têm mobilidade e podem modificar a sociedade.
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Conforme o antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira (1976), a identidade 

abrange duas dimensões: a pessoal ou individual estudada no âmbito da psicologia 

e a social ou coletiva em que se tem a identidade social. A identidade social envolve 

grupos sociais e é a partir dela que se constitui a identidade étnica.  

A identidade étnica faz parte da identidade social e conforma um sentimento 

de pertencimento a um grupo determinado que partilha de um conjunto cultural 

específico. Hall define etnia, apontando exatamente para esse conjunto cultural 

específico: “é o termo que utilizamos para nos referirmos às características culturais 

– língua, religião, costume, tradições, sentimentos de ‘lugar’ – que são partilhados 

por um povo” (2005, p. 62). 

Fredrik Barth (1998) explica que os membros de um grupo étnico, ao 

compartilharem dos mesmos valores culturais, identificam-se e são identificados por 

outros grupos como diferentes. Essa diferenciação faz surgir o que Oliveira 

denominou de “identidade contrastiva”, que é a essência da identidade étnica, ou 

seja, um grupo se afirma mediante aqueles a que se opõe e isso resulta na 

polaridade nós e outros, sem que jamais sejam afirmados isoladamente, sendo que 

essa oposição pode ser acentuada pela visão etnocêntrica: 

 
 
É uma identidade que surge por oposição. Ela não se afirma isoladamente. 
No caso da identidade étnica ela se afirma “negando” a outra identidade, 
etnocentricamente por ela visualizada. Nesse sentido, o etnocentrismo, 
como sistema de representações, é a comprovação empírica da emergência 
da identidade étnica em seu estado mais “primitivo” – se assim podemos 
nos expressar. Através dos "nossos valores não julgamos apenas os dos 
outros, mas os "outros" (1976, p. 6). 

 
 

A forma como o sujeito se identifica e se solidariza com os membros do grupo 

social ou étnico determina o seu próprio espaço de convivência e socialização. 

Augel afirma que “aceitar e sentir-se aceito por seus semelhantes é um elemento-

chave tanto da formação da personalidade individual, quanto da identidade coletiva, 

social, étnica, política.” Ela prossegue analisando que é pela “apropriação simbólica, 

mental e afetiva” (2007, p. 184) que o indivíduo se insere no seu grupo social e na 

sua comunidade. Quando não apresenta esses elementos, ocorre o estranhamento, 

o distanciamento ou a inadaptação, que podem ameaçar ou ocasionar a 

desestabilização da identidade.  
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É pertinente destacar que as identidades nacional, social e étnica englobam, 

de certo modo, a identidade cultural e, por conseguinte, as diferenças culturais. 

Assim, constata-se a relevância do seu estudo para compreender os processos 

envolvidos na constituição de cada uma delas.  

Ao prosseguir com a análise da identidade cultural, pode-se notar que vários 

aspectos pontuais contribuem para o entendimento do caso africano pós-colonial, 

visto que os efeitos desse “descentramento” ocorrido em todas as partes do mundo 

afetam a formação das identidades de um modo geral. As identidades culturais 

tendem a ser mais propícias à dinamicidade e a constantes movimentos de 

identificação, pois elas estão, a todo o momento, em circulação mediante o contato e 

a interação com o “outro”, ou seja, com a diferença. Por isso, o sociólogo 

Boaventura de Sousa Santos afirma que as “identidades são, pois, identificações em 

curso” (1999, p. 119), demonstrando que esse processo é contínuo e cambiante, 

atravessado por relações hierárquicas e desiguais.  

Hall (2005) demonstra que há duas perspectivas de se compreender a 

identidade cultural: uma baseia-se na tentativa de recuperação de uma história e de 

uma cultura comum que servem para reafirmar a identidade; e a outra, é aquela que 

não nega o passado, mas o transforma e reconhece que, ao reivindicar a identidade, 

consegue reconstruí-la.  

Essa última perspectiva parece ser a mais elaborada e a mais adequada ao 

contexto pós-moderno, pois ao reafimar a identidade, muitas vezes, corre-se o risco 

de levantar atitudes extremistas, como racializações, conflitos culturais ou, até 

mesmo, reavivar antigos resquícios hegemônicos de poder. Além disso, os sujeitos, 

ao reivindicarem a identidade, tornam-se ativamente agentes de sua formação e 

“seriam capazes de se posicionar a si próprios e de reconstruir e transformar as 

identidades históricas, herdadas de um suposto passado comum” (HALL, 2005, p. 

28). 

A crise de identidade tem se tornado um assunto recorrente, principalmente 

no campo da teoria social. Alguns autores afirmam que ela surge na modernidade 

tardia em decorrência das mudanças ocasionadas pela globalização e suas 

consequências, como a migração e a diáspora, que marcam a contemporaneidade.  

É interessante demonstrar também que Hall (2005) distingue três 

consequências da globalização sobre as identidades culturais que partem da 

identidade nacional. A primeira diz que as identidades nacionais estão se
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desintegrando como resultado do crescimento da homogeneização cultural e do pós-

moderno global; a segunda revela que as identidades nacionais são reforçadas pela 

resistência à globalização e, por fim, que as identidades nacionais estão em declínio, 

mas novas identidades híbridas estão surgindo. Woodward (2007) compartilha da 

mesma visão, ao afirmar que a homogeneidade cultural pode levar ao 

distanciamento da identidade “original” ou a uma resistência que pode fortalecer e 

reafirmar algumas identidades nacionais e locais ou conduzir ao surgimento de 

novas posições de identidade. 

É possível observar que, conforme o cenário atual, a última dessas 

consequências, o hibridismo cultural, vem se destacando nos países pós-coloniais. 

O fato que se torna indiscutível é que a globalização afeta as identidades, porém 

para chegar ao aprofundamento de cada razão específica, deve-se analisar a 

história de cada nação, o contexto social e político, bem como as influências internas 

e externas presentes no território.  

Algumas das consequências desse mercado global que merecem ser 

destacadas são as migrações e as diásporas, que retratam esse distanciamento da 

identidade original e que levam a uma dispersão das pessoas ao redor do mundo. 

Em geral, esse deslocamento ocorre em maior proporção da periferia para o centro 

e, na ampla maioria, o crescimento do número de habitantes está relacionado à 

busca por mercado de trabalho. Tal situação, conforme descreve Woodward (2007), 

leva a uma pluralização de culturas e de identidades nacionais pela entrada de 

novos indivíduos de diferentes etnias e culturas, porém produz também identidades 

contestadas, em um processo de desigualdades, pois a oferta de trabalho não 

consegue incorporar todos aqueles que procuram oportunidades nos países 

desenvolvidos.  

Laclau (1990 apud WOODWARD, 2007) explica que a formação da 

identidade também ocorre nos níveis “local” e pessoal. As mudanças sociais na 

estrutura de classes, determinantes nesse processo de crise de identidade, foram 

denominadas de deslocamento. Esse movimento pode ser visto como algo negativo, 

já que modifica as estruturas sociais, mas também pode ter pontos benéficos, pois 

novas identidades podem surgir e novos indivíduos podem se afirmar.     

Hall (2005) afirma que esse fortalecimento de identidades locais se dá como 

uma defesa contra a presença de outra cultura como, por exemplo, os membros dos 

grupos étnicos dominantes que se sentem ameaçados pela proximidade de outros
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grupos. Quanto à produção de novas identidades, o autor explica que, mesmo com o 

surgimento de novas formas de identificações, é impossível unificar todos em uma 

única identidade, diferenças continuam a existir de acordo com as tradições culturais 

de cada grupo. Essa nova identidade demonstra o caráter político, assim como 

posicional e conjuntural, de formação em tempos e lugares específicos, e também 

revela a convivência entre a identidade e a diferença. 

Atualmente, não há como se pensar em uma única identidade, mas em 

identidades. O uso do plural suplanta a ideia de uma identidade única e fixa, visto 

que o homem transita entre variados campos durante sua vivência e, desse modo, 

pode assumir diferentes representações, papéis ou posicionamentos com os quais 

pode se identificar dentro da esfera social. 

  Conforme Hall, a globalização não vai destruir as identidades nacionais, mas 

faz surgir novas formas de identificações globais e “locais”. Dessa forma, esse 

fenômeno consegue “contestar e deslocar as identidades centradas e ‘fechadas’ de 

uma cultura nacional” (2005, p. 87), por isso, as identidades tornam-se diversas e 

plurais. 

Porém, ainda há dois movimentos identitários importantes que contrastam 

com esse caráter hegemônico da globalização: tratam-se da tradição e da tradução, 

também abordados pelo teórico Homi Bhabha (1998). A tradição tenta recuperar a 

pureza e revolver as certezas e estabilidades tidas como perdidas. Tenta introduzir 

uma espécie de “fechamento” na busca por essas características que são 

representadas pelo nacionalismo étnico ou religioso (fundamentalismo). A tradução 

envolve o processo de pessoas que se afastaram de sua terra de origem, mas 

continuam com fortes vínculos com a sua tradição e suas raízes. Elas são obrigadas 

a negociar com a nova cultura sem que sejam assimiladas ou que sua identidade se 

perca, caracterizando a cultura híbrida, resultado do entrecruzamento de várias 

histórias e culturas. 

Perante as mudanças sociais, políticas e culturais torna-se complicada a 

relação de coexistência da tradição e da tradução, dividindo o mesmo espaço. É isso 

que alguns escritores pós-coloniais, pela ficção, têm procurado fazer, refletindo 

sobre essa questão. Não se pode desconsiderar o passado e as tradições, mesmo 

que tenham sido enfraquecidos pelos efeitos da colonização e, ao tratarem a 

modernidade como aliada nesse processo, torna-se mais fácil reunirem elementos 

em prol dessa permanência. Assim, as negociações e trocas culturais tornam-se
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necessárias, porque, com elas, pode-se aprender a conviver e aceitar a diferença 

em um ambiente que abriga uma multiplicidade étnica e cultural, como é o caso do 

continente africano.   

Não há como negar que a modernidade, além dessa pluralidade de culturas, 

também trouxe pontos positivos, como a expansão da informação e da 

comunicação, consequentemente, o estreitamento das distâncias, tornando mais 

próximos o local e o global. Conforme Augel, mesmo que essa situação ameace 

extinguir partes das tradições, inclusive as línguas não-codificadas em escrita, 

trouxe novas formas de revitalização dos elementos locais. Ela prossegue 

expressando que “constata-se uma nova consciência dos particularismos, surgem 

novos e se revigoram velhos movimentos nacionalistas que, ao menos 

potencialmente, levam a uma revitalização de identidades ou à reconfiguração de 

novas” (2007, p. 272). 

A partir dessas análises teóricas, é possível compreender as mudanças 

ocorridas na contemporaneidade, bem como os movimentos identitários e as 

consequências da globalização para a identidade, principalmente a cultural. Por ser 

marcado pela heterogeneidade, o continente africano torna-se um espaço propício 

para retratar as situações e as implicações envolvidas nesses processos, enquanto 

a literatura é capaz de demonstrar, mesmo que, em alguns casos, indiretamente, a 

possibilidade de construção ou reconstrução dessa identidade. 

 

2.1 A identidade no cenário africano  

 

Os países que passaram pela colonização sofreram profundas alterações que 

afetaram diretamente a constituição identitária de seu povo. No caso do continente 

africano, tais alterações ainda são mais complexas, pois além de ser formado por 

inúmeras comunidades, diferentes culturas e variadas línguas, teve que lidar com a 

influência europeia, como a imposição da língua do colonizador, processos de 

assimilação, resistência e exploração. 

De acordo com a pesquisadora Enilce Rocha (2006), em fins do século XV, os 

primeiros contatos entre Moçambique e Portugal se estabeleceram. Os portugueses 

buscavam conquistar territórios e explorar terras férteis e, para isso, escravizaram e 

oprimiram o povo moçambicano, que começou a ser apontado como raça inferior, 

bárbaro e sem cultura. 
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Para justificar a conquista e a ocupação pelo imperialismo e colonialismo em 

África, foram incutidos no discurso colonial elementos negativos baseados, muitas 

vezes, em preconceitos raciais e, em razão disso, o povo precisava ser dominado e 

“civilizado”. Para isso, os nativos foram privados de sua língua, tradições, crenças, 

ou seja, qualquer forma de expressão e cultura foi silenciada e a cultura dominante 

foi imposta, acentuando cada vez mais a demarcação entre metrópole e colônia, 

bem como a dicotomia colonizador e colonizado.        

Rocha (2006) também salienta que as culturas africanas possuem em comum 

a raiz cultural única de origem banto, porém a população é formada por uma vasta 

diversidade cultural e diferentes grupos étnicos, o que acabou tornando mais difícil a 

pretensão de uma nação homogênea e integrada.  

Apesar da tentativa de homogeneidade na África pelo discurso colonial, os 

europeus se depararam com um continente marcado por histórias locais interligadas 

e pela multiplicidade étnica-cultural. Conforme demonstra a estudiosa Eliana Reis, a 

África já se constituía híbrida anterior a ocupação europeia: 

 
 

Marcada por migrações e invasões internas e externas, a realidade da 
África do início do expansionismo europeu estava longe de sua imagem 
mítica de terra habitada por uma raça pura, caracterizada por costumes 
primitivos e semelhantes. Como qualquer região que não se mantenha 
isolada, a África já se mostrava híbrida – tanto no sentido biológico quanto 
cultural – e múltipla (1999, p. 30).  

 
 

Fazendo um breve panorama histórico de Moçambique, destaca-se que com 

o avanço colonial nova divisão foi traçada de forma arbitrária, fragmentando 

formações culturais em espaços coloniais diferentes e unindo diversas culturas 

dentro de um território colonial. Kabengele Munanga (1996) explica que diante 

dessas circunstâncias, o colonizador utilizou as diferenças para incitar rivalidades e 

oposições, no intuito estratégico de dividir para poder dominar, o que fez surgir o 

“tribalismo”. Por conta do “tribalismo”, começam a se constituir movimentos 

anticolonialistas e políticos formados por membros de uma etnia ou de etnias 

próximas. Os conflitos passam a ocorrer pela posse de territórios e pelo poder, pois 

alguns segmentos étnicos sentiam-se menos representados, causando então 

mútuas acusações e desentendimentos. Por outro lado, os movimentos políticos 

criam condições de um projeto com ideais nacionalistas, representando a luta
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comum dos diversos grupos étnicos contra o colonialismo e toda a forma de 

dominação.  

Com a independência, verifica-se a formação de novas alianças de forças 

oriundas do regime colonial, constituindo as elites. Essas elites chegam ao poder 

mantendo relações estreitas com as potências imperialistas e reproduzem a mesma 

dinâmica da ex-metrópole. E ao aplicarem o mesmo pensamento político ocidental, 

pressupondo uma nação com uma etnia única com as mesmas identificações dentro 

do espaço territorial, acabam agravando ainda mais a situação. No caso africano, 

devido à divisão territorial pela ex-metrópole, a formação de novos Estados 

anteriormente colonizados e a grande diversidade de grupos étnicos resultam nos 

conflitos do período da pós-independência.   

Munanga afirma que grande parte dos governantes nacionalistas e ditadores 

acreditava que para se controlar as manifestações do tribalismo seria a construção 

de um Estado-Nação no modelo ocidental com um partido único, porém a 

experiência histórica da independência demonstrou que não foi possível impedir tais 

manifestações, pois: “O Estado-Nação que supõe uma cultura Nacional nada tinha a 

ver com a realidade africana, multicultural e multiétnica” (1996, p. 299). 

Falar em Estado na África ainda é um desafio devido a sua complexidade. 

Munanga explicita que a situação consiste em um desafio aos dirigentes das novas 

nações africanas de como conciliar diferentes culturas e identidades étnicas em um 

continente marcado pela heterogeneidade: 

 
 

[...] como criar cultura e identidade nacional capaz de sobrepor às culturas e 
identidades étnicas no sentido de favorecer a unidade e a criação de uma 
consciência nacional, sem prejudicar as identidades culturais e regionais 
consideradas no mesmo momento riqueza cultural e como ameaça à 
formação da unidade nacional, pois manipuladas política e ideologicamente 
na luta pelo poder (1996, p. 298).    

 
 

Diante dessa constatação, no mundo globalizado e na sua condição 

periférica, a África precisa, como estratégia de sobrevivência, “resistir culturalmente”, 

assim como fez durante anos de dominação colonial. Na perspectiva atual, a 

resistência cultural está relacionada à compreensão da heterogeneidade e respeito 

às pluralidades culturais.  

Quanto ao pós-colonialismo, Inocência Mata ressalta que esse período é 

compreendido por alguns como a situação em que vivem as sociedades que
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emergem após o processo de colonização; para outros teóricos, ela aponta que o 

“pós” “refere-se a sociedades que começam a agenciar a sua existência com o 

advento da independência” (2003, p. 45). O termo pós-colonialismo, na forma 

imediata, aponta para o fim do colonialismo, porém em sentido mais estrito, remete 

“ao fim das ilusões dos projetos nacionais levados a cabo numa série de países 

recém-independentes” (MACHADO, 2004, p. 19), pois ao término do colonialismo, 

têm-se o surgimento de lutas internas pela tomada do poder entre os próprios 

nativos, bem como ditaduras marcadas por violência e corrupção.  

Stuart Hall diz que o pós-colonial é uma “releitura da colonização” “como parte 

de um processo global essencialmente transnacional e transcultural” (2003, p. 109) e 

ainda complementa o pesquisador Igor Machado (2004) ao explicar que com pós-

colonialismo não houve mudanças significativas na sociedade, apenas a troca de 

poder, visto que os problemas de dependência, subdesenvolvimento e 

marginalização persistiram:  

 
 

[...] o "pós-colonial" não sinaliza uma simples sucessão cronológica do tipo 
antes/depois. O movimento que vai da colonização aos tempos pós-
coloniais não implica que os problemas do colonialismo foram resolvidos ou 
sucedidos por uma época livre de conflitos. Ao contrario, o "pós-colonial" 
marca a passagem de uma configuração ou conjuntura histórica de poder 
para outra (Hall, 1996a). [...] No passado, eram articuladas como relações 
desiguais de poder e exploração entre as sociedades colonizadoras e as 
colonizadas. Atualmente, essas relações são deslocadas e reencenadas 
como lutas entre forças sociais nativas, como contradições internas e fontes 
de desestabilização no interior da sociedade descolonizada, ou entre ela e o 
sistema global como um todo (HALL, 2003, p. 56). 

 
 

É interessante também ressaltar outro teórico que explica o pós-colonialismo. 

Para Boaventura de Sousa Santos, esse momento histórico pode ser compreendido 

a partir de duas situações: a primeira acepção corrobora com Mata (2003) e a 

segunda, diz respeito às narrativas focando na perspectiva do colonizado e aos 

processos que envolvem os sistemas de representação e a identidade que, 

posteriormente, serão analisados nas obras de Mia Couto.   

 
 

O pós-colonialismo deve ser entendido em duas acepções principais. A 
primeira é a de um período histórico, aquele que se sucede à independência 
das colônias, e a segunda é a de um conjunto de práticas e discursos que 
desconstroem a narrativa colonial escrita pelo colonizador e procuram 
substituí-la por narrativas escritas do ponto de vista do colonizado. Na 
primeira acepção o pós-colonialismo traduz-se num conjunto de análises
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econômicas, sociológicas e políticas sobre a construção dos novos Estados, 
sua base social, sua institucionalidade e sua inserção no sistema mundial, 
as rupturas e continuidades com o sistema colonial, as relações com a ex-
potência colonial e a questão do neocolonialismo, as alianças regionais etc. 
Na segunda acepção, insere-se nos estudos culturais, lingüísticos e 
literários e usa privilegiadamente a exegese textual e as práticas 
performativas para analisar os sistemas de representação e os processos 
identitários (2003, p. 26). 
 
 

Com o avanço do discurso pós-colonial, os binarismos como colonizador e 

colonizado, dominador e dominado foram sendo extintos, porém os conflitos e as 

contradições internas continuaram a existir. Moçambique é exemplo de um país 

recentemente descolonizado marcado por confrontos e lutas pós-coloniais e que 

resiste em meio a um cenário de tensões e oposições. Tal situação é, em parte, 

consequência e reflexo da influência colonial, assim como a presença de diferentes 

línguas, culturas e etnias que desestabilizaram e dificultaram ainda mais a formação 

de uma identidade nacional.   

Jane Tutikian também salienta que o poder do Estado é tão forte e de 

tamanha influência que não permite que as ex-colônias portuguesas se reestruturem 

e manifestem sua identidade: “Nas ex-colônias portuguesas da África – tomando 

como paradigma Angola e Moçambique – o poder econômico e coercitivo do Estado 

mascara e impede o florescimento de uma identidade territorial, política e cultural” 

(2006, p. 20).  

Já com as literaturas pós-coloniais, que ganharam destaque a partir das 

últimas décadas, foram possíveis trazer para a ficção questões pontuais que 

envolvem aspectos relevantes no campo histórico, político, social e cultural. Elas 

abriram espaço para uma nova abordagem e análise de características que 

contribuíram significativamente para uma literatura menos excludente, no sentido de 

“ouvir as margens”. Nesse caso, permitir que se ouvisse a voz dos excluídos do país 

que fora colonizado, fato também explicitado por Santos (2003).  

Zilá Bernd (2003) explica que o conceito de identidade na literatura se amplia 

quando as literaturas minorizadas não aceitam o estatuto de literaturas periféricas e 

marginais e contestam sua autonomia no campo literário hegemônico. As literaturas 

emergentes, em um primeiro momento, têm a função de auxiliar na elaboração de 

uma consciência nacional e remetem a uma literatura de resistência, assim como as 

literaturas dos grupos discriminados têm o objetivo de se auto-afirmar contra o 

processo de assimilação. Na maioria das vezes, essas literaturas eram capazes de
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articular elementos que desconstruíam o discurso do colonizador e possibilitavam 

elaborar a narrativa a partir da perspectiva do colonizado. Mais tarde, as narrativas 

de emancipação, conforme Tutikian (2006), foram de suma importância, pois 

englobavam elementos de mobilização e resistência dos povos, além de apontarem 

para uma tentativa de fortalecimento ou resgate das identidades locais. 

Como indica o filósofo Kwame Appiah, é problemática a formação da 

identidade da africana. Ele afirma que a identidade africana é algo novo e ainda está 

em formação. Além disso, traz toda uma gama de histórias, biologias e afinidades 

culturais inventadas. O autor exprime também que as identidades são “complexas e 

múltiplas, e brotam de uma história de respostas mutáveis às forças econômicas, 

políticas e culturais, quase sempre em oposição a outras identidades” (1997, p. 248). 

Assim como grande parte dos teóricos sociais e culturais, é possível verificar 

que as identidades constituem-se em oposição a outras e são construções de 

produtos específicos históricos e culturais de uma determinada sociedade. 

Jorge Valentim (2011) faz uma observação no seu estudo que se refere à 

possibilidade de contextualizar o pós-moderno em África, visto que quando o pós-

moderno surge o continente estava imerso em conflitos pela independência. Além 

disso, reforça o autor, a noção de pós-modernidade está relacionada com as 

sociedades centrais, enquanto que o pós-colonial, com as periféricas. Diante dessa 

constatação, colocar os dois contextos em oposição seria equivocado, pois o pós-

colonial engloba alguns aspectos da concepção pós-moderna e, de certa forma, eles 

mantêm contato. Um dos exemplos de convergência consiste na identidade cultural. 

No presente, a identidade cultural do sujeito tem apontado para a instabilidade e 

para a mobilidade entre as fronteiras, redimensionando novas configurações 

identitárias. Pode-se perceber que o mesmo ocorre para o sujeito pós-colonial, 

demonstrando que as identidades estão em constante processo de mudança. 

Conforme Hall (2003), é possível observar que a teoria cultural explica como 

ocorrem os deslocamentos que afetam a constituição identitária e também é 

utilizada para compreender o caso africano pós-colonial. Ele afirma que as 

sociedades multiculturais não se constituem como algo novo, mas bem mais 

intensas que antigamente, pois as migrações e os deslocamentos dos povos vêm 

produzindo sociedades étnicas e culturalmente mistas. As razões apontadas para 

esses movimentos migratórios são muitas, entre elas estão guerras, conquistas, 

colonização, escravidão, desastres naturais, entre outras. Dessa forma, pode-se
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compreender que a sociedade africana é multicultural, formada por uma imensa 

gama de culturas heterogêneas.  

A crise da identidade que teve como desencadeador a globalização que 

acelerou as migrações e as diásporas, também teve outro fator que influenciou a 

crise identitária, em especial a africana, que foi o avanço da ciência. Têm-se 

exemplos dessa situação que podem ser apontados como: a desconsideração da 

cultura oral, considerada primitiva, em detrimento da escrita. A escrita desenvolvida 

nem sempre correspondia com a realidade dos países africanos; a necessidade de 

combate ao mito, visto que não se poderia conviver com a tradição e nem com seus 

valores, sem falar de suas crenças que eram recriminadas. Todos esses fatores 

contribuíram ainda mais para a instabilidade da identidade e a dificuldade de 

convivência harmônica na sociedade. 

Hall também destaca que as formas de globalização possuem dois processos 

opostos e, até mesmo, contraditórios. As forças dominantes que detém o capital, os 

processos culturais e tecnológicos aplicam uma produção de cultura em massa, 

ameaçando subjugar outras culturas pela tentativa de uma homogeneidade cultural, 

mas há de se considerar que, dentro do quadro da tentativa de homogeneização, um 

aspecto deve ser salientado, que consiste na “proliferação subalterna da diferença”. 

Essa proliferação subalterna da diferença é o que impede que a sociedade aceite a 

imposição da homogeneidade por parte da cultura dominante, são “os processos 

que vagarosa e sutilmente estão descentrando os modelos ocidentais, levando a 

uma disseminação da diferença cultural em todo o globo” (2003, p. 45).  

Mesmo que tais tendências ainda não possuam meios “de confrontar e 

repelir” a cultura homogeneizante, conseguem “subverter, ‘traduzir’, negociar e fazer 

com que se assimile o assalto cultural global sobre as culturas mais fracas” (HALL, 

2003, p. 45). Nos dias atuais, percebe-se que o local e o global estão ligados, não 

pela influência indiscriminada deste, mas porque ambos são interdependentes. A 

modernidade atinge a todos sem restrição e não aceitá-la é estar ameaçado a 

exclusão, em outros casos, construir seus próprios tipos de modernidades, torna-se 

uma forma de sobrevivência. Tais características podem ser compreendidas como 

uma forma de resistência à cultura homogeneizante, porém sem negar sua 

presença. Isso pode ser considerado como um modo de preservação de sua própria 

cultura e, por outro lado, pode representar, no mundo global, uma possível 

convivência com a diferença.  
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A condição de inadaptação ao contexto moderno pode incitar ao fechamento 

e ao isolamento, porém para não correr esse risco é preciso que as culturas 

emergentes estejam dispostas a aproximação e ao contato, reconhecendo 

similitudes e contrastes que de fato podem levar a mudanças significativas. O 

mesmo processo ocorre com a identidade, a tentativa de homogeneização leva a 

radicalismos e extremismos que as sociedades já não comportam, visto que as 

diferenças culturais estão cada vez mais se manifestando na atualidade:        

 
 

As culturas emergentes que se sentem ameaçadas pelas forças da 
globalização, da diversidade e da hibridização, ou que falharam no projeto 
de modernização, podem se sentir tentadas a se fechar em torno de suas 
inscrições nacionalistas e construir muralhas defensivas. A alternativa não é 
apegar-se a modelos fechados, unitários e homogêneos de "pertencimento 
cultural", mas abarcar os processos mais amplos — o jogo da semelhança e 
da diferença — que estão transformando a cultura no mundo inteiro (HALL, 
2003, p. 46-47).     
 
 

Quanto à identidade africana, é preciso levar em consideração todo o 

mosaico multiforme que a constitui. Pode-se afirmar que uma das questões mais 

problemáticas para os países do continente africano é a construção de uma 

identidade nacional, pois é composto pela multiplicidade e não há um “patrimônio 

comum” que permita a unificação e agregue todos ao sentimento de pertença à 

nação. Mesmo que não haja esse patrimônio comum, é necessário inventá-lo, 

seguindo essa mesma linha, Augel (2007) expressa que, nos dias de hoje, é mais 

realista pensar em identidades africanas unidas à ideia de nação enquanto 

“comunidade imaginada” do que defender a ideia de uma unidade baseada na 

diferença, o que se torna uma tarefa difícil ou mesmo impossível devido à 

complexidade envolvida. 

Desse modo, o papel da literatura nesse contexto pós-colonial é muito 

importante, pois ela auxilia na formação de uma consciência nacional, como modo 

de representação ou construção de significados, que narre ou mesmo imagine a 

nação. Mia Couto é um exemplo de escritor pós-colonial que utiliza essa estratégia e 

procura construir uma narrativa levando em consideração a pluralidade étnica e as 

diferenças culturais, por vezes contraditórias, existentes dentro do cenário africano.  
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2.2 Construções literárias e identitárias na obra de Mia Couto 

 

Retomando o poema Identidade, da obra Raiz de orvalho e outros poemas 

(2009), de Mia Couto, apresentado na abertura, é possível ter uma visão do que o 

autor propõe e demonstrar aspectos que envolvem a construção de uma identidade, 

em especial, a identidade africana.    

Apesar de ter sido escrito no fim da década de 70, na época em que 

Moçambique passava pelo processo de descolonização, consegue abordar em 

poucas palavras a questão da formação identitária, utilizando como recurso o papel 

da natureza. Analisando a partir dessa perspectiva e fazendo uma das leituras 

possíveis, tem-se o eu-lírico, nesse momento, posicionado como um sujeito 

moçambicano. 

Nos primeiros versos o eu-lírico fala da transmutação de um outro para poder 

ser ele próprio. Torna-se evidente essa necessidade da existência do “outro” para o 

indivíduo se tornar um “eu”. Ao contextualizar o poema, percebe-se que também traz 

a ideia da formação da identidade nacional moçambicana em que para ser ela 

mesma, diferentemente do passado colonial, precisa ser outra, transformada.   

Nos versos subsequentes, o eu-lírico se compara a formas de identificação, a 

pequenos elementos da natureza, sem que descaracterize a grandiosidade do 

movimento que os envolve. Essa movimentação também pode ser associada a 

modificações ocorridas no interior do indivíduo, mudanças pequenas, mas 

significativas. Nesse sentido, ao trazer palavras como pólen, sexo, vento, remete a 

ideia de germinação e suscita, novamente, a transformação. 

Na penúltima estrofe, o eu-lírico vê o passado e tem a esperança no futuro, 

porém no momento presente, a sua identificação com o lugar é desconhecida, 

revelando de certa forma uma visão distópica. Também se pode inferir que o poema 

retrata Moçambique, cenário de lutas e conflitos, que busca a sua nacionalidade e, 

consequentemente, a formação da própria identidade.  

Na última estrofe, o processo de constituição da identidade se caracteriza 

como algo conflituoso que, para o eu-lírico, está associado ao fato de recusar a 

dominação e a exploração, mesmo que para isso seja preciso morrer, enquanto o 

mundo idealizado por ele é motivo de nascimento. Esse dualismo marcante entre a 

vida e a morte, inerente a qualquer ser, reflete o ciclo natural da existência. A morte
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marca o fim de um ciclo, nesse caso, o término da colonização, e com o surgimento 

de um novo mundo, torna-se possível a renovação.          

Prosseguindo a analise da construção literária de Mia Couto, faz-se referência 

à tese IX sobre o conceito da história em que Benjamin (1987) utiliza o quadro 

Angelus Novus, demonstrando as características de como seria o anjo da história, 

com o olhar para o passado, enquanto uma tempestade o empurra para frente, para 

a modernidade. A partir dessa tese, pode-se fazer a analogia do individuo pós-

colonial que é empurrado para o futuro, como cita Benjamin (1987), e ao direcionar 

seu olhar para o passado não esquece suas origens e preserva os valores e 

tradições dos antepassados. É possível evidenciar que esse movimento permeia a 

proposta literária do autor moçambicano. Para comprovar isso, observa-se que ele 

recorre, frequentemente, a personagens que buscam resolver esse impasse, tentam 

manter a convivência com a modernidade, sem que precisem abdicar de seu 

passado e nem renegar suas origens.     

Do mesmo modo, porém de forma menos subjetiva, Hamilton afirma que “os 

pós-colonialistas encaram o passado enquanto caminham para o futuro” (1999, p. 

17). Analisando isoladamente essa asserção, também pode adequar-se à situação 

pretendida pela narrativa coutiana. Porém, Hamilton complementa dizendo que “os 

des-colonizados ainda tem que viver com a herança indelével do colonialismo” 

(1999, p. 17). Nesse caso, o passado não se refere ao resgate das tradições, mas 

se presentifica como forma de ameaça ou de dependência econômica.  

Quanto à questão identitária no pós-colonial, é interessante destacar Chinua 

Achebe ao afirmar que a identidade africana ainda está em processo de construção 

e já se constitui como algo observável, porém, na maioria das vezes, imbuído da 

visão colonial. Ele ainda apresenta uma constatação de extrema relevância ao 

afirmar que “faz parte do papel do escritor estimular a criação de uma identidade 

africana” (1982 apud APPIAH, 1997, p. 112). 

Mia Couto faz parte desse conjunto de escritores africanos contemporâneos 

que é capaz de articular elementos de representatividade do sujeito demonstrado 

pelas personagens e reformular de forma mais expressiva uma (re)construção da 

identidade africana, seja subvertendo o discurso colonizador pela reapropriação da 

língua ou desconstruindo linguisticamente para denunciar tematicamente, conforme 

explicita Tutikian (2006).  
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É inevitável perceber que as marcas do colonialismo no continente africano 

ainda são latentes e traduzir esse processo de busca identitária para a escrita, como 

faz Mia Couto, é um trabalho delicado, porque envolve questões que não foram 

totalmente suplantadas, como as diversas contradições existentes dentro do mesmo 

espaço e a necessidade de demonstrar a situação vivida após o colonialismo. O 

autor explora esses elementos como forma de denúncia da realidade passada ou de 

resistência, para que novos episódios não ocorram no futuro.  

Quanto à questão identitária nas obras de Mia Couto, é perceptível que a 

maioria delas retrata a busca da construção da identidade nacional, embora, em 

alguns casos, apresente-se sob a forma velada ou implícita. O autor evidencia esse 

fato, quando utiliza personagens nativos “retornados” ou habitantes que tiveram 

contato com outras culturas, pois não há como compreender uma África isolada, 

sem a “essência” heterogênea que a constitui, anterior à colonização e, 

posteriormente, com a presença dos portugueses.  

Porém, o autor não desconsidera a identidade pessoal das personagens nem 

a subjetividade envolvida nesse processo. Nota-se que a partir do sentimento de 

pertencimento, o sujeito constituirá a identidade social e cultural e, ao construir suas 

identidades, é capaz de assumir papéis, transformar o lugar em que vive, interagindo 

com os outros e se afirmando enquanto parte integrante da sociedade. Além disso, 

essa capacidade de representação do ser social também colabora na formação e, 

em alguns casos, na descoberta de uma identidade pessoal, tal identidade que fora 

apagada ou distanciada durante muito tempo pela presença e influência do 

colonizador.    

É por esse movimento que as personagens vão descobrir a si próprias, fazer 

novas identificações, diferentes daquelas impostas pelo colonizador, expressando 

sua alteridade e compreendendo o universo que as cercam. Em alguns casos, pode-

se analisar que as identificações influenciam as escolhas pessoais, as experiências 

moldam as visões e o contato com o outro transformam tanto o exterior quanto o 

interior e levam a aceitação e a uma maior compreensão da diferença. 

Por isso, apesar de as obras tornarem-se um importante foco de estudo no 

campo da teoria social, podem também revelar a subjetividade que trata a 

perspectiva cognitiva ou do comportamento humano. Ao se referir à memória, aos 

sonhos e às emoções adentra-se o campo da subjetividade e, todas elas, 

representam um papel importante na composição do indivíduo, seja ele no campo do
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real ou dentro da própria ficção. É interessante destacar que as três obras, objetos 

de estudo, são constituídas pela ambivalência entre o desejo de renovação e a 

desilusão quanto aos projetos empreendidos e de uma continuidade dos valores 

coloniais. Além disso, trazem os deslocamentos identitários e territoriais vividos 

dentro da própria terra e a necessidade de preservação das tradições.  

Para isso, um elo entre o passado e o presente é criado. No livro Um rio 

chamado tempo, uma casa chamada terra (2003) as cartas são as mediadoras 

dessa comunicação; em O último voo do flamingo (2005) é a existência de um 

habitante “o tradutor de Tizangara” que estabelece esse contato e em O outro pé da 

sereia (2006) é a travessia de Mwadia. Trata-se de recuperar e reelaborar o 

passado, evidenciando uma história que, para muitos, encontra-se silenciada. É pela 

ficção que Mia Couto tenta fazer com que o passado e o presente se encontrem, o 

novo e o velho entrem em comunhão, o local e o global se apazigúem. Dessa forma, 

a nação é reestruturada e reinventada pelas palavras do escritor.  

A narrativa de Mia Couto, muitas vezes, contempla uma releitura da história, 

pois recupera o passado, recriando-o ou recontando a história sob outro prisma. Ao 

trazer determinados fatos para o presente, favorece que as diferenças culturais se 

agucem, consequência das mudanças ocasionadas pelo tempo.  

A proposta literária de Mia Couto, ao dar voz aos personagens, permite que 

sejam ouvidas vozes que durante muito tempo em África foram reprimidas pela 

história, porém, hoje, essas mesmas vozes ganham lugar de destaque na ficção. 

Conforme salientam Fonseca e Cury, “o discurso da história, pois, ficcionalizado, faz 

emergir os discursos de memórias que foram silenciadas, que permanecem sem 

registro factual, mas que recebem vida e brilho no espaço da ficção” (2008, p. 41). 

Segundo ainda as autoras, essas vozes também denominadas de “entre-lugar” 

penetram em espaços e culturas diversas e apresentam-se “ao mesmo tempo 

próxima e distante” (2008, p. 106).  

Homi Bhabha expressa esse momento presente em que o entrecruzamento 

entre espaço e tempo resulta em dualismos bastante marcantes e, ao mesmo 

tempo, esses elementos imbricam-se, configurando o indivíduo e a sociedade 

contemporânea: “neste fin de siècle, encontramo-nos no momento de trânsito em 

que espaço e tempo se cruzam para produzir figuras complexas de diferença e 

identidade, passado e presente, interior e exterior, inclusão e exclusão” (1998, p. 

19). Nesse caso, o espaço passa a não ter referência fixa ou determinada, o tempo



43 

   

passa a ser dinâmico, sem estar regido pela linearidade, fazendo com que as 

fronteiras ou esse momento de trânsito se constituam em novas formas de 

reorganização de tempo e espaço. 

Não se trata de uma recuperação do passado nem o abandono dele por 

completo. Nessa perspectiva, as identidades culturais são negociadas, surge um 

maior espaço para as alteridades em que são evidenciados os processos de 

tradução cultural e, com eles, as formações identitárias. E como constatam Fonseca 

e Cury, “traduzem-se as tradições, que se atualizam no presente da escritura; 

traduzem-se as transformações do mundo contemporâneo, com a consciência de 

que local e global são contraditórias moedas da negociação identitária” (2008, p. 

127-128). 

Caso houvesse que determinar uma palavra para representar o escritor 

moçambicano, a palavra-chave seria “re-criar”. A todo o momento, ele busca criar e 

re-criar os espaços míticos, descrevendo as mudanças ocorridas interiormente com 

os próprios personagens nativos ou não, em um lugar que abarca culturas e etnias 

diferentes. Com a imaginação, o autor consegue alcançar esse propósito, 

salientando que, na realidade, é imprescindível essa transformação também em 

África como um todo.  

De acordo com Tutikian, a narrativa coutiana descreve a realidade quando é 

retomada a consciência mítica, tentando “recuperar certos valores autóctones de 

raízes específicas” (2006, p. 59), possíveis de revelar a identidade nacional. Nessa 

situação, mito e realidade se integram com o mesmo objetivo, de explicitar e de 

denunciar, indo de encontro ao discurso do poder.  

Fonseca e Cury, ao se referirem à escrita do autor, salientam que no contexto 

da crítica pós-colonial, ele contempla tanto questões locais quanto universais, 

“profundamente local – moçambicana, africana, do Terceiro Mundo –, 

profundamente universal – no tratamento dos temas, dos sempre mesclados 

espaços de produção de cultura” (2008, p. 107). Tutikian (2006) reforça essa mesma 

ideia, ao afirmar que Mia Couto busca a identidade nacional moçambicana. Apesar 

de ser retratado um fato aparentemente local, suas obras não perdem o aspecto 

universal, pois podem apresentar, em qualquer época ou lugar, temas significativos 

e as mais variadas manifestações humanas.       

Desse modo, percebe-se que ele utiliza a língua do colonizador como uma 

forma de expressão da liberdade e de possível diálogo entre as diferentes línguas
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moçambicanas a partir da língua oficial, por isso, constantemente, observa-se em 

suas narrativas construções de novas palavras, desconstruções de outras e 

expressões nativas que se afirmam enquanto marcas características de origem 

africana. Ele também privilegia a oralidade que, na maior parte, se aproxima do 

discurso popular do cotidiano. Segundo Patrick Chabal, Mia Couto “inventa” uma 

nova linguagem, que “dá corpo à voz popular, um eco da realidade com a qual a 

nova linguagem está em empatia” (1994, p. 68).   

Da mesma forma, grande parte dos escritores pós-coloniais, em suas 

narrativas, desmistifica o discurso hegemônico e opressor, reinventa um novo 

discurso, utilizando novas palavras, aproximando-se de uma reação anticolonialista 

em que “praticam um ato político e de auto-afirmação” (AUGEL, 2007, p. 45).           

Comumente, a literatura coutiana traz para a ficção um vasto número de 

personagens de fronteira, que se situam em um “entre-lugar” e, como tais, 

correspondem a proposta literária do autor, pois ele próprio é “um ser de fronteira 

enquanto escritor que assumidamente fala a partir da margem” (FONSECA; CURY, 

2008, p. 106) e tem a difícil tarefa de representar esse universo africano na língua do 

colonizador. 

Após a compreensão da construção literária de Mia Couto, é possível analisar 

a obra Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra que, além de trazer pontos 

relevantes como a situação pós-colonial em África, as migrações, a 

multiculturalidade, também traz as consequências e os reflexos que esses conceitos 

implicam e como afetam a constituição da identidade do protagonista. 

 



 

 

3 Ilha Luar-do-Chão: espaço de negociações e diálogos interculturais 

 

 

A obra Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra traz características 

que permeiam a questão da formação da identidade africana, como o resgate das 

tradições e o hibridismo cultural. Ao regressar à terra natal, movido pela morte do 

avô, Marianinho, figura central do romance, vai se deparar com diversas mudanças 

ocorridas no território durante o período em que esteve distante, como a condição de 

ser “estrangeiro” em sua própria terra e a articulação dessas transformações a partir 

de seu contato com o “novo”. O enredo se constrói por meio de cartas enigmáticas 

que transmitem conselhos e revelam importantes acontecimentos da ilha. Elas 

também possibilitam que o protagonista reflita sobre sua origem e a relação entre a 

cultura africana e a europeia. Além disso, recebe a tarefa de reestruturar sua família 

e sua terra, pois ao se constituir como um indivíduo híbrido torna-se capaz de 

estabelecer o diálogo entre as culturas, preservando as tradições e os valores 

autóctones, sem desconsiderar a influência da modernidade.  

O espaço destacado na obra Um rio chamado tempo, uma casa chamada 

terra e onde se desenvolve toda a narrativa é um lugar imaginário, uma ilha 

denominada Luar-do-Chão e, em sentido mais restrito, a casa da família Malilane. 

Por se tratar de uma ilha, a própria localização remete a um lugar afastado com 

pouco ou quase nenhum contato com outros territórios. A ilha, metaforicamente, 

representa a nação e, ao utilizar a parte pelo todo, é evidenciada a metonímia, 

demonstrando que a terra, após a experiência da colonização, ainda não se 

recuperou e hoje sofre efeitos devastadores como o abandono e a miséria. Esse 

cenário pós-colonial na obra também traz conceitos implícitos que a todo o momento 

são rearticulados e ressignificados, pois não são fixos e estão constantemente em 

processo de elaboração como, por exemplo, a formação identitária, foco principal 

deste trabalho.   

É na ilha que outros modos “de ver e ser visto” são abordados como resultado 

do contato de um nativo que retorna ao seu local de origem após um período

afastado para estudar na cidade. Tanto um aspecto quanto o outro direciona para a
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questão identitária e encaminha para o processo da alteridade que se dá a partir do 

contato entre os habitantes do lugar e o “estrangeiro”, nesse caso, representado 

pelo protagonista. 

É interessante destacar a proposição de Tânia Carvalhal que, ao versar sobre 

o alcance da literatura, evidencia o tema que o estudo, em especial, busca tratar: o 

trânsito entre as fronteiras, com enfoque sobre a identidade em trânsito: 

 
 

Vivemos em trânsito, entre fronteiras de línguas, códigos, culturas, 
procurando ver a literatura sem que ela seja limitada por essas fronteiras, 
de nações ou de línguas, nem pela divisão entre as artes e outras formas do 
conhecimento [...]. Nesse contexto, outros tempos como encontros e 
contatos são também, como sabemos, definidores da atuação do estudioso 
que, de forma regular e sistemática, relaciona dados, articula elementos, 
explora intervalos, além de ultrapassar limites e margens. Por isso é 
possível dizer que a literatura comparada se interessa sobretudo por 
relações, pela literatura e pela cultura em suas relações, pela literatura e 
cultura como lugares de relação (2005, p. 169). 

 
 
A autora ainda ressalta que encontros e contatos contribuem para que o 

estudioso busque, relacione e explore dados e elementos, transpondo limites e 

margens. Convém apontar que “encontros e contatos” são também fatores 

determinantes para a formação da identidade e para o reconhecimento da 

alteridade.  

É comum no campo das teorias sociais a discussão sobre a noção de 

fronteira, espaço onde ocorrem as “novas” construções identitárias e se estendem 

as relações de diferenciação por meio do processo de alteridade. A fronteira não se 

restringe apenas a um limite territorial, ela constitui-se em muito mais do que um 

espaço delimitado, é uma condição para o estabelecimento de relações e diferenças 

entre o “eu” e o “outro”. Reforçando a noção sobre a fronteira, Gupta e Ferguson 

salientam que “o termo não indica um local topográfico fixo entre dois outros locais 

fixos (nações, sociedades, culturas), mas uma zona intersticial de deslocamento e 

desterritorialização, que conforma a identidade do sujeito hibridizado” (2000, p. 45). 

Essa delimitação constitui-se um espaço em que valores, subjetividades e culturas 

são negociadas.  

Denys Cuche (1999) segue esse mesmo pensamento, expressando que a 

identidade, enquanto construto social, deve passar pela interação entre os membros 

ou grupos, assim como o processo de diferenciação que eles utilizam em suas
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relações, por isso, afirma-se que a identidade é uma “celebração móvel” (HALL, 

2005, p. 13), pois ela se constrói e reconstrói-se constantemente no interior das 

trocas sociais e se adapta à medida que se mantém relações entre discursos e 

sujeitos diferentes. 

Percebe-se que o protagonista, em um primeiro momento, é visto como um 

“de fora”, mesmo tendo nascido na ilha. Ele se caracteriza como um ser de fronteira, 

de um entre-lugar, além de ser o representante da união, da mestiçagem entre as 

culturas. No decorrer da narrativa, ao interpretar e conhecer a sua história e a de 

seu povo, é capaz de compreender o mundo que o cerca e construir significados 

diante das relações sociais. Ao se posicionar e tomar suas próprias decisões 

evidencia sua identidade social.   

O deslocamento físico na condição de “retornado” leva-o a observar que as 

mudanças não estão restritas somente ao território, mas também no interior, 

gerando um sentimento contrastante que terá que lidar a partir do seu regresso.   

Já uma forma simbólica da marcação da diferença, descrita por Woodward 

(2007), pode ser observada na junção da palavra Nyumba–Kaya, que designa casa 

em dois idiomas, representando os familiares do sul e do norte. Essa união significa 

também um desejo de integração entre diferentes regiões africanas ou a tentativa de 

dentro da heterogeneidade alcançar certa homogeneidade ou estabelecer um 

próprio individualismo.  

Cabe destacar que o próprio título do romance, ao utilizar símbolos como as 

palavras rio, tempo, casa e terra, remetem a elementos característicos da 

construção identitária como forma de representação no tempo e no espaço. O rio e o 

tempo dão a ideia de continuidade, e a casa e a terra, de origem. A utilização de 

metáforas para a nomeação da obra, como relata a estudiosa Ana Maria Soares 

Ferreira, caracteriza a conjunção de elementos que perpassam o romance: 

 
 
O romance é composto por duas metáforas, patentes no seu título, que 
assentam nos dois elementos essenciais da essência humana: o tempo e o 
espaço. O rio, pelo seu fluir imparável, é uma representação universal do 
eterno ciclo da vida e da morte, da experiência da irreversibilidade do tempo 
vivido. Paralelamente a esta relação entre tempo e rio, surge a metáfora da 
casa-terra, que simboliza a casa como lugar da integração harmoniosa do 
sujeito na terra (2007, p. 456). 
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Percebe-se que o rio é frequentemente evidenciado nos romances de Mia 

Couto. E na grande parte das vezes, ele sinaliza mais que fronteiras geográficas 

separando dois lugares, mas também a presença de fronteiras culturais. O rio 

simboliza a vida, a purificação e a renovação. Na obra em análise, o rio Madzimi 

separa a cidade da ilha e faz o paralelo entre urbano e rural, entre tradição e 

modernidade e, além disso, o eterno fluir representa o ciclo da vida, enquanto a terra 

representa o lugar sagrado de origem e apego às raízes.    

Atualmente, observa-se que o sujeito encontra-se cada vez mais fragmentado 

e deslocado da sua posição de estabilidade. Essa mudança estrutural, ocorrida na 

modernidade tardia, afeta as sociedades tanto pela ampliação de territórios como da 

intersecção entre as culturas. No passado, representações como etnia, classe, 

nacionalidade eram construtos sólidos e integrados, porém, hoje, novas formas de 

identificação têm surgido, desestabilizando essas estruturas e transformando tanto a 

identidade individual como a coletiva em cada vez mais plurais e menos unificadas. 

Algumas das causas, apontadas por Hall (2005), estão associadas ao fenômeno da 

globalização e seu impacto sobre a identidade cultural, que possibilitou o 

deslocamento e acelerou também as migrações e as diásporas, propiciando que 

novas identidades surgissem.  

A partir das teorias abordadas, destacam-se na narrativa dois momentos 

significativos que contribuem para a compreensão da formação da identidade do 

protagonista. Em um primeiro momento, Marianinho chega a sua terra natal e parece 

não reconhecê-la, bem como os habitantes também não o conhecem como um 

nativo; nesse caso, revela-se uma perda de referência, ocasionando uma 

instabilidade identitária. O outro momento diz respeito ao protagonista constituir-se 

como um indivíduo formado por várias culturas, não despreza nem negligencia 

nenhuma, mas dialoga com elas e esse movimento constitui e caracteriza sua 

identidade híbrida.   

 

3.1 Um estrangeiro em sua própria terra 

 

De acordo com a pesquisadora Reis (1999), uma das formas da difusão da 

cultura europeia foi pelo sistema escolar colonial que, junto com os grupos 

religiosos, tinha o objetivo de “civilizar” os habitantes. Anterior a isso, as poucas 

escolas eram destinadas a educação de membros religiosos, enquanto que o
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aprendizado tanto profissional como cultural dos nativos era transmitido de pai para 

filho. O novo sistema de educação, imposto pelos europeus, desconsiderava a 

tradição cultural africana em que os mais velhos eram responsáveis pela 

propagação da cultura e dos valores locais. À medida que avançava a educação 

ocidental, as histórias, os costumes e a religião eram substituídas pelos modelos 

estrangeiros. Além disso, as línguas nativas eram consideradas inferiores, devendo 

ser adotadas as línguas europeias. Para muitos, esse modelo “significou a sensação 

de ser estrangeiro em sua própria terra e de estar dividido entre dois mundos” 

(REIS, 1999, p. 32). Do mesmo modo, aqueles que partiram da sua terra natal e 

viveram em contato com a cultura europeia também travam esses conflitos ao 

retornar às origens. 

Dessa forma, a influência da cultura europeia tem como consequência “o 

surgimento de um novo sujeito cultural africano, uma nova ‘personalidade’ que se 

forma através de um ‘diálogo entre dois eus’ e entre duas temporalidades: o 

presente africano-ocidental e um passado nativo que ainda se mantém vivo” (REIS, 

1999, p. 33).  

Na obra, verifica-se a questão da língua como, por exemplo, quando 

Marianinho conversa durante a viagem com Miserinha, habitante da ilha. Ele vê uma 

garça, mas Miserinha afirma que é um mangodzwane, referem-se ao mesmo animal, 

porém com denominações diferentes. Ou o próprio nome da família Malilanes, que 

em português significa Marianos. Esses exemplos representam o encontro de 

culturas ou um diálogo intercultural.  

Cabe ressaltar, segundo Canclini, que a interculturalidade refere-se ao 

entrecruzamento e ao confronto após os grupos entrarem em relações e trocas, 

enquanto que a multiculturalidade consiste na justaposição de etnias ou grupos, 

admitindo-se a diversidade de culturas. Ele afirma que tanto a interculturalidade 

quanto a multiculturalidade são modos de produção do social: “multiculturalidade 

supõe aceitação do heterogêneo; interculturalidade implica que os diferentes são o 

que são, em relações de negociação, conflito e empréstimos recíprocos” (2009, 

p.17).  

A despeito da dispersão do indivíduo, ele mantém constante esse desejo de 

voltar às origens. Ao retornar, porém já não é o mesmo, pois suas experiências, 

suas vivências e seu contato com outras culturas se tornam partes integrantes de 

sua identidade. Nas culturas africanas, em que as tradições e os valores culturais
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são muito expressivos, o sujeito não anula tais elementos e, ao regressar à terra 

natal, os vestígios e lembranças são evocados, começando a se manifestar e a se 

desenvolver gradualmente.  

O sociólogo Anselm Strauss, ao tratar das transformações da identidade, 

afirma que “todo retorno à casa, desde que você a tenha deixado realmente, 

sinalizará algum tipo de movimento de identidade. Algumas pessoas retornam, 

literalmente, à casa num esforço ou para negar que se tenham afastado tanto ou 

para impedir outra defecção” (1999, p. 103). 

Na obra, essa situação é perceptível quando Marianinho recorda o que disse 

seu avô: “o velho Mariano sabia: quem parte de um lugar tão pequeno, mesmo que 

volte, nunca retorna. Aquele não seria o lugar de minhas cinzas. Assim fora com os 

outros, assim seria comigo” (COUTO, 2003, p. 45). Nesse caso, o retorno do 

protagonista, conforme Strauss (1999), marca a negação do distanciamento. É pela 

fala do avô que ele identifica que já não é o mesmo, ocasionado pelo seu 

afastamento da ilha.  

A narrativa tem início a partir da viagem de Marianinho à ilha Luar-do-Chão 

para o enterro do seu avô. Esse regresso à terra natal e à casa da família, Nyumba- 

Kaya, fará com que a personagem reencontre seus parentes, conheça as histórias 

da ilha e desvende segredos que até o momento estavam em suspenso: 

 
 

A morte é como o umbigo: o quanto nela existe é a sua cicatriz, a lembrança 
de uma anterior existência. A bordo do barco que me leva à Ilha de Luar-do-
Chão não é senão a morte que me vai ditando suas ordens. Por motivo de 
falecimento, abandono a cidade e faço a viagem: vou ao enterro de meu 
Avô Dito Mariano (COUTO, 2003, p. 15).  

 
 

No primeiro parágrafo da obra, a morte é evidenciada e é por meio dela que 

os passos da personagem vão sendo orientados. Ao comparar a morte com um 

umbigo revela a ligação entre os dois mundos, o espiritual e o material; além disso, 

essa cicatriz simbolizada pelo umbigo remete ao conceito de reencarnação. A vida 

não é algo estanque e está sempre em processo de renovação. A morte constitui-se 

na passagem de um ciclo para outro, um retorno ao mundo espiritual como uma 

forma de restauração e, até mesmo, de redenção.  

O avô está em estado de “quase morte” e gera dúvidas para de fato ser 

enterrado e, enquanto isso não se confirma, ele permanece na casa. Referente a
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esse momento, é interessante destacar Mircea Eliade que explica: “Para certos 

povos, só o sepultamento ritual confirma a morte: aquele que não é enterrado 

segundo o costume não está morto” (1992, p. 89). Unindo o místico e o fantástico, a 

terra também se fecha e não é possível enterrá-lo. Somente após os assuntos 

pendentes serem esclarecidos, a terra poderá se abrir para recebê-lo. Para isso, 

Marianinho é chamado para o funeral e mantém comunicação com o avô por 

intermédio de cartas. Nessas cartas são explicitados fatos da ilha, questões de 

família e segredos que precisam ser revelados.  

No início da narrativa já se revelam presentes traços da tradição africana e, 

no decorrer dela, várias outras situações são evidenciadas, porém, em alguns 

momentos, determinados fatos parecem ser contraditórios. A própria casa é a 

representação de um lugar também em trânsito, que abriga diferentes concepções 

culturais como, por exemplo, o local da cozinha não é o da tradição africana e, por 

vezes, as mulheres adotam obrigações que não lhe cabem. Ao mesmo tempo, 

convivem com as crenças africanas, mas não dispensam a cultura ocidental, ao 

chamar um padre para olear o morto. Inclusive, Marianinho é encarregado de 

conduzir o funeral do avô, mesmo que esse papel na tradição seja designado ao 

filho mais velho.  

Tais situações apresentam, em parte, a influência colonial que conseguiu 

imprimir novas configurações sociais que, por sua vez, revelam-se em uma 

negociação entre as culturas. A tradição é conhecida e referenciada, porém valores 

e costumes diferentes se imbricam, as origens não são negadas ou apagadas, mas 

se adaptam às circunstâncias, caracterizando esse trânsito cultural.       

Pode-se compreender que esse encontro da personagem com a sua terra é 

também um rito de passagem, pois ao reencontrar antigos vestígios e, ao mesmo 

tempo, passar por situações completamente desconhecidas, permitem que o 

protagonista sofra mudanças significativas. O “olhar simultaneamente distante e 

próximo” (FONSECA; CURY, 2008, p. 87) o ajuda a compreender as nuances da 

sua terra e a conhecer a si mesmo.   

Em uma passagem, tem-se o reencontro do protagonista com a sua terra que 

fora conhecida, mas que no momento ele não a reconhece, inclusive, ele mesmo é 

visto como um estranho ou um estrangeiro pelos habitantes e pela própria família: 

“Desconhecem-me. Mais do que isso: irreconhecem-me. Pois eu, na circunstância, 

sou um aparente parente. Só o luto nos faz da mesma família” (COUTO, 2003, p.
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29). Percebe-se que ao chegar à ilha, depara-se com a morte de Luar-do-chão, a 

imagem degradante de abandono e miséria das ruas e das casas e a morte em vida 

de todo um povo desiludido e sem esperança: 

 
 

As casas de cimento estão em ruína, exaustas de tanto abandono. Não são 
apenas casas destroçadas: é o próprio tempo desmoronado.[...] Dói-me a 
Ilha como está, a decadência das casas, a miséria derramada pelas ruas 
(COUTO, 2003, p. 27-28). 

 
 

Nesse outro momento, o narrador, ao mesmo tempo, vê a imagem 

degradante de Luar-do-Chão e também a possibilidade de reversão desse quadro 

ao reparar que em cada ser há uma energia ávida para se manifestar e a vida ainda 

é pulsante. Embora os habitantes e o lugar carreguem marcas da ação colonizadora, 

percebe-se que nem tudo está perdido ou foi subtraído: 

 
 

Dói-me a Ilha como está, a decadência das casas, a miséria derramada 
pelas ruas. Mesmo a natureza parece sofrer de mau-olhado. Os capinzais 
se estendem secos, parece que empalharam o horizonte. À primeira vista, 
tudo definha. No entanto, mais além, à mão de um olhar, a vida reverbera, 
cheirosa como um fruto em verão: enxames de crianças atravessam os 
caminhos, mulheres dançam e cantam, homens falam alto, donos do tempo 
(COUTO, 2003, p. 28). 

 
 

De certo modo, esse estranhamento ou inadaptação é, em parte, decorrência 

da emigração que possibilita essa perda de identificação ou perda de referências, 

causando uma instabilidade ou, para outros, uma “crise identitária”. Essa situação de 

não reconhecimento também ocorre devido a mudanças que podem acontecer no 

interior do sujeito ou no próprio espaço para o qual está retornando, por isso sente-

se deslocado.    

Fonseca e Cury exprimem exatamente a situação do narrador que percebe a 

diferença e a estrangeiridade tanto dentro de si mesmo quanto no mundo que o 

rodeia, desestabilizando as estruturas e conceitos até então pré-estabelecidos: 

 
 
Preservação e errância poderiam ser chaves conceituais para compreender 
a tensão presente no nosso mundo contemporâneo, uma vez que perceber 
o outro que nos habita a todos, perceber a “estrangeiridade” de nossa 
própria casa, no interior de nossa própria cultura, acaba por configurar-se 
como um colocar em xeque nossos conceitos de identidade e a própria 
realidade que nos circunda (2008, p. 88). 
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Outra passagem também revela essa estrangeiridade da personagem quando 

o coveiro Curozero diz: “você ficou muito tempo fora. Agora, é um mulungo” 

(COUTO, 2003, p. 159). Mulungo na língua nativa designa branco, nesse caso, 

entende-se que o protagonista passou por uma mudança, ou seja, tornou-se um 

estrangeiro.  

Zygmunt Bauman relata que o indivíduo pode “até começar a sentir-se chez 

soi, 'em casa', em qualquer lugar, mas o preço a ser pago é a aceitação de que em 

lugar algum se vai estar total e plenamente em casa” (2005, p. 20). Nesse caso, ele 

se adapta ao novo ambiente e se resigna ou se acomoda quanto à situação que é 

vivenciada, porém não estará totalmente satisfeito como se estivesse na sua própria 

casa. Na obra, esse fato é verificado quando Marianinho reflete sobre a fala do avô: 

“e se confirma a verdade das palavras do velho Mariano: eu teria residências, sim, 

mas casa seria aquela, única, indisputável” (COUTO, 2003, p. 29). 

Tomaz Tadeu da Silva destaca que a viagem possibilita essa mobilidade da 

identidade, o indivíduo, ao se deslocar, sente-se como um “estrangeiro”:   

 
 
[...] é a viagem em geral que é tomada como metáfora do caráter 
necessariamente móvel da identidade. Embora menos traumática que a 
diáspora ou a migração forçada, a viagem obriga quem viaja a sentir-se 
"estrangeiro", posicionando-o, ainda que temporariamente, como o "outro", 
A viagem proporciona a experiência do "não sentir-se em casa" que, na 
perspectiva da teoria cultural contemporânea, caracteriza, na verdade, toda 
identidade cultural (2007, p. 88). 
 
 

Dessa forma, percebe-se que na narrativa Marianinho vai passar por essa 

mobilidade. No momento inicial, é visto como um emigrante, porém após conhecer 

sua história e a história da ilha se posiciona como um nativo. Mesmo que, a 

princípio, não se sinta em casa, o retorno proporciona o contato com suas raízes, 

que desperta o sentimento de pertencimento.  

É interessante destacar outro excerto da narrativa em que Marianinho 

observa a tradição das mulheres, embora admita não compreender tais costumes. 

Reconhece que ainda lhe faltam formas de entendimento da cultura de seu povo que 

ele trata como “outros idiomas”:    

 
 
Estou na margem do rio, contemplando as mulheres que se banham. 
Respeitam a tradição: antes de entrar na água, cada uma delas pede 
permissão ao rio: 
- Dá licença? 
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Que silêncio lhes responde, autorizando que se afundem na corrente? Não 
é apenas a língua local que eu desconheço. São esses outros idiomas que 
me faltam para entender Luar-do-Chão (COUTO, 2003, p. 211). 

 
 

De acordo com Fonseca e Cury (2008), a nação se afirma como um conjunto 

de diferenças, com a convivência contraditória de negociações identitárias. É 

recorrente na proposta literária de Mia Couto a discussão sobre viagem, errância e 

deslocamento, na tentativa de ressaltar a necessidade de fixação e, até certo ponto, 

de estabilidade, porém isso se revela como uma situação provavelmente impossível, 

devido às circunstâncias causadas por condições políticas e econômicas da África e 

de Moçambique, que colaboram para a instituição de personagens itinerantes. 

Tanto que para isso, o autor moçambicano cria personagens “retornados” 

mesmo que, a princípio, a nova identidade seja considerada uma ameaça. Todos 

sofrem uma forma de re-conhecimento e tentam a re-afirmação de uma nação, para 

demonstrar que é possível a convivência e a adaptação entre diferentes culturas, 

cada um respeitando a tradição, os valores e as crenças, sendo possível, desse 

modo, a diminuição das barreiras e dos conflitos existentes. Acima de tudo, é uma 

“estratégia política por meio da literatura de afirmação de uma África que se quer 

múltipla, embora respeitadas suas individualidades nacionais, tanto para africanos 

como para o mundo globalizado” (FONSECA; CURY, 2008, p. 104). 

Nos países que passaram pela experiência da colonização, tanto os 

indivíduos que emigraram quanto os que permaneceram na sua terra de origem, 

passaram por mudanças identitárias que tendem a esse “descentramento”, visto que 

convivem com intensas contradições dentro de seu território, como aceitação e 

oposição à tradição, perda de referência de si mesmo ou do local em que vive ou 

viveu.  

Pode-se destacar que a personagem possui vínculos com sua terra e busca 

suas raízes e tradições no contato com os mais velhos. Geralmente, as narrativas de 

Mia Couto contemplam esse dualismo bem marcante, em que se tem a necessidade 

da preservação da cultura ancestral e o contato com o “outro” e com a modernidade. 

O que se observa é a tentativa de fortalecimento da identidade local, bem como a 

possibilidade de trânsito e diálogo entre as diferentes culturas, no intuito de reafirmar 

e “ressignificar a nação”. 

Seguindo a análise, é possível verificar que a narrativa busca dar sentido a 

nação africana, ao “narrar a nação”, a partir de marcas deixadas pela colonização, 
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da experiência do contato da modernidade pelo protagonista, aceitando ou 

recusando a nova cultura e da tentativa de compreender a sua própria história e a de 

seu território. Dessa forma, pode-se notar que as circunstâncias e as condições 

políticas, sociais e econômicas, bem como as influências coloniais e o contexto 

histórico pós-colonial moçambicano são fatores que permitem apontar para essa 

problemática que tange a questão da formação identitária nacional e também da 

identidade cultural. 

 

3.2 O descendente híbrido  

 

Lynn Menezes de Souza (2004), em seu estudo sobre hibridismo, relata que 

Bhabha investiga as culturas híbridas pós-coloniais marcadas por situações que 

envolvem deslocamentos tanto pela experiência da escravidão quanto por diásporas 

migratórias. É por meio desses deslocamentos que ocorre o contato e a justaposição 

de diferentes culturas, dando origem ao hibridismo cultural. O autor ainda ressalta 

que a diferença cultural não se baseia somente na troca, mas na sua releitura como 

uma forma de ressignificar o conceito de cultura.  

Desse modo, para Bhabha, a cultura “passa a ser vista como algo híbrido, 

produtivo, dinâmico, aberto, em constante transformação [...] ‘uma estratégia de 

sobrevivência’” (SOUZA, 2004, p. 125). Essa estratégia, citada por Souza (2004), é 

transnacional porque abriga as diferentes experiências e memórias de 

deslocamentos de origens e também é tradutória, pois determina uma 

ressignificação dos símbolos culturais tradicionais. Nas culturas pós-coloniais atuais, 

esses símbolos antigos precisam ser ressignificados ou traduzidos para que possam 

ser interpretados de diferentes formas em situações que abarcam diversa 

multiplicidade cultural.   

É interessante salientar o diálogo entre Marianinho e sua tia sobre a chegada 

dos parentes do Norte. Ele diz que não sabia que tinha tantos mulatos na família, a 

tia afirma: “neste mundo, todos somos mulatos” (COUTO, 2003, p. 59). Tal 

constatação representa essa mistura entre etnias e culturas, a multiculturalidade, 

evidenciada por Hall (2003). Moreira segue a mesma linha, explicando que a 

sociedade moçambicana, ao passar pelo processo inter e transcultural, também 

ressignifica a cultura:    
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Esse conflito resulta do trânsito sistêmico e epistêmico que emerge do 
processo inter e trascultural que caracteriza a sociedade moçambicana, e 
enfoca não somente os nativos, mas inclui os estrangeiros que, deslocados, 
precisam, também eles, reinventar a sua memória (2005, p. 209).  

 
 

No decorrer da narrativa, percebe-se que a identidade de Marianinho vai 

sofrendo uma gradual modificação, ao tomar conhecimentos dos fatos ocorridos na 

ilha e de sua verdadeira origem. Dessa forma, valores e costumes vão recompondo 

sua personalidade, porém, com a visão no presente, na modernidade, bem como a 

recuperação de lembranças guardadas na memória, dando outros e novos sentidos, 

agregando elementos a sua identidade pessoal e cultural. 

Homi Bhabha (2000a apud SOUZA, 2004) evidencia que a hibridização é um 

processo de trânsito contraditório e está relacionada a uma mudança social: 

 
 

A hibridização não é algo que apenas existe por aí, não é algo a ser 
encontrado num objeto ou em alguma identidade mítica ‘híbrida’ – trata-se 
de um modo de conhecimento, um processo para entender ou perceber o 
movimento de trânsito ou de transição ambíguo e tenso que 
necessariamente acompanha qualquer tipo de transformação social [...] 
(2004, p. 113). 
 
 

O entre-lugar, destacado por Bhabha (1998), é concebido como um lugar 

distinto, um terceiro espaço híbrido que permite novos rearranjos e recombinações, 

ressaltando que não consiste no novo absoluto nem no abandono do passado. É 

com a hibridação cultural que algo diferente surge, resultado das articulações e 

negociações entre sujeitos distintos, como as trocas culturais e identitárias que 

passam pelas identificações.  

Nas obras de Mia Couto, em que se apresenta o cenário pós-colonial, é 

recorrente a presença de personagens de fronteira, de margem, bem como 

elementos que caracterizam o hibridismo cultural e questões que retomam a 

formação identitária. Em várias passagens da obra Um rio chamado tempo, uma 

casa chamada terra esse momento entre fronteiras é estabelecido: o presente e o 

passado, o interior representado pela casa e o exterior, pela ilha, a inclusão na 

forma de retorno do protagonista e a exclusão ao ser visto como um estrangeiro ou, 

indo mais além, aspectos que tangem a própria África pós-colonial. 

Zilá Bernd explicita que as culturas híbridas, apesar de se constituírem pela 

diferença, não se caracterizam como imposições ou sobreposições, mas por
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transformações obtidas a partir da recombinação entre culturas que vão possibilitar 

novo sentido e novas práticas:  

 
 

Culturas híbridas são, na nossa concepção, aquelas em que a tensão entre 
elementos dispares gera novos objetos culturais que correspondem a 
tentativas de tradução ou de inscrição subversiva da cultura de origem em 
uma outra cultura. Não se trata, portanto, de assimilações forçadas ou de 
fusões, nem tampouco de mestiçagens com tendências à homogeneização, 
mas de modos culturais que, oriundos de um determinado contexto de 
origem, se recombinam com outros de origem diversa, configurando novas 
práticas (2003, p. 76). 

 
 

Homi Bhabha evidencia que “a dimensão transnacional da transformação 

cultural - migração, diáspora, deslocamento, realocação - torna o processo de 

tradução cultural uma forma complexa de significação” (1998, p. 241). Seguindo a 

mesma linha, Hall (2005) expressa que o processo de tradução cultural também 

fortalece as identidades locais, resultando no cruzamento de várias histórias e 

culturas e, para reforçar isso, utiliza o termo “homens traduzidos”. Sendo assim, os 

homens traduzidos “devem aprender a habitar, no mínimo duas identidades, a falar 

duas linguagens culturais, a traduzir e negociar entre elas” (2005, p. 89).  

Na obra, esse caráter é evidenciado quando Marianinho mistura na própria 

fala palavras características da sua região como, por exemplo, xicuembo: “Agora o 

surpreendia, preparado para o que desse e não viesse. E por que motivo se 

prevenia, xicuembo na almofada e pistola na cabeceira? Meu pai esperava a 

emboscada de quem?” (COUTO, 2003, p. 59-60), revelando o “homem traduzido” 

citado Hall (2005). 

De acordo com Hall (2005), as pessoas que permaneceram distantes de sua 

terra sabem que não é possível um retorno ao passado e que para integrar na nova 

cultura é necessário que negociem com elas, sem que para isso seja preciso abdicar 

de sua tradição, história e língua, elementos que também constituem a identidade. 

Conforme Marli Fantini, “elas buscam proteger-se da assimilação unificadora e 

homogeneizante de sua nova ‘casa’” (2004, p. 175). 

Pelo viés sociológico, Bauman explica que o indivíduo, na situação de 

deslocamento, pode negociar entre identidades diferentes, pois há sempre algo a 

ser permutado. Segundo o autor, as identidades são fluidas e estão, 

constantemente, sendo formadas por escolhas próprias e influenciadas por opiniões
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de outros. Quanto mais habilidade tiver o sujeito para negociar, mais êxito terá em 

suas decisões e menor a probabilidade de ambivalências:  

 
 

Estar total ou parcialmente 'deslocado' em toda parte, não estar totalmente 
em lugar algum (ou seja, sem restrições e embargos, sem que alguns 
aspectos da pessoa 'se sobressaiam' e sejam vistos por outras como 
estranho), pode ser uma experiência desconfortável, por vezes 
perturbadora. Sempre há alguma coisa a explicar, desculpar, esconder ou, 
pelo contrário, corajosamente ostentar, negociar, oferecer e barganhar. Há 
diferenças a serem atenuadas ou desculpadas ou, pelo contrário, 
ressaltadas e tornadas mais claras (2005, p. 20). 
 
 

Um momento de imbricação do trânsito cultural é notado quando o 

protagonista se entrega ao desejo, mantendo relações sexuais com alguém que não 

consegue ver o rosto: “Fizera amor, sim, com uma ausência, a quem eu podia 

entregar o rosto de quem me aprouvesse” (COUTO, 2003, p. 113). De acordo com a 

tradição, não era permitido ter relações sexuais durante os dias de luto. Mesmo 

conhecendo os costumes, não os segue, contrapondo, então, a visão entre os dois 

mundos. No decorrer da narrativa, sonho e realidade também se misturam, ao 

imaginar a relação com Nyembeti, irmã do coveiro da região, por quem nutria 

atração e que, posteriormente, materializa-se quando acontece o envolvimento deles 

no cemitério.     

Em uma das cartas, o avô Mariano relata costumes tradicionais de seu povo 

que contrastam com os da civilização ocidental compreendidas como situações 

normais e modernas. Observa-se que ao utilizar a expressão “vocês” engloba 

também o neto, para quem a carta é dirigida. Tal situação evidencia que Marianinho, 

ao aceitar os modelos culturais estrangeiros, acaba negociando entre as diferentes 

culturas: 

 
 

Mas eu que posso dizer do amor? Ela queria a prova e eu, seguindo a 
tradição, não podia mostrar paixão por mulher. Lá na cidade ouvi dizer que 
vocês já usam modos dos brancos. E dão-se as mãos e até se beijam às 
vistas do público. Mas, aqui, só homem que foi enfeitiçado é que exibe 
carinhos por motivo de mulher (COUTO, 2003, p. 139). 
 
 

Segundo Silva, o hibridismo está ligado a deslocamentos demográficos que 

possibilitam o contato com outras identidades, sendo que esses movimentos podem 

ser literais ou metafóricos. O autor demonstra que atravessar fronteiras pode ser
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apenas a transição de espaços simbólicos entre identidades. O movimento entre 

fronteiras faz se manifestar a instabilidade identitária e as migrações, sejam elas 

forçadas ou não, e tendem a desestabilizar, deslocar e “subverter a tendência da 

identidade à fixação” (2007, p. 88). 

Fantini (2004) afirma também que essa mobilidade e fragmentação das 

identidades apontadas por Hall (2005) são fatores determinantes para se repensar e 

refletir sobre o conceito de nação e identidade nacional. Os constantes 

deslocamentos e diversos intercâmbios ocasionados, principalmente, pela 

globalização ampliam a heterogeneidade cultural. Esse trânsito e intercâmbios 

culturais contribuem para que novas identidades híbridas se constituam. 

O contato entre o avô Dito Mariano se estabelece por meio de cartas. As 

cartas escritas pelo próprio Marianinho representam a conexão entre dois mundos, a 

relação entre passado e presente, o antigo e o novo, além de ser um instrumento 

que favorece a reinserção do protagonista na cultura nativa. Observa-se que em 

África os mais velhos são os guardiões da tradição e seus ensinamentos são 

transmitidos oralmente a fim de preservar os costumes e os valores. As cartas 

conseguem recuperar essa característica, pois segundo o avô “não são escritos. 

São falas” (COUTO, 2003, p. 64). É por intermédio delas que o vínculo entre avô e 

neto é retomado. 

Marianinho desempenha a função de traduzir um mundo a partir de vozes da 

sociedade africana, decifrando as mensagens nas cartas do avô. A pesquisadora 

Vera Mâquea explica que “traduzir é transitar entre universos, a Ilha e a cidade, 

inscrevendo-se num tempo que vai além de sua própria existência” (2013, p.171). 

Por circular entre culturas distintas, o protagonista é capaz de conciliar os dois 

mundos, reinscrevendo sua história pela intersecção entre eles. 

É interessante salientar que ambas as personagens integram diferentes 

mundos sociais, históricos e culturais. É pelo contato entre elas que é possível 

perceber o diálogo entre as partes que, em alguns casos, é tenso e conflitante. 

Nesse caso, evidencia o processo de tradução cultural, abordado tanto por Bhabha 

(1998) quanto por Hall (2005).  

As cartas têm um papel amplamente importante, pois além de abordar 

questões culturais e sociais, permitem o desencadeamento de toda a narrativa. Elas 

transmitem conselhos, fazem revelações, dissolvem segredos, levando Marianinho a
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compreender não só a ilha no sentido político-social, mas também a si próprio e 

seus ideais. 

Bauman expressa que tanto o “pertencimento” quanto a “identidade” são 

mutáveis e dependem de escolhas do próprio indivíduo ao interagir no meio no qual 

está inserido: 

   
 

[...] O “pertencimento” e a “identidade” não têm solidez de uma rocha, não 
são garantidos para toda a vida, são bastante negociáveis e revogáveis, e 
de que as decisões que o próprio indivíduo toma, os caminhos que percorre, 
a maneira como age – e a determinação de se manter firme a tudo isso – 
são fatores cruciais tanto para o “pertencimento” quanto para a “identidade” 
(2005, p. 17). 
 
 

Tal situação constata-se quando Marianinho afirma que “enquanto estudante 

liceal eu visitava a Ilha com frequência. Depois, essas visitas foram escasseando, 

até que deixei de vir” (COUTO, 2003, p. 45). Pode-se compreender que com a 

passagem do tempo esse distanciamento torna-se maior, mesmo que não haja 

mudança na distância física. O que aumenta é a distância entre o ser e a terra natal 

e, consequentemente, reduz a identificação com suas origens. Por isso, o 

pertencimento e a identidade não são estanques, são altamente negociáveis e 

dependem de escolhas do indivíduo. Ao escassear as visitas à ilha, o protagonista 

assume a decisão de manter-se afastado e aceitar que a nova cultura faça parte da 

sua constituição.   

Em seu estudo, em especial sobre a América Latina, Canclini (2006) reforça 

que a hibridação é um fenômeno de fusão que abrange contradições. Conforme o 

autor, a hibridação é um processo sociocultural em que estruturas ou práticas já 

hibridizadas se combinam para criar novas estruturas, objetos e práticas. Tais 

processos, segundo ele, relativizam a noção de identidade e colocam-na como 

objeto de pesquisa em várias áreas. A hibridação não só apenas acaba com a 

pretensão de uma identidade pura ou homogênea, mas salienta “o risco de delimitar 

identidades locais autocontidas ou que tentem afirmar-se como radicalmente 

opostas à sociedade nacional ou a globalização” (2006, p. 23), porque, dessa forma, 

subtrai-se traços como valores, tradições, línguas, costumes, e acaba por 

desconsiderar a mistura pelas quais são formadas, impossibilitando de ocorrer 

mudanças no campo cultural e político. Não há como se pensar, nos dias atuais, 

com os mundos interconectados, em uma identidade determinada e contida, pois
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elas se reorganizam mediante essa inter-relação entre etnias, nações e classes, 

formando a heterogeneidade e produzindo constantemente novas hibridações.  

Na obra Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra o narrador, 

Marianinho, é detentor de conhecimento e alguém que pode respeitar as tradições, 

por isso, foi escolhido para conduzir o enterro do avô e interceder junto aos nativos 

na tentativa de harmonização social. A intenção do avô, mesmo que de forma 

inconsciente, consiste na tentativa de mudar o curso dos acontecimentos e, de certa 

forma, propor as mudanças necessárias à ilha.  

Tal escolha pode ser compreendida pelo neto estar distante e não 

contaminado pelo passado de lutas coloniais, ideais revolucionários nem 

mentalidades pós-coloniais. Ele é filho da terra, porém é um elemento híbrido, capaz 

de fazer a união entre as culturas, preservando os valores e as tradições dos 

antepassados sem desconsiderar a modernidade, o indivíduo indicado para 

compreender a história, resgatar o legado ancestral, mediado pela sua vivência e o 

contato com outras histórias e culturas. 

Em uma das cartas do avô é evidenciada essa escolha, a de Marianinho ser o 

representante da cultura africana e incumbido de resguardar Luar-do-Chão: “Você 

cruzou essas águas por motivo de um nascimento. Para colocar o nosso mundo no 

devido lugar” (COUTO, 2003, p. 64) e ainda tem a missão de devolver a esperança a 

um povo desiludido: “Não veio salvar o morto. Veio salvar a vida, a nossa vida. 

Todos aqui estão morrendo não por doença, mas por demérito do viver” (COUTO, 

2003, p. 64). 

Jane Tutikian expressa que, a partir do pós-colonialismo, é cada vez mais 

importante que a identidade recupere valores típicos culturais para tentar reafirmar a 

tradição ou para construir uma nova, de forma que, possa dar sentido ao homem e à 

nação:   

 
 
[...] a busca da identidade, nesse fim/início de século, passa, 
necessariamente, pela recuperação de certos valores autóctones de raízes 
específicas, mas para o estabelecimento de novas articulações ou novas 
negociações: seja para tentar resgatar a tradição, seja para tentar construir 
uma nova tradição, buscando, através da derrubada ou do resgate de mitos, 
uma idéia mais próxima daquilo o que é o homem, a nação e a identidade 
nacional ou cultural e política contemporaneamente, isto é, diante das 
movimentações espácio-culturais da História recente (2006, p. 16). 
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É possível inferir que a personagem central do romance, sendo nativo, busca 

nas suas origens a (re)afirmação dos valores ancestrais, até então adormecidos ou 

esquecidos e, como um “estrangeiro” ou um “de fora”, procura o seu lugar na 

sociedade africana e a forma de compreender como conviver nela a partir da 

composição cultural que a constitui. 

Percebe-se que, ao final da narrativa, o protagonista consegue equilibrar 

tradição e modernidade, de forma que eles não se oponham, mas juntos consigam 

avançar e resolver as questões pendentes que envolvem sua família, a casa 

Nyumba-Kaya e a ilha Luar-do-Chão. Um exemplo disso é que Marianinho não deixa 

seu tio comprar a casa, pois ela representa a sua família e as suas origens: “- 

Porque essa casa sou eu mesmo. O senhor vai ter que me comprar a mim para 

ganhar posse da casa. E para isso, Tio Ultímio, para isso nenhum dinheiro é 

bastante” (COUTO, 2003, p. 249). Essa passagem demonstra que ele é um 

verdadeiro herdeiro da família Malilane.  

Por fim, cumpre-se o desígnio, o avô é enterrado conforme o ritual e as cartas 

são dissolvidas pela chuva. As cartas, anteriormente necessárias, desempenharam 

sua função, agora a comunicação se dará pelo pensamento. Na última carta, o avô 

se despede com a sensação de dever cumprido: “Você, meu neto, cumpriu o ciclo 

de visitas. E visitou casa, terra, homem, rio: o mesmo ser, só diferindo em nome. Há 

um rio que nasce dentro da casa e deságua não no mar, mas na terra. Esse rio uns 

chamam de vida” (COUTO, 2003, p. 258). Nesse momento, observa-se que casa, 

terra, homem e rio se fundem em um só. Mais uma vez o rio, com seu caráter fluído 

e dinâmico, remete à transitoriedade da vida.  

Quanto à questão da identidade, é preciso entender que não se caracteriza 

como algo pronto e acabado, mas sempre um processo de formação. E os 

constantes deslocamentos e a mobilidade entre as fronteiras têm possibilitado as 

trocas e a interação entre as diversas culturas, tornando as identidades cada vez 

mais plurais e hibridizadas. Conforme os sujeitos vão sendo deslocados ou 

dispersados, mantém contato com diferentes culturas, influências e fatores que 

permitem que as identidades negociem sem que se percam marcas características 

de suas raízes e particularidades da sua história e, a partir disso, configuram-se as 

identidades em trânsito. 

Desse modo, a formação da identidade na obra se dá reforçando a ideia de 

deslocamento, pelo retorno do protagonista a sua terra natal, movido pelos mistérios
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que circundam a morte do avô. Ele não somente lida com recordações, conflitos e 

descobertas, mas também busca conhecer a si próprio. É por meio das reflexões, 

orientações e revelações apresentadas nas cartas que a narrativa se desenvolve. E 

é encarregado tanto de reestruturar sua família como a ilha, articulando com as 

diferenças existentes, de forma que esse local possa abarcar e conviver com a 

diversidade étnica e cultural.  

A obra Um rio chamado tempo e uma casa chamada terra consegue 

contemplar diversos aspectos culturais, políticos e sociais do continente africano 

como, por exemplo, a migração, o paralelo entre a vida e a morte, o 

multiculturalismo, o hibridismo cultural e tantos outros que é possível enumerar. 

Além disso, traz uma gama de conceitos que fazem refletir acerca da tradição que 

leva em consideração os mais velhos como forma de preservação das origens e o 

inevitável avanço da modernidade, que precisa ser tratado como um aliado na 

necessidade de mudança desse cenário. 



 

 

4 Vila de Tizangara: local de diferenças identitárias 

 

 

Na obra O último voo do flamingo, a delegação de militares das Nações 

Unidas, juntamente com um ministro, chefes de vários departamentos e o 

investigador italiano Massimo Risi são convocados para descobrir a causa da morte 

de soldados na vila de Tizangara. O que envolve a narrativa é o desaparecimento de 

soldados estrangeiros, também denominados “bonés azuis”, que explodem 

misteriosamente, restando apenas seus órgãos sexuais. Essa alegoria da 

permanência somente de membros masculinos remete ao próprio país na sua 

condição de fragmentado e mutilado, enquanto a vila de Tizangara representa 

ficcionalmente uma metonímia de Moçambique pós-colonial. 

O narrador e também protagonista, destituído de nome próprio, apresenta-se 

apenas como o tradutor de Tizangara. A narrativa, ao omitir o nome próprio, deixa 

explícita a função que lhe é determinada, que é a de acompanhar e traduzir para 

Massimo Risi os eventos que se sucedem, porém observa-se que a língua é a 

mesma. A princípio, percebe-se uma evidente contradição: que a necessidade de 

um tradutor não é para a comunicação. Pode-se compreender que por já ter vivido 

fora da vila e retornado ao seu lugar de origem, o tradutor seria o mais indicado a 

desempenhar essa função. Ele serve como uma ponte para aproximar mundos tão 

distintos e também auxiliar na interação do italiano, principalmente, na compreensão 

do lugar e da vida dos habitantes e, consequentemente, na elucidação dos mistérios 

que o lugar abriga. 

A narrativa se forma por pequenas histórias fragmentadas. Na maioria das 

vezes, cada capítulo é reservado à história de cada personagem, contada pela voz 

do narrador, como o feiticeiro Andorinho, o padre Munhado, a prostituta Ana 

Deusqueira, a jovem- velha Temporina, o administrador, o pai do narrador Sulplício e 

o próprio tradutor. Essas histórias reunidas representam um universo maior que 

abarcam todas as personagens e formam o enredo e o espaço ficcional da vila de 

Tizangara.
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O nome da obra tem origem na tradição ficcional inventada pela mãe do 

narrador. São os flamingos que originam os poentes e, ao voarem, empurram o sol 

para que o dia chegue ao outro lado do mundo, dando origem à noite e à sucessão 

dos dias. Mia Couto, ao utilizar o vôo do flamingo, faz uma analogia entre ficção e 

realidade, pois para os habitantes locais, os flamingos representam a espera de um 

novo tempo, visto que eles são “os eternos anunciadores da esperança” (COUTO, 

2005, p. 223).      

Para desvendar os desaparecimentos dos soldados, a população é 

mobilizada e questionada. Vários habitantes são chamados para dar depoimentos 

na tentativa de esclarecer quem são os soldados e quais as origens dos atentados. 

São pelos discursos apresentados que se pode observar as diferentes vozes e 

relatos que mesclam a tradição ancestral e a influência da colonização, além de 

serem reveladas histórias excluídas e esquecidas de um povo. 

 Diante desse cenário, também pós-colonial, e contrapondo com a análise da 

obra anterior, o foco desse capítulo consiste na formação identitária do narrador que, 

mesmo tendo permanecido a maior parte do tempo em Moçambique, pode ser 

considerado um indivíduo em trânsito entre as culturas. Para isso, trata-se de 

aspectos que são complementares para entender o deslocamento identitário do 

tradutor como, em um primeiro momento, a do narrador inserido em um local que 

abarca a pluralidade de vozes, posteriormente, a função de mediador entre as 

culturas e, por fim, a sua condição de retornado.  

No decorrer da narrativa, percebe-se que o tradutor interage com vários 

habitantes e, com isso, vão sendo levantadas questões que tem o objetivo de 

promover reflexões envolvendo, principalmente, o colonialismo, o pós-colonialismo, 

a tradição e a cultura europeia. Esses contatos ampliam a sua percepção de ver a si 

mesmo, o mundo e, consequentemente, o outro.   

 

4.1 Vozes narrativas dissonantes 
 

Massimo Risi é o responsável por investigar as mortes dos soldados, para 

isso, interroga testemunhas, coleta dados e depoimentos no intuito de solucionar o 

caso. No decorrer da narrativa, são as vozes com suas diferentes percepções e 

pontos de vista, relatadas pelo tradutor, que levarão o investigador a ter contato com 

a cultura moçambicana e a lidar com mistérios que envolvem a vila de Tizangara.
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Ao serem solicitados para elucidar o mistério das mortes, o delegado das 

Nações Unidas, o ministro, o administrador e o investigador Massimo Risi vão até o 

local da explosão. A primeira reação do administrador, ao ver aquela situação 

inusitada, foi sugerir que chamassem a prostituta Ana Deusqueira para examinar a 

quem pertence o órgão sexual decepado: 

 
 

- Com o devido respeito, Excelências: e se chamássemos Ana Deusqueira?! 
- Mas, essa Ana, quem é? - inquiriu o ministro. 
Vozes se cruzaram: como se podia não conhecer a Deusqueira? Ora, ela 
era a prostituta da vila, a mais competente conhecedora dos machos locais 
(COUTO, 2005, p. 26).   

 
 
Pode-se perceber que a estrutura da narrativa é dialógica porque há um 

espaço de interação e se constrói por meio dessa relação entre o eu e o outro. O 

sujeito desempenha o seu papel social quando seu discurso se confronta com o de 

outro. A narrativa também é permeada por inúmeras vozes, configurando um 

discurso polifônico, como designa Bakhtin, em que há uma “multiplicidade de vozes 

e de consciências independentes e imiscíveis” (1981, p. 02). Nesse caso, tem-se o 

discurso emitido por um sujeito específico, o narrador, porém é perpassado por 

outras vozes autônomas, que apresentam outras percepções de mundo e outros 

pontos de vista.  

José Manuel de Oliveira Mendes, quando discorre a respeito da identidade, 

explica que o diálogo com os outros é importante para o indivíduo construir sua 

própria consciência, assim como auxiliar no processo de aproximação ou 

diferenciação em relação ao outro, estabelecendo a alteridade. Quando envolve a 

aproximação a outra cultura, o “eu” está sujeito a desdobramentos sob um olhar 

exterior e, após a interação, retorna-se a sua posição, acrescido da experiência do 

outro. Esse processo é denominado exotopia, expressão cunhada anteriormente por 

Bakhtin: 

 
 
O diálogo com os outros é essencial na construção da consciência de cada 
indivíduo, diálogo que é multivocal e que se produz na intersecção de forças 
centrípetas (necessidade de se ligar ao outro) e de forças centrífugas 
(necessidade de diferenciação do outro). [...] No diálogo cada identidade 
mantém-se sempre irredutível. A aproximação ao outro, ou até a outra 
cultura, sendo necessária, é secundada por um movimento de retorno, de 
recentramento na sua posição, num processo de exotopia (MENDES, 2002, 
p. 505). 
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A exotopia pode ser compreendida como o olhar exterior e os seus 

desdobramentos. Ao tratar a relação autor e herói, Bakhtin (1997) aborda a relação 

entre o eu e o outro. É a partir do olhar do outro que se pode ter a totalidade da 

percepção de si. O excedente de visão, no sentido mais amplo e relacionado ao 

sujeito, refere-se aquele que vê, sendo capaz de dar o acabamento ao outro e vice-

e-versa e é ele que permite a exotopia. De certo modo, o princípio dialógico decorre 

também da exotopia, porque ao se estabelecer a comunicação, é pelas palavras que 

o outro consegue apreender o sentido da mensagem e dar forma àquilo que recebe. 

É interessante apontar, ainda, que o mesmo acontece com a alteridade, pois é pelo 

processo da exotopia que a relação entre o eu e o outro é estabelecida.   

Ao se evocarem outras vozes, que versam sobre o mesmo tema e emitem 

suas próprias visões e pensamentos, tem-se a percepção do mundo com discursos 

múltiplos e, por vezes, contraditórios, o que, consequentemente, remete a uma 

representação híbrida da nação, tanto pela heterogeneidade do povo quanto pelas 

reflexões e questionamentos apontados na obra. Conforme explica a pesquisadora 

Terezinha Moreira, essa pluralidade de vozes possibilita observar as diferenças 

existentes em cada sujeito pelo discurso:  

  
 

Citando diferentes vozes, o narrador permite a sua ação no texto, torna o 
discurso polifônico. Graças à polifonia, o texto torna-se resultado da 
interferência de várias vozes em uma voz. Em todos os textos tem-se o 
cruzamento de vozes, a dissonância resultante de um determinado conjunto 
de idéias, pensamentos e palavras originadas de várias vozes imiscíveis, 
soando de modo a tornar visível sua diferença (2005, p. 102-103).  
 
 

Para realizar a transcrição das testemunhas, é possível verificar que o 

narrador utiliza, conforme a perspectiva bakhtiniana, a pluralidade de vozes 

presentes na vila para recordar tais eventos, vozes, essas, que carregam posturas e 

marcas ideológicas, culturais e sociais.  

Moreira ainda explicita que o surgimento de outras vozes no discurso provoca 

a dissonância, mas o narrador é o responsável por organizar os discursos e permitir 

que se manifeste a voz de outrem e, mesmo na dissonância, é possível distinguir 

quem é o sujeito da enunciação: 

 
 
A citação de vozes alheias provoca no discurso uma dissonância, graças à 
qual o narrador mantém a todo o tempo o seu lugar de agenciador do 
discurso. A dissonância se manifesta não tanto pela palavra, mas na



68 

 

mudança de ponto de vista com a qual acena para o leitor-espectador, na 
variação semântica que impõe ao discurso, numa ou noutra mudança de 
tom que a dicção do narrador não consegue evitar, porque necessária para 
manter a distinção da sua voz primeira em relação a uma outra (2005, 
p.102). 
 
 

Essa predominância de vozes distintas no romance polifônico se configura 

como plurilinguismo. De acordo com Bakhtin, o plurilinguismo consiste no “discurso 

de outrem na linguagem de outrem, que serve para refratar a expressão das 

intenções do autor” (1990, p. 127). Ao introduzir na fala do narrador o discurso de 

outra personagem, Couto evidencia esse lugar plural e de múltiplas visões, 

contemplando as diferentes linguagens existentes, assim como dá voz a estratos 

mais periféricos e marginalizados. 

Confirmando essa proposição, há por parte das autoridades um 

desmerecimento em relação à vida dos nativos que Ana Deusqueira deixa explícita 

em sua fala: “- Morreram milhares de moçambicanos, nunca vos vimos cá. Agora, 

desaparecem cinco estrangeiros e já é o fim do mundo?” (COUTO, 2005, p.32).  A 

narrativa também apresenta uma crítica ao sistema político e social que segrega e 

exclui, visto que se ressalta a importância dada as mortes dos estrangeiros, 

enquanto que as mortes de moçambicanos parecem não ter relevância.  

Dessa forma, pode-se notar pelo narrador que as personagens nativas 

buscam estabelecer sua identidade, como a própria África, rasurada, fraturada, 

reprimida e, ao compartilharem suas histórias se posicionam no mundo como 

sujeitos e conseguem estabelecer essa relação de diferença e de exclusão, mesmo 

que, muitas vezes, marginalizada pela cultura do colonizador, revelando a distinção 

existente entre o “eu” e o “outro”, ou em alguns casos, aproximando-se mais do 

discurso do colonizador. Nesse ambiente multivocal tornam-se perceptíveis a 

relação entre as identidades e as identificações. A partir dessa análise, retoma-se 

Hall (2007), que explicita que é dentro das práticas discursivas e locais históricos e 

institucionais específicos que as identidades são construídas. 

É importante também observar que mesmo sendo independentes, percebe-se 

a falta de autonomia para tratar de assuntos locais, pois precisam chamar os de 

“fora” que são designados para investigar o caso, enquanto os de “dentro” relatam 

as suas versões dos fatos, sob diferentes perspectivas e divergências. Isso 

demonstra que grande parte da população ainda possui uma subserviência em 

relação à ex-metrópole, tamanha a influência externa e, além disso, precisa dessas
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vozes ditas “dominantes” para resolver conflitos internos. Tal proposição pode ser 

evidenciada pela fala do narrador: “a aposta dos poderosos – os de fora e os de 

dentro – era uma só: provar que só colonizados podíamos ser governados” 

(COUTO, 2005, p. 188). 

Analisando a oralidade, Chabal argumenta que, no contexto de uma tradição 

de cultura oral, a nova geração de autores moçambicanos de escrita em prosa 

“recuperam a mais comum forma de arte: contar estórias” (1994, p. 66) como, por 

exemplo, Mia Couto. As narrativas coutianas utilizam o ato de contar histórias para 

salientar a importância dos entrecruzamentos entre histórias e, ao mesmo tempo, 

aproveitar a dinâmica para unir escrita e oralidade.  

Percebe-se pela própria dedicatória da obra, à Joana Tembe e ao João 

Joãoquinho, que Mia Couto referencia a tradição de contar histórias, que assemelha 

a algo sagrado, ao fazer a comparação com o ato de rezar. Nesse caso, contar 

histórias eleva o pensamento, alcança outra dimensão e aproxima-se da religião. O 

narrador é o condutor que, imerso no mundo da oralidade, tem a responsabilidade 

de apresentar a história de Tizangara ao estrangeiro, estendendo-se também ao 

leitor.    

Detendo-se na análise do narrador, torna-se evidente que as vozes 

destacadas na obra, em grande parte, originam-se da tradição oral. A escrita é 

realizada pela perspectiva do narrador que utiliza a oralidade ao permitir que outras 

vozes sejam resgatadas. Fonseca explica que essa recuperação das vozes é uma 

forma capaz de demonstrar a diferença existente e que a explosão dos soldados 

nada mais é do que a capacidade da própria terra em lutar pela sua permanência:     

 
 

Ao recuperar a fala dessas personagens, o narrador/tradutor explica ao 
italiano e também a nós, leitores situados em espaços não africanos, os 
costumes de uma terra que ainda encontra forças para se mostrar em sua 
diferença. A explosão dos “bonés azuis”, nesse sentido, pode ser entendida 
como manifestação da força dessa terra que se exprime ainda quando os 
intensos conflitos vividos procuram silenciá-la (2013, p. 136). 

 
 

Assim como expressa Benjamin: “contar histórias sempre foi a arte de contá-

las de novo. [...] Quando o ritmo do trabalho se apodera dele, ele escuta as histórias 

de tal maneira que adquire espontaneamente o dom de narrá-las” (1987, p. 205). 

Percebe-se que o tradutor atinge esse ritmo ao ter a consciência de sua função e ser 

o responsável por narrar a história. 
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Francisco Noa se refere às linguagens utilizadas pelos romances 

moçambicanos. Para ele, são “linguagens que se entrechocam, que se cruzam, que 

se conflituam, que dialogam ou que se incompatibilizam” (2006, p. 269). O crítico 

ainda explica algumas linguagens presentes nessas narrativas como: a linguagem 

do corpo, da imaginação, da oralidade e da tradição. Sendo que a linguagem do 

corpo é aquela que, na maior parte das vezes, refere-se à sensualidade e ao 

erotismo. A linguagem da imaginação é mais intimista e subjetiva e envolve a 

rememoração, enquanto a linguagem da oralidade diz respeito às situações do 

cotidiano e a da tradição que se revela na voz dos mais velhos ou, em outros casos, 

na voz dos mortos. Essas linguagens são algumas que se pode enumerar e 

aparecem em vários romances de Mia Couto. 

Seguindo Noa (2006), em O último voo do flamingo, destacam-se duas 

linguagens de extrema relevância: a da oralidade e a da tradição. Em muitos casos, 

uma parece complementar a outra. É pela oralidade que os mais velhos se 

manifestam, contam histórias, revelam fatos sobre a terra e, por ela, a tradição de 

um povo se estabelece e se consolida. 

A narrativa vai sendo construída a partir de variados olhares e, com isso, essa 

estratégia literária evidencia a realidade atual que consiste na dificuldade em se ter 

uma visão harmônica do país ou da própria história de Moçambique, refletida na 

complicada reestruturação e na influência do período colonial.   

É relevante apontar que a narrativa utiliza as explosões dos soldados para 

fazer, mesmo que de forma implícita, uma crítica social e política. Com certa ironia e 

humor, são ressaltadas críticas tanto das marcas deixadas pela colonização, quanto 

das políticas adotadas na pós-independência e no período pós-colonial. Os soldados 

representam a intervenção estrangeira na região e fazem referência a uma época de 

dominação e opressão da antiga metrópole. No pós-colonial, demonstra um tempo 

de conflitos e discórdias marcados pela ganância e pelo poder.  

Pode-se perceber isso pela carta do administrador ao chefe da província em 

que retrata a situação de abandono e miséria em que vive a população e, após, com 

o auxílio internacional permanece a mesma ou pior, porém as mazelas tornam-se 

mais acentuadas e são usadas como forma para se adquirir mais benefícios 

enviados ao país: 
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Tínhamos orientações superiores: não podíamos mostrar a Nação a 
mendigar, o País com as costelas todas de fora. Na véspera de cada visita, 
nós todos, administradores, recebíamos a urgência: era preciso esconder os 
habitantes, varrer toda aquela pobreza. 
Porém, com os donativos da comunidade internacional, as coisas tinham 
mudado. Agora, a situação era muito contrária. Era preciso mostrar a 
população coma sua fome, com suas doenças contaminosas. Lembro bem 
as suas palavras, Excelência: a nossa miséria está render bem. Para viver 
num país de pedintes, é preciso arregaçar as feridas, colocar à mostra os 
ossos salientes dos meninos (COUTO, 2005, p. 75).  

 
 

Esse momento histórico da descolonização é marcado por um sistema 

imposto pela força e pelo poder dos governantes e, posteriormente, com a guerra 

civil, por africanos defendendo seus próprios interesses, sem valorizar a tradição e a 

cultura autóctone. Isso é perceptível na incapacidade de abandonar o pensamento 

do colonizador, na impossibilidade de assumir as próprias decisões e resolver seus 

problemas internos e na dependência da ajuda financeira para a região.    

Cabe destacar Hall (2003) que ao se referir ao período pós-colonial identifica 

que houve o deslocamento do poder, assim como retratado e explicitado em vários 

momentos na narrativa: 

 
 

Já acontecera com outras terras de África. Entregara-se o destino dessas 
nações a ambiciosos que governaram como hienas, pensando apenas em 
engordar rápido. [...] Faltava gente que amasse a terra. Faltavam homens 
que pusessem respeito nos outros homens (COUTO, 2005, p. 216). 
 
 

Tal situação vivenciada é evidente na fala da personagem Sulplício, pai do 

narrador, que diz não ter havido mudança significativa na vida dos habitantes, o que 

houve foi apenas a troca de poder entre os dominantes, evidenciando a inocuidade 

de tal situação: 

 
 

Quando chegaram os da Revolução eles disseram que íamos ficar donos e 
mandantes. Todos se contentaram. Minha mãe, muito ela se contentou. 
Sulplício, porém, se encheu de medo. Matar o patrão? Mais difícil é matar o 
escravo que vive dentro de nós. Agora, nem patrão nem escravo. 
- Só mudamos de patrão (COUTO, 2005, p. 137).  
 
 

Zeca Andorinho, feiticeiro local, confirma também a crítica à existência de 

governantes corruptos e revela que tais atitudes do administrador, apesar de 

habitante e nativo, fazem dele um estrangeiro, pois sua identidade é deslocada, 

revelando vestígios coloniais e aproximando-se do discurso do colonizador:
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O que fizeram esses brancos foi ocuparem-nos. Não foi só a terra: 
ocuparam-nos a nós, acamparam no meio das nossas cabeças. Somos 
madeira que apanhou chuva. Agora não acendemos nem damos sobra. 
Temos que secar à luz de um sol que ainda não há. Esse sol só pode 
nascer dentro de nós (COUTO, 2005, p. 154). 

 
 

Nesse caso, é possível verificar que quando as identidades são deslocadas 

em decorrência da ocupação territorial, outras identificações são feitas. É uma 

releitura da colonização que envolve não só a questão material, mas também a 

simbólica. O que resta diante dessas circunstâncias é a desilusão e a descrença de 

mudança, uma visão distópica da nação. Porém, é perceptível uma pequena 

possibilidade de restauração que pode surgir somente do interior de cada habitante. 

Essa possibilidade seria a mudança necessária para a reconstrução da nação, em 

que cada um se portasse como agente da sua própria história.   

Para compreender essa perspectiva, é necessário recorrer à questão colonial 

em que Santos (2003) critica diretamente o colonialismo português em contraste 

com outros colonialismos. Ele expressa que a condição da nação imperial 

portuguesa constituía-se como semiperiférica, subalterna pela colonização britânica, 

dependente e com problemas de auto-representação. Desse modo, não possuía 

uma identidade nacional que a representasse inteiramente, apresentando-se como 

uma identidade de fronteira. Ele ainda argumenta que a atuação colonial foi 

polarizada em Próspero (colonizador) e Caliban (colonizado) que são ambivalentes e 

híbridos, resultando em imagens identitárias de prospero-calibanizado e de caliban-

prosperizados. Essa dupla inscrição de Portugal se deve ao ser colonizador e, ao 

mesmo tempo, colonizado pela Inglaterra. Isso acaba afetando também as colônias 

portuguesas, visto que eram indiretamente colonizadas pelos ingleses.  

Portugal não conseguiu regular de forma eficaz no campo econômico, político 

e social suas colônias e os custos despendidos com elas foram determinantes para 

o fim do colonialismo, assim como a ineficiência perante o colonialismo hegemônico. 

O neocolonialismo surge como reprodução da manipulação e da dominação, 

travando o desenvolvimento e aumentando a dependência econômica das ex-

colônias. Dessa forma, a vinculação econômica e política às potências permaneceu, 

tornando a situação ainda mais difícil de ser contornada. 

Desse modo, verificam-se as marcas e as influências coloniais ainda 

presentes dentro da ex-colônia, assim como a continuação da dependência política-

econômica. As influências agiram como uma forma de propagação do imperialismo,
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incitando a permanência da condição de subalternidade. Também se destaca ainda 

a “colonização interna”, em que há alternância do poder por governantes nativos, 

dando seguimento aos problemas não resolvidos. 

Para evidenciar essa questão, Tutikian fala do autor moçambicano e sua 

intenção ao abordar esse tema: “é esse o alerta de Mia Couto, novas formas de 

dominação vêm surgindo entre os povos, onde novos colonizadores não são mais os 

europeus, mas os tipos oriundos da própria terra, provocando, com isso, o 

surgimento de novas formas de imperialismo” (2006, p. 88).  

Essa situação é evidente quando o tradutor relata que a sua terra estava 

tomada por injustiças e ganâncias, comparando-a ao antigo regime: “na minha vila, 

havia agora tanta injustiça quanto no tempo colonial” (COUTO, 2005, p. 110). 

Desconhecia aqueles que estavam no poder: “Estava era sendo gerido por pessoas 

de outra raça” (COUTO, 2005, p. 110), enquanto a desilusão tomava conta: 

“Sinceramente, eu deixara de amar aquela vila. Ou, se calhar, não era a vila, mas a 

vida que nela vivia” (COUTO, 2005, p. 110).  

Na obra O último voo do flamingo, os discursos, as personagens, as 

cosmovisões e as construções culturais destroem a tentativa de uma nação 

homogênea que são articuladas por vozes da tradição, da religião, dos governantes 

e dos excluídos, revelando a heterogeneidade presente em uma vila, mas que 

também pode representar o continente africano. Essas vozes apontadas na narrativa 

demonstram as diferentes identidades pessoais, sociais, culturais e étnicas que 

compõe esse espaço ficcional.        

Dessa forma, todo o jogo de vozes apresentados na obra revela muito além 

da relação de oralidade e escrita, revela a dissonância entre ex-colonizados e ex-

colonizadores, nativos e estrangeiros, urbano e rural, tradição e modernidade, 

passado e presente. É uma crítica social e política a um sistema de dominação 

aparentemente extinto, mas que continua vivo e latente na sociedade. Por isso, nem 

mesmo o tempo consegue amenizar as marcas da colonização, pois os indivíduos 

são constantemente lembrados de sua condição de subordinados perante 

influências externas e até internas pelos detentores do poder, situação que 

permanece apenas pela troca de atores. 
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4.2 O mediador entre culturas 

  

O tradutor de Tizangara é designado a acompanhar e traduzir para o italiano 

Massimo Risi, porém a língua é a mesma, fato que não haveria necessidade de 

tradução, evidenciando uma contradição. Conforme aponta o diálogo entre os dois: 

 
 

Ele me olhou, como se fosse por primeira vez: 
- 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, 2005, p. 40). 
 
 

Ele tem a missão de repassar os dados que consegue obter das testemunhas 

para o estrangeiro, enquanto o introduz na cultura a qual pertence, fazendo-o aos 

poucos compreender o mundo que o cerca. Ao longo da narrativa, observa-se que 

ele acaba desempenhando a função de aproximar os dois mundos ou duas culturas, 

a africana e a europeia. Além disso, apresenta uma região marcada pela inoperância 

e precariedade, fazendo com que o investigador também perceba as consequências 

devastadoras das guerras que assolaram o país. 

É a partir da sua narração que os episódios são organizados e podem ser 

contados e, até mesmo manipulados, mesmo que evidencie logo no início que não é 

capaz de inventar. Por esse ponto de vista, ele narra a sua verdade, e no decorrer 

da narrativa, incorpora, várias vezes, outras vozes àquilo que quer relatar. Dessa 

forma, é “traduzindo” o espaço em que vive que o público leitor toma conhecimento 

da história. Esse fato é demonstrado logo no início da obra pela sua fala, que 

também revela a função de contar e transcrever a história:  

 
 
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. Fui 
acusado de mentir, falsear as provas de assassinato. Me condenaram. Que 
eu tenha mentido, isso não aceito. Mas o que se passou só pode ser 
contado por palavras que ainda não nasceram. Agora, vos conto tudo por 
ordem de minha única vontade. É que preciso livrar-me destas lembranças 
como assassino se livra do corpo da vítima (COUTO, 2005, p. 9). 
 
 

Ao observar as palavras do narrador, nota-se que vai ao encontro daquilo que 

explicita Benjamin ao tratar dos narradores. O autor afirma que os narradores 

sentem-se bem ao iniciar sua história com uma descrição das circunstâncias que
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vão contar. Desse modo, é capaz de perceber que “os seus vestígios estão 

presentes de muitas maneiras nas coisas narradas seja na qualidade de quem as 

viveu, seja na qualidade de quem as relata” (1987, p. 205). Nesse caso, o tradutor 

de Tizangara é ao mesmo tempo aquele que viveu e aquele que relata a história. 

Esse mediador entre culturas faz com que Massimo Risi assimile os princípios 

de uma outra cultura que lida com vários fatos insólitos que se manifestam durante a 

narrativa, seja pelos habitantes nativos ou pela própria natureza mítica que rege o 

lugar. O narrador também faz a aproximação entre o mundo dos vivos e dos mortos 

e é considerado pelo pai o tradutor e a voz dos antepassados, demonstrando a 

relação com a tradição local: 

 
 

- Está certo o quê, pai? 
- Você ser tradutor. 
- E falou a explicação que jamais ouvira. Eu era um filho especial: desde 
cedo meu pai notara que os deuses falavam por minha boca. É que eu, 
enquanto menino, padecera de gravíssimas doenças. A morte ocupara, 
essas vezes, meu corpo, mas nunca me chegara a levar. Nos saberes 
locais, aquela resistência era um sinal: eu traduzia palavra dos falecidos. 
Essa era a tradução que eu vinha fazendo desde que nascera. Tradutor era, 
assim, meu serviço congénito (COUTO, 2005, p. 139).  
 
 

De acordo com Fonseca e Cury, ele também serve de intermediário, como 

uma estratégia narrativa, para o leitor tomar conhecimento sobre a complexidade e 

as contradições existentes dentro desse ambiente, ao qual tem acesso por meio da 

escrita do próprio narrador. É ele que consegue “traduzir” os diferentes códigos e 

permite “o acesso às experiências vividas pelos personagens introduzidos na trama” 

(2008, p. 25).  

Nesse entrecruzamento de histórias e experiências entre culturas distintas, 

nota-se que o narrador não negligencia nem desvaloriza a outra cultura e revela 

também que Massimo Risi começa a aprender os costumes locais. A princípio, o 

objetivo do italiano é ser promovido na função que ocupa nas Nações Unidas, mas 

com o convívio e a interação com os habitantes na vila, esse desejo vai aos poucos 

sendo reduzido. De certa forma, a narrativa faz uma crítica às interferências 

estrangeiras envolvidas em missão de paz no território, pois a grande parte 

reproduzia a mentalidade do ex-colonizador, visando apenas interesses pessoais.   

Ao longo da trajetória, torna-se relevante apontar que o italiano acaba tendo o 

contato com os costumes de um povo que, para sobreviver às minas, deve aprender 
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o andar sobre a terra. Dois momentos que merecem ser destacados são: quando 

chega e logo se percebe a estrangeiridade ao pisar a terra: “Os europeus, quando 

caminham, parecem pedir licença ao mundo. Pisam o chão com delicadeza mas, 

estranhamente, produzem muito barulho” (COUTO, 2005, p. 35); e quando 

Temporina o ensina a pisar nela:  

 
 

- Andei olhando você. Desculpa, Massimo, mas você não sabe andar. 
- Como não sei andar? 
- Não sabe pisar. Não sabe andar neste chão. Venha aqui: vou lhe ensinar a 
caminhar.  
Ele riu, acreditando ser brincadeira. Porém, ela, grave, advertiu: 
- Falo sério: saber pisar neste chão é assunto de vida ou morte. Venha, que 
eu lhe ensino (COUTO, 2005, p. 68).   

 
 
Esses momentos revelam, ao mesmo tempo, a necessidade de se adaptar ao 

local ao qual está inserido para permanecer vivo e refletem a condição de incorporar 

a outra cultura para compreender os desígnios do lugar e da forma de vida dos 

habitantes. 

Apenas quando, no fim da narrativa, o estrangeiro se desvincula dos 

relatórios é que consegue apreender a forma de vida da comunidade e de seus 

habitantes. São as diferentes vozes que impossibilitam a escrita dos documentos de 

Risi e são elas que o aproximam da cultura local e agregam novos elementos a sua 

identidade cultural. Assim como revela o narrador: “pela primeira vez, senti o italiano 

como um irmão nascido na mesma terra. Ele me olhou, parecendo me ler por dentro, 

adivinhando meus receios” (COUTO, 2005, p. 220). E, ainda, influenciado pelo 

tradutor, consegue introduzir-se na cultura e dar voz à tradição: “há de vir um outro, 

repetiu. Aceitei a sua palavra como de um mais velho” (COUTO, 2005, p. 220). 

No “último relatório” às Nações Unidas, o italiano relata o desaparecimento de 

um país sob condições misteriosas. Finalmente, ele entende o que ocorre com o 

lugar, é necessária a morte externa para que haja o renascimento interno. Nesse 

caso, pode-se empreender que somente quando o país se desvincular da influência 

e da dependência externa, terá condições de se reerguer e isso representará a 

chegada de um novo tempo, um porvir.       

Canclini afirma que quando há maior circulação de pessoas, capitais e 

mensagens com outra cultura, a identidade deixa de estar vinculada ou associada 

exclusivamente a uma comunidade nacional. O autor ressalta que o estudo não
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deve apenas se focar na diferença, mas na hibridização: “hoje a identidade, mesmo 

em amplos setores populares, é poliglota, multi-étnica, migrante, feita com 

elementos mesclados de várias culturas” (1997, p. 142). É possível notar essa 

heterogeneidade, pois os sistemas culturais se entrecruzam e interpenetram neste 

ambiente global. Um exemplo demonstrado na obra trata-se do estrangeiro que não 

entende o mundo pela sua lógica e pela sua cultura, mas, aos poucos, 

principalmente, pela influência do tradutor e de Temporina, consegue se inserir na 

cultura local. Essa aproximação também afetará sua identidade, seus valores e seus 

conceitos, pois ele apreende que a realidade não comporta conceitos fixos, mas sim 

moldados ou construídos na interação.      

Hall salienta que é incontestável o efeito da globalização em toda a parte e 

afirma que as sociedades periféricas estão cada vez mais abertas às influências 

culturais ocidentais, embora de forma mais lenta e desigual:   

 
 

A idéia de que esses são lugares “fechados” – etnicamente puros, 
culturalmente tradicionais e intocados até ontem pelas rupturas da 
modernidade – é uma fantasia ocidental sobre a “alteridade”: uma “fantasia 
colonial” sobre a periferia, mantida pelo Ocidente que tende a gostar de 
seus nativos apenas como “puros” e de seus lugares exóticos apenas como 
“intocados” (2005, p. 79-80). 
 
 

A visão estereotipada do nativo e a diferenciação como forma de negação 

dava espaço para a exclusão do “outro”. Esse “gostar”, que sugere Hall, pode ser 

compreendido como uma imagem estabelecida que facilitava a manipulação e a 

subordinação, dando condições para as manifestações imperialistas e os governos 

autoritários se afirmarem como dominantes. 

É importante destacar que é pela oralidade que o tradutor consegue reunir 

histórias ouvidas, episódios vivenciados e contar a história que envolve questões 

culturais, sociais e políticas do povo moçambicano e é pela escrita que a narrativa 

se afirma e a história se presentifica e permanece.  

Chabal chama de popular o estilo de escrita adotado por Mia Couto. Ele 

explica que é popular porque são histórias de pessoas comuns em situações 

cotidianas e também porque a escrita “está alicerçada na linguagem popular do dia-

a-dia” e que a forma em prosa é a mais apropriada, porque consegue retratar “a 

realidade multifacetada de um país em construção” (1994, p. 66) e com uma rica 

tradição cultural.  
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O mediador entre mundos também tem a tarefa de aproximar a oralidade e a 

escrita. Em diversos momentos, ele é o encarregado de apresentar as dicotomias, 

mesmo sem se referir diretamente a elas, e fazer a interação ou o contraste nessa 

representação ficcional moçambicana, tornando evidente nas questões políticas ou 

nos ensinamentos do pai, que envolve discurso do colonizador e do colonizado, o 

público e o privado, a tradição e a modernidade, o local e o global. 

Maria Nazareth Fonseca expressa que a função do escritor se aproxima a de 

um tradutor. Em uma cultura de tradição oral, o papel do escritor é trazer para 

literatura traços dessas manifestações que dão forma ao continente africano, 

traduzindo para o público leitor, como acontece na obra de Mia Couto: 

 
 

O romance retoma, assim, a visão do autor sobre a desconfiguração do seu 
país e insiste em ressaltar o papel do escritor numa terra de larga cultura de 
tradição oral, cuja literatura não pode se fazer distante dos recursos da voz 
e dos gestos. [...] Na verdade, traduzir o que se passa no universo da 
cultura oral é explicar o papel desempenhado por autores que escrevem 
para um público distanciado de suas culturas. Mas é também dizer de um 
ofício capaz de impedir a ternura dos gestos que movem o “tear de 
entrexistências” se perca num mundo de guerras, minas, mortes e intensa 
pobreza. O escritor, em sua missão de tradutor, recupera metaforicamente o 
voo do flamingo, que constrói pontes e absorve o da fala que faz com que o 
leitor, nos caminhos traçados pela escrita, possa ser tocado pelos afetos 
dos encontros que desconhecem fronteiras (2013, p. 137-138).  
 
 

Quanto à identidade do narrador, percebe-se que passa por transformações, 

ao contar a história da própria cultura moçambicana, tanto pelo contato com outra 

cultura, pela influência do estrangeiro como também pela aproximação da tradição e 

costumes locais nas conversas com o pai.  

É no meio de espaços míticos e fatos místicos que Mia Couto constrói e 

reconstrói a identidade moçambicana. Em muitos casos, a mudança é mais 

perceptível na identidade pessoal e, em especial, a cultural, porém não se pode 

esquecer que a última está associada também à identidade social e à nacional.  

Essa narrativa vê o sentimento de pertencimento, associado à construção da 

identidade nacional, como a única alternativa à ressurreição: “cada país ficaria em 

suspenso, à espera de um tempo favorável para regressar ao seu chão” (COUTO, 

2005, p. 216), Para que tal regresso ocorra, é imprescindível o abandono de ideias 

retrógradas, de mentalidades colonialistas, de ganâncias e ambições. Caso 

contrário, o país desaparecia, aguardando outro tempo para ressurgir.
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Com as personagens de entre-lugar, o autor pretende afirmar essa busca pela 

identidade e, ao mesmo tempo, a necessidade de auto-afirmação do sujeito e de seu 

papel social, como também a aceitação da diferença. Porém, é a partir da condição 

de retornado que se pode completar a análise de como ocorrem as transformações 

e quais as principais consequências na identidade do narrador. 

 

4.3 O “retornado” em O último voo do flamingo 

 

O narrador conta que em algum momento de sua vida saiu da vila de 

Tizangara para estudar fora. Não tanto por escolha própria, mas pela influência do 

padre da região que o incentivou. A partir desse período, parece que se instaura 

uma certa melancolia que reflete na saudade da terra natal. Porém, esse movimento 

de regresso traz para a identidade do protagonista algumas transformações e 

implicações na sua forma de ver o outro e a si mesmo. 

Em um primeiro momento da narrativa, observa-se o contato do narrador com 

essa outra cultura. Percebe-se que o “retornado” já não é o mesmo, pois tem uma 

diferente visão de si próprio, o que o torna um sujeito menos estabilizado e 

“descentrado”, distante de si, o que propicia que ele faça outras identificações, 

“sendo simultaneamente o de dentro e o de fora” (FONSECA; CURY, 2008, p. 87). 

Tal situação é perceptível quando o tradutor de Tizangara relata: 

 
 

Passou-se o tempo e eu saí da terra nossa, encorajado pelo padre 
Muhando. Na cidade, eu tinha acesso à carteirinha das aulas. A escola foi 
para mim como um barco: me dava acesso a outros mundos. Contudo, 
aquele ensinamento não me totalizava. Ao contrário, mais eu aprendia, mais 
eu sufocava. Ainda me demorei por anos, ganhando saberes precisos e 
preciosos. Na viagem de regresso não seria já eu que voltava. Seria um 
quem não sei, sem minha infância. Culpa de nada. Só isto: sou árvore 
nascida em margem. Mais lá, no adiante, sou canoa, a fugir pela corrente; 
mais próximo sou madeira incapaz de escapar do fogo (COUTO, 2005, 
p.48). 
 
 

É possível verificar a dificuldade do narrador em se desvincular da sua terra, 

mesmo adquirindo novos saberes, pois para ele isso não basta. Ao retornar, percebe 

em si mesmo um estranhamento, uma incompletude. Apresenta-se, nesse caso, 

mais uma vez, a tradução cultural na qual os retornados transitam nas culturas dos
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novos lugares habitados, porém não são totalmente assimilados e nem perdem os 

vínculos de origem, como abordado por Bhabha (1998) e Hall (2003). 

Para Hall, o próprio hibridismo é “um processo de tradução cultural agonístico 

uma vez que nunca se completa, mas que permanece em sua indecibilidade” (2003, 

p. 74). E, ainda, utiliza Bhabha para explicar que não se trata de uma apropriação ou 

adaptação, mas sim uma negociação, análise e revisão dentro das culturas. Dessa 

forma, a tradução cultural leva à reflexão dos próprios sistemas de representação: 

“ambivalência e antagonismo acompanham cada ato de tradução cultural, pois o 

negociar com a ‘diferença do outro’ revela uma insuficiência radical de nossos 

próprios sistemas de significado e significação” (BHABHA, 1997 apud HALL, 2003, 

p.75).       

Em alguns momentos, a aproximação com a cultura do colonizador é 

compreendida como assimilação, sem perceber que essa relação está ligada com a 

hibridização cultural, como se observa na fala da mãe do narrador: “- veja você meu 

filho, já apanhou mania dos brancos! – Inclinava a cabeça como se a cabeça fugisse 

do pensamento e me avisava: - Você quer entender o mundo que é coisa que nunca 

se entende” (COUTO, 2005, p. 45-46).   

A mãe associa o filho à condição de assimilado, pois no seu entendimento os 

brancos precisam de explicação lógica para tudo. Para ela, o mundo não é algo 

compreensível, foge do racional e de conceitos pré-estabelecidos. Por isso, são 

reforçados na narrativa os vínculos com as origens, porque os nativos, ao tomarem 

contato com outra cultura, estão se tornando cada vez mais distante de suas raízes 

pela reprodução da mentalidade dominante.  

Em outro caso, a hibridização é verificada pelas palavras do pai do narrador, 

confirmando a heterogeneidade do sujeito moderno: “- aprenda uma coisa, filho. Na 

nossa terra, um homem é os outros todos” (COUTO, 2005, p. 140). Para o pai 

também essa aproximação com outra cultura implica em perda de valores 

autóctones: “os nossos antepassados nos olham como filhos estranhos. E quando 

nos olham já não nos reconhecem” (COUTO, 2005, p. 208). 

Uma das preocupações de Mia Couto diz respeito à tradição. Em um de seus 

ensaios, defende a preservação da cultura e dos valores autóctones, porém 

expressa que a tradição não é algo fechado, imutável e fabricado como 

representação da cultura nacional. Aqueles que são a favor da pureza racial e
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acreditam que a tradição é uma forma de resgatar essa autenticidade estão negando 

a realidade e destruindo a cultura: 

 
 

Ao eleger a “tradição” como única medida da nossa identidade está-se a 
fazer exactamente aquilo que é o alerta deste acontecimento: está-se a 
matar a cultura. Porque toda a cultura vive da sua própria diversidade. A 
cultura diz-se sempre no plural. Fala-se muito de Moçambique como 
mosaico multicultural mas, no fundo, constantemente nos fazem lembrar 
que a única raiz da nossa moçambicanidade é a tal tradição. Ora essa 
mesma tradição é muito curiosa: por um lado, ninguém a sabe definir 
exactamente. Por outro lado, ela está em constante movimento, e parte 
daquilo que hoje é visto como tradição já foi, em tempos passados, uma 
irreverente ousadia (2011, p. 173).  
 
 

O homem não é o mesmo, as mudanças se fazem presentes e é preciso 

entendê-las como parte de um processo maior seja pela influência da globalização 

ou do mundo moderno. Os povos estão cada vez mais propícios a aberturas e ao 

contato com outras culturas, sendo as fronteiras a representação desse lugar 

híbrido. 

É interessante destacar Augel que se refere ao espaço vital do indivíduo. Ela 

explica que o conceito de espaço vital agrega-se ao da “identidade espacial”, que 

consiste na “identificação do indivíduo com o espaço físico e social em que vive” 

(2007, p. 196). Nesse espaço, geralmente a terra natal, desenvolve-se a 

socialização com o grupo que possui identificações em comum e isso possibilita que 

o indivíduo crie familiaridade e laços emocionais com o território de origem. Apesar 

de a identificação ser um aspecto subjetivo, ela tem papel importante no 

posicionamento e na interação do indivíduo com a sociedade, determinando a 

identidade pessoal e social e, é por ela, que o sentimento de pertença se desenvolve 

e estabelece. Se esse sentimento estiver relacionado à nação, caracteriza, então, a 

identidade nacional.  

Por isso, o emigrante torna-se um ser deslocado ou inadaptado quando 

distante do seu espaço vital, o que afeta também a sua identidade espacial. Nesse 

caso, a memória é determinante para que perdure o sentimento de pertencimento e 

se mantenha o apego ao lugar: 

 
 
O espaço geográfico é receptáculo e apoio das lembranças biográficas e da 
memória coletiva e, quando ameaçado por elementos exteriores e 
exógenos, faz recrudescer a consciência de pertencimento, agudiza a 
percepção das diferenças e fortalece o apego ao lugar, levando o indivíduo
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desenraizado a sentir em perigo a sua identidade espacial, seu espaço vital. 
Longe, na cidade grande, a saudade envolve a pessoa e faz crescer na 
memória o espaço físico do torrão natal, que desperta uma força 
agregadora de grande intensidade. Referências geográficas são parte da 
comunicação, apontam simbolicamente para um sentido social e guardam 
uma vigorosa memória histórica e biográfica, contribuindo para um equilíbrio 
emocional, além de reforçar a “consciência de pertença ou pertencimento” 
(AUGEL, 2007, p. 196).            

 
 

Isso acontece com o tradutor quando longe da sua terra não consegue 

esquecê-la, fazendo com que o vínculo permaneça. Quando distante, a “identidade 

espacial” é deslocada, fazendo com que as diferenças tornem-se mais acentuadas. 

A memória funciona como resgate do sentimento de pertencimento e a aproximação 

com o lugar de origem.  

Segundo Noa, a ficção moçambicana se configura, além de espaços 

interiores e exteriores, físicos ou psicológicos, em três espaços predominantes: a 

cidade, o subúrbio e o campo. Essa representação das dimensões envolve uma 

“carga simbólica e informacional tanto como um lugar de convivência quanto como 

lugar de conflito” (2006, p. 271). Muitas vezes, verifica-se esse dualismo marcante 

entre os espaços cidade versus campo, cidade versus subúrbio. Para o autor, esses 

espaços são “um modo peculiar de fazer mundos” (2006, p. 271), pois é onde os 

acontecimentos narrados são desenvolvidos e representam de forma simbólica o 

imaginário e as histórias de um povo. Essa relação entre cidade versus campo, 

presente em diversas narrativas coutianas, por vezes, configura-se como a relação 

entre dois universos distintos dentro da própria região, um que representa o mundo 

ocidentalizado mais urbanizado e o outro, a África menos desenvolvida com a 

predominância dos valores ancestrais, ou de outra forma, a relação entre a 

metrópole e a ex-colônia, a primeira representando o urbano e a outra, o rural. 

Percebe-se que a tendência da identidade é a de fixação, apesar de ser uma 

impossibilidade. No caso das identidades nacionais, é comum, por exemplo, o “apelo 

aos mitos fundadores”, algo que una as pessoas e as mantenha em um sentimento 

de pertencimento à nação, caso não exista, é necessário inventá-la, como as 

“comunidades imaginadas”. De certa forma, é o que garante a possibilidade de uma 

estabilidade, apesar de a todo o momento ela ser provisória. Porém, as metáforas 

de hibridização, de miscigenação, embora de forma indireta, demonstram a 

existência de mobilidade entre os diferentes territórios da identidade e consistem no 

contraste da busca dessa estabilização e da tentativa de fixá-la. 
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Analisando sob a perspectiva do discurso, além dos conceitos de polifonia, 

dialogismo, exotopia e alteridade, o conceito de hibridismo já fora utilizado por 

Bakhtin. Bernd explica que Bakhtin se referia “ao processo pelo qual duas vozes 

caminham juntas e lutam no território do discurso. Dois pontos de vista não se 

misturam mas se cruzam dialogicamente. Ou seja, as vozes heterogêneas ficam 

separadas, justapõem-se sem se fundir” (2004, p. 100). Pode-se notar que o 

hibridismo cultural apresenta essas mesmas características, ou seja, as culturas 

diferentes se justapõem, mesmo com a tensão de elementos contraditórios, sem se 

transformarem em uma só. 

De acordo com Silva (2007), o hibridismo é estudado, principalmente, em 

relação ao processo de produção das identidades nacionais, raciais e étnicas e está 

ligado aos movimentos demográficos que permitem o contato entre diferentes 

identidades. A tentativa de uma unificação cultural homogênea pelas políticas 

impostas às culturas colonizadas desestabilizou os conceitos em torno, em especial, 

da identidade nacional e da cultural, principalmente em regiões marcadas pela 

heterogeneidade. Além disso, na contemporaneidade, as identidades nacionais 

homogêneas perdem espaço, à medida que as implicações da globalização como os 

deslocamentos e os intercâmbios avançam. O material cultural e as representações 

simbólicas se interpenetram, imbricadas ou justapostas, tornando-se mais evidente a 

percepção da diferença nesse trânsito entre o “eu” e o “outro”. Essas novas 

formações favorecem a constituição das identidades híbridas. 

O movimento verificado na personagem, o tradutor de Tizangara, revela que o 

contato com outra cultura gera uma mudança interior, tanto para refletir sobre os 

aspectos da tradição quanto para reavaliar a posição do outro, demonstrando uma 

maior inclinação a aceitar e compreender a diferença. Do mesmo modo, ocorre com 

o estrangeiro que também não é o mesmo, envolto por experiências e 

acontecimentos que fogem da explicação lógica e a proximidade com a tradição e os 

valores nativos que acabam influenciando a sua identidade. E o que antes 

designava importante acaba sendo reanalisado e passa a compreender a própria 

existência como algo maior, envolvendo não apenas o mundo físico e as conquistas 

materiais, mas a mudança interior e as realizações pessoais.       

As mudanças apontadas nessas personagens estão relacionadas ao que 

Silva explica como “cruzar fronteiras” que vai além do significado formal e amplia as 

possibilidades de deslocamento:  
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“Cruzar fronteiras”, por exemplo, pode significar simplesmente mover-se 
livremente entre territórios simbólicos de diferentes identidades. “Cruzar 
fronteiras” significa não respeitar os sinais que demarcam – “artificialmente” 
– os limites entre os territórios das diferentes identidades (2007, p. 88). 

 
 

Dessa forma, pode-se compreender que tanto o narrador quanto o italiano 

formam-se sujeitos hibridizados, em que as identidades sofrem transformações, 

corroborando o que diz Silva: “a identidade que se forma por meio do hibridismo não 

é mais integralmente nenhuma das identidades originais, embora guarde traços 

delas” (2007, p. 87). Essa situação também reafirma o que explicita Hall sobre a 

tradução cultural, criando no indivíduo uma forma de “dupla inscrição” que possibilita 

transitar entre culturas diferentes. Na tradução cultural, não há a ilusão de retorno ao 

passado, mas são obrigados a negociar com a cultura em que estão inseridos. 

Pode-se compreender que esses sujeitos se afirmam com traços de suas 

identidades originais como a língua, os costumes, as tradições, impedindo a 

assimilação homogeneizante da outra cultura.      

Silva (2007) argumenta também que a diferenciação é um processo que 

engloba a identidade e a diferença, e é determinado pelo poder como incluir ou 

excluir, demarcar fronteiras ou classificar, assim como a hibridização, que surge de 

relações conflituosas e, geralmente, forçadas e são determinadas por relações de 

poder, por isso, a teoria cultural contemporânea propõe a análise da hibridização 

ligada a histórias de ocupação, dominação e colonização. 

Por ser um processo relacional, as identidades se desenvolvem na relação 

com o outro e só podem se afirmar na diferença. Tanto a identidade quanto a 

diferença são auto-referenciais, ou seja, remetem a si mesmas e são dependentes 

uma da outra. A diferenciação é o processo pelo qual a identidade e a diferença são 

produzidas e se traduz em outros processos que mantém as marcas da presença do 

poder. Além de a identidade e a diferença serem objetos de disputa entre grupos 

sociais assimétricos de poder, a disputa mais ampla consiste nos recursos 

simbólicos e materiais da sociedade. Porém, em situações de relações assimétricas, 

a diferenciação é desigual e raramente recíproca, por isso há demarcações de 

fronteiras expressas nas operações de separação e distinção. 

Quanto ao tradutor, pode-se depreender que em, alguns momentos, ocorre a 

perda de sentido de si, causando o descentramento; em outros, apresenta a 

tentativa de fortalecer a identidade local, resgatando as tradições culturais. Esses
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movimentos propiciam o deslocamento identitário e apontam para a noção de 

identidade em que há um processo de diferenciação pelo contato com o outro.  

Cabe destacar que é a partir da chegada e a permanência do investigador na 

região que as diferenças culturais acentuam-se, demarcada pelas fronteiras. Porém, 

o contato entre o tradutor e o estrangeiro se dá de forma natural e sem resistência, 

pois há uma abertura em relação ao outro, sendo possível o convívio sem que seja 

preciso o nativo tornar-se um assimilado pela cultura europeia. A visão do italiano 

assinala que, ao contrário de se impor como uma forma dominadora advinda do 

exterior, é necessário que se perceba as variadas manifestações culturais, étnicas e 

sociais e, acima de tudo, que se consiga aceitar a diferença. Desse modo, a obra, 

além de revelar a intersecção entre culturas diferentes, introduz uma nova forma de 

olhar para o continente africano.      

Diante dessas circunstâncias, é interessante ressaltar Cuche que argumenta: 

“uma coletividade pode perfeitamente funcionar admitindo em seu seio uma certa 

pluralidade cultural. O que cria a separação, a ‘fronteira’, é a vontade de se 

diferenciar e o uso de certos traços culturais como marcadores de sua identidade 

específica” (1999, p. 200). As dificuldades impostas por essa aproximação ligam-se 

à resistência da aceitação da diferença e o receio incitado pelo mal-estar decorrente 

de anos de colonização.  

Mesmo que a situação pós-colonial guarde resquícios da colonização e 

resista quanto à aceitação do outro, é possível observar que a obra quebra esse 

paradigma. Ela não procura ocultar as diferenças, pelo contrário, afirma-as, 

ressaltando que a dificuldade está associada à forma de lidar com elas. Tal situação 

pode ser apontada na obra quando Sulplício fala ao filho, o tradutor, não aceitar as 

imposições de alguém de fora como o caso do italiano: “- Não deixe nunca que ele 

mande em si. Eu que andasse com ele, porque andar com um branco me podia 

acrescentar respeitos. Mas ser mandado, isso nunca” (COUTO, 2005, p. 163). 

Nesse caso, ainda há o receio que novas formas de dominação se instalem, 

gerando uma insegurança quanto a um possível retorno à condição passada.    

Ainda cabe demonstrar que é pela voz da margem, Ana Deusqueira, que a 

verdade sobre as explosões é revelada. Esse fato consiste na tentativa coutiana de 

transferir para o centro aqueles que estão na periferia. A analogia pode ser utilizada 

para Moçambique que precisa sair da condição de subalternidade imposta pelas
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grandes potências e resolver seus problemas internos sem a interferência exterior, 

dando voz à população que durante muito tempo foi esquecida. 

Segundo Appiah (1997), é preciso levar em consideração que a multiplicidade 

de culturas contemporâneas é resultado da também variedade das culturas pré-

coloniais. Além disso, as diferentes experiências coloniais contribuíram para a 

diversidade do continente, destacando que mesmo sendo adotadas políticas 

coloniais iguais sob materiais culturais diferentes, o resultado seria, 

indubitavelmente, variável. 

Como variedade cultural pré-colonial africana, destaca-se a colonização árabe 

que dominou o comércio de ouro e o tráfico de escravos ou a implantação de 

colônias romanas ao norte da África. Com a colonização europeia, o continente foi 

reorganizado e dividido conforme determinações das potências imperialistas, 

tornando mais difícil a interação entre as diferentes comunidades.  

O colonialismo português tinha em vista, pela política de assimilação, apagar 

a cultura, a língua e a religião, introduzindo a cultura portuguesa e impondo a sua 

própria língua às colônias. Eram adotados pelo colonizador traços que 

descaracterizavam o colonizado, a negação e a condição de inferioridade 

justificavam as atitudes de violência e dominação.  

José Luis Cabaço (2013) afirma que a desagregação cultural causada nas ex-

colônias tinha a finalidade de impedir movimentos emancipatórios que pudessem 

agregar novas referências identitárias e também criar um estrato social que pudesse 

intermediar a relação entre colonizados e colonialistas. Além disso, a tentativa de 

homogeneização pela cultura dominante possibilitava maior controle sobre a 

população e suas manifestações em geral.            

Dessa forma, mesmo que fossem aplicadas as mesmas políticas, o resultado 

em cada região era diferente, pois a distinção entre as colonizações se dava pela 

diversidade existente dentro de um mesmo continente. Por isso, nesse contexto, 

Appiah afirma que seria impossível falar de uma identidade africana, sendo, 

portanto, uma construção recente, e passível de ser abordada no presente, porque 

as diversas regiões apresentam uma experiência histórica comum de colonização, 

embora com influências e consequências distintas. 

Rocha demonstra que a diversidade cultural moçambicana contemporânea “é 

o produto do hibridismo cultural entre as culturas atávicas africanas dos diferentes 

grupos étnicos do país, que são de raiz banto, e culturas também atávicas de origem 
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asiática (indianos e chineses), árabe e européia” (2006, p. 48). São diferentes etnias 

que compõem o cenário moçambicano e, cada uma delas, formam uma identidade 

étnica. A identidade étnica agrega o grupo que partilha de um conjunto cultural 

específico comum e faz parte de um conjunto maior que é a sociedade. Toda essa 

diversidade também explica a problemática da própria identidade. Não há como se 

distanciar do conceito de hibridismo, visto que várias culturas coexistem e dividem o 

mesmo espaço. 

Confirmando essa proposição, Abdala Júnior explica que todas as culturas 

são mistas e quem não partilha dessa afirmação segue o princípio da pureza racial 

que se baseia em ideologias autoritárias e totalitárias:      

 
 
É evidente, do ponto de vista científico, que todas as culturas são 
mescladas e originárias de contatos culturais que seguem toda a história do 
homem. Essa afirmação só não é banal para quem se move por mitologias 
essencialistas, que servem de respaldo ideológico para legitimar o domínio 
de uns sobre os outros (2002, p. 15-16).  
 
 

Desde os primórdios, os contatos entre os povos ocorrem, em grande parte, 

resultado de conquistas e invasões, sendo que as misturas sempre foram 

verificáveis. Atualmente, com as fronteiras permeáveis e os deslocamentos 

territoriais frequentes, torna-se mais difícil a existência de raças puras, porém esse 

discurso surge como necessidade de justificar a supremacia e o poder de um povo 

sobre outros.   

As narrativas de Mia Couto contemplam personagens que possuem uma 

complexidade psicológica e identitária e, na maioria das vezes, utilizam como pano 

de fundo o deslocamento territorial ou temporal, porém o que revelam, no sentido 

mais subjetivo, é a própria viagem interior para mostrar as mudanças ocorridas seja 

por novas experiências ou pelo contato com outro. Isso reflete na consciência de si e 

também na percepção da coletividade.  

Ao se analisar a constituição identitária do sujeito pós-colonial, observa-se 

que o autor consegue aplicar a mesma constante à construção da identidade 

nacional moçambicana. É, ao mesmo tempo, múltipla e fragmentada, visto a 

diversidade étnica-cultural existente. E ao trazer para a ficção a necessidade de se 

consolidar uma nação mista, em permanente transformação, aponta para a mesma
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direção da compreensão da identidade do sujeito contemporâneo: híbrido, plural e 

em constante mudança. 



 

 

5 Antigamente e Vila Longe: dois lugares que se encontram 

 

 

A obra O outro pé da sereia (2006) utiliza a alternância de duas histórias 

paralelas e traz duas personagens principais que estão localizadas em dois tempos 

e espaços diferentes. Uma delas, de caráter ficcional histórico, relata a viagem de D. 

Gonçalo da Silveira, jesuíta português, na primeira missão católica à África. A outra, 

consiste no percurso de Mwadia Malunga, nativa moçambicana, que revisita sua 

terra natal em busca de um local para abrigar a estátua de uma santa que encontra 

nas imediações onde mora. Mesmo que as duas histórias possam assumir caráter 

independente, o encadeamento das duas partes permite perceber os períodos de 

transição em Moçambique, revelando os primeiros avanços da colonização pelos 

portugueses e, bem mais tarde, o cenário pós-colonial.     

A viagem de D. Gonçalo da Silveira tem início em 1560, com a nau Nossa 

Senhora da Ajuda partindo de Goa, já sob dominação portuguesa, para 

Moçambique. A expedição, que traz a imagem de Nossa Senhora, benzida pelo 

Papa, tem como objetivo expandir a influência católica e catequizar a região do 

Império Monomotapa, situado ao norte da África. Na visão do padre jesuíta, assim 

como a da ideologia dominante, o continente africano deveria ser salvo dos males e 

das trevas que o habitavam. Porém, é pelo contato com o outro que suas crenças 

vão sendo pouco a pouco abaladas e sua concepção é confrontada. 

Já a viagem de Mwadia, foco de estudo deste trabalho, relata o percurso de 

Antigamente, local onde vive, para Vila Longe, lugar de origem, onde ainda reside 

sua família. O objetivo dessa viagem é transportar a imagem de uma santa sem um 

pé e uma caixa contendo documentos para um lugar sagrado, preferencialmente, 

uma igreja. Esses objetos foram encontrados na floresta pela personagem e seu 

marido Zero Madzero, junto com uma ossada humana. É a partir desse 

deslocamento que ela lidará com seus conflitos, traumas e questões pendentes no 

âmbito familiar e também na esfera social. Embora as histórias ocorram em períodos 

diferentes, elas acabam se encontrando, pois a estátua da santa e os documentos
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pertencem à ordem religiosa de D. Gonçalo da Silveira e a ossada encontrada, 

possivelmente, era do próprio padre português. É justamente por causa desses 

pertences que o percurso de Mwadia à Vila Longe tem início.  

Para o pesquisador Jorge Valentim (2011), utilizando o jogo de espelhos entre 

as identidades e suas relações, apontado por Boaventura de Sousa Santos, a 

narrativa coutiana apresenta o mesmo efeito de jogos de espelhos, em que imagens 

duplas se complementam. Tal fato pode ser demonstrado pela aproximação das 

fronteiras entre história e ficção, pelo diálogo entre dois tempos diferentes e pela 

presença de personagens ficcionais atuais moçambicanas e de personalidades 

históricas da época colonial. Dessa forma, o tempo histórico é reconstruído pelo 

discurso ficcional e as duas histórias constituem-se em “mapas movediços” entre os 

limites da realidade e da imaginação.      

O título da obra apresenta uma metáfora e evidencia o simbólico. A estátua 

serve de representação para contrastar o aspecto religioso em culturas diferentes. 

Para a expedição católica, a estátua é a santa Nossa Senhora, enquanto no 

universo mitológico essa santa refere-se à kianda, divindade das águas. Essa 

proposta faz com que a narrativa apresente o diálogo entre a religião do colonizador 

e a religião do colonizado.      

A escolha dessa personagem, Mwadia, deve-se ao fato de ser uma nativa e já 

ter tido contato com a cultura ocidental, visto que foi educada em um seminário. E 

como identidade em trânsito consegue dialogar tanto com sua cultura como com 

outras recém-chegadas no seu território. Mesmo que a viagem não estivesse em 

seus planos, ela possibilita a aproximação com a sua cultura e as suas raízes e 

também desvela assuntos pendentes. Novamente, esse movimento de regresso 

ocorre no cenário pós-colonial e faz com que a personagem passe por mudanças, 

seja por novas experiências, ensinamentos ou contato com outras culturas que 

refletem no deslocamento identitário.  

Em contraste com as obras anteriores, essa perspectiva se apresenta de 

forma mais melancólica e lírica e dá mais ênfase para o universo íntimo devido à 

relevância concedida, em maior intensidade, aos conflitos existenciais e para o 

aspecto interior, como a descoberta de si mesma. A narrativa evidencia, além do 

hibridismo cultural, outra forma de hibridação, compreendida como sincretismo, que 

envolve a questão religiosa. 
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Nesta obra, a representação de Moçambique está muito atrelada ao passado 

colonial e as guerras, tamanha foram as marcas impressas no território e nos seus 

habitantes. Ressaltando essa visão distópica, o vilarejo ficcional mantém o cenário 

do passado de destruição e abandono com a impossibilidade de restauração e o 

mesmo parece acontecer com as personagens da narrativa que possuem um 

desencanto e uma resignação perante as circunstâncias e não há empenho 

direcionado à mudança da situação.   

Esse percurso da protagonista revelará muito além do deslocamento físico. 

Fará o entrecruzamento entre passado e presente, uma aproximação metafórica 

espacial e temporal entre Antigamente e Vila Longe. Ao se analisar a personagem, 

percebe-se que Antigamente representa esse espaço interior de reclusão, de 

isolamento e da tentativa de esquecimento do passado. Vila Longe, lugar do 

presente e, ao mesmo tempo, de resgate de suas origens, será evidenciada no 

decorrer da análise. 

 

5.1 A travessia de Mwadia Malunga 

 

O próprio nome Mwadia apresenta um significado que pode ser compreendido 

como uma ligação, uma união entre espaços diferentes ou, no caso implícito da 

obra, entre o passado e o presente: “Ela sabia de suas certezas: o seu nome, 

Mwadia, queria dizer ‘canoa’ em si-nhungwé*. Homenagem aos barquinhos que 

povoam os rios e os sonhos” (COUTO, 2006, p. 19).  

O percurso de Mwadia começa a partir da descoberta da estátua que, a 

princípio, deve ser levada a uma igreja. Zero Madzero determina que a mulher faça 

o transporte para Vila Longe. Embora receosa do regresso, essa viagem significa 

um retorno ao passado, manifestando recordações, dúvidas e questionamentos:  

 

 

Mwadia sentiu o conflito a mordiscar-lhe o peito: ela queria, mas temia. O 
regresso a Vila Longe era sonho e pesadelo. Desejo de reencontrar os 
seus, de regressar à velha casa de infância. Receio de que os “seus” já não 
lhe pertencessem, e que a velha casa estivesse morta (COUTO, 2006, p. 
40).   

                                            
*
 De acordo com Couto (2006), si-nhungwé refere-se à língua falada no noroeste de Tete, Moçambique. 



92 

 

Hall (2003), ao tratar da diáspora, relata a obra Narratives of Exile and Return 

de Mary Chamberlain, que enfatiza a situação vivida pelos migrantes caribenhos que 

foram para o Reino Unido. Segundo a autora, muitos migrantes relatam a dificuldade 

daqueles que retornaram em se religarem a sua sociedade de origem, pois estavam 

adaptados a outro ritmo de vida. Além disso, para eles a terra tornou-se 

irreconhecível e os elos que mantinham acabaram sendo rompidos pela experiência 

diaspórica. Sentem-se bem por estarem em casa, mas não há como negar as 

mudanças ocasionadas por esse movimento. 

As mesmas consequências são perceptíveis na personagem Mwadia. Há um 

estranhamento, uma inadaptação ao retornar à terra natal. Apesar de ser uma 

decisão sua em viver afastada, a condição diaspórica é ressaltada. Essa diáspora 

interna vivenciada por ela reflete uma forma de exílio interior, com o objetivo de não 

recordar situações passadas e, desse modo, evitar o sofrimento. Assim significava 

Antigamente para ela: “(...) perdera a conta ao tempo naquele exílio de tudo, 

naquela desistência de todos” (COUTO, 2006, p. 32).  

Para Mwadia, não bastava só estar distante da Vila Longe, ela desejava não 

ter lembranças. Ao se afastar da terra natal, tinha o objetivo de esquecer o passado, 

porém isso sempre foi algo inalcançável: 

 

 

Mwadia Malunga prosseguia por atalhos virgens, as pegadas sendo 
engolidas pela mobilidade das areias soltas. Era isso que ela requeria da 
caminhada: fazer com que o passado emudecesse, sem eco nem rasto. 
Apagar as horas e os dias, apagar as cicatrizes do passado. No seu retiro 
em Antigamente, Mwadia não desejava apenas estar distante, mas 
ambicionava esse exílio que só se encontra quando todos de nós se 
esquecem. Nunca o conseguiu. As lembranças atravessavam os rios, 
calcorreavam a savana e nela emergia como lava incandescente (COUTO, 
2006, p. 67). 
 

 

Homi Bhabha consegue traduzir esse momento em que a memória é capaz 

de revelar episódios vivenciados, fazendo com que as situações desagradáveis do 

passado sejam revisitadas como forma de se esclarecer o presente: “Relembrar 

nunca é um ato tranquilo de introspecção ou retrospecção. É um doloroso re-

lembrar, uma reagregação do passado desmembrado para compreender o trauma 

do presente” (1998, p. 101). É isso que Mwadia passa durante o seu percurso, pois 

suas lembranças continuam vivas e são elas que irão conduzir à elucidação do 

passado no presente. 
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Quando chega próximo a Vila Longe, a ansiedade aumenta. Seu desejo é 

resgatar o sentimento de pertencimento, como forma de identificação com suas 

origens, porém esse lugar já não demonstra ser o mesmo antes da sua partida: 

 

 

À medida que se aproximava da sua vila, Mwadia ansiava recuperar o 
sentido de pertença a um lugar. Ela estava, a um tempo, receosa e ansiosa. 
As vozes e os olhares lhe iriam certamente devolver a perdida familiaridade. 
Nem ela adivinhava quanto os rostos de Vila Longe estavam vazios e 
inexpressivos, como se ela, mesmo regressando, se mantivesse ausente 
(COUTO, 2006, p. 68).  

 
 
Desse modo, percebe-se que há um ímpeto em recuperar a sua identidade 

esquecida ou perdida, porém essa crise de identidade não acontece somente com 

ela, mas com todo o lugar. Vila Longe está destruída e em ruínas e os próprios 

habitantes evidenciam suas mortes, revelando que a ausência e o abandono não 

estão restritos apenas ao espaço físico, mas já estão instalados em suas memórias 

e fazem parte do cotidiano. 

Em uma das conversas com o feiticeiro da sua região, Lázaro Vivo, observa-

se que durante o tempo no seminário, a personagem viveu afastada das suas 

origens, o que contribuiu para reforçar esse deslocamento identitário: 

 

 

- Há muito que lhe queria dizer isto, Mwandia Malunga: você ficou muito 
tempo lá no seminário, perdeu o espírito das nossas coisas, nem parece 
uma africana. 
- Há muitas maneiras de ser africana. 
- É preciso não esquecer quem somos... 
- E quem somos, compadre Lázaro? Quem somos? 
- Você não sabe? (COUTO, 2006, p. 46). 

 

 

Mwadia afirma que não há uma única maneira de ser africana. Essas 

intersecções entre diferentes culturas no território africano compõem a identidade do 

sujeito pós-colonial. E ao questionar quem somos, compreende-se que ela está 

inserida nesse contexto contemporâneo, em que não há mais uma visão unificada e 

integrada da identidade. Nesse caso, é importante recorrer a Hall quando ele afirma 

que o sujeito pode assumir diferentes identidades, sendo que essas identidades 

“não são unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente” (2005, p. 13). E, além disso, há 

identidades contraditórias que impelem para várias direções, deslocando as 

identificações. Isso reflete a situação da personagem, que apresenta o
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deslocamento das identificações, desestabilizando a identidade e permitindo o 

surgimento de uma nova reconfiguração identitária.  

Desse modo, Mia Couto consegue fazer uma crítica implícita àqueles que 

ainda acreditam na pureza racial, assim como os que afirmam a permanência de 

uma identidade sólida, desconsiderando as influências e os contatos com outras 

culturas. Para Hall, “as pessoas pertencentes a essas culturas híbridas têm sido 

obrigadas a renunciar ao sonho ou à ambição de redescobrir qualquer tipo de 

pureza cultural ‘perdida’ ou de absolutismo étnico. Elas estão irrevogavelmente 

traduzidas” (2005, p. 89). A personagem se enquadra como “traduzida” e, seguindo 

a análise de Hall, pertence a várias “casas”. Ela é capaz de habitar em outro lugar, 

negociando com a nova cultura, como o período em que viveu sob a influência da 

cultura ocidental no seminário, sem que fosse assimilada e nem esquecesse suas 

origens. Esse é o retrato do sujeito contemporâneo, resultado de novas diásporas 

em virtude das migrações pós-coloniais.  

Mwadia está na fronteira entre dois mundos. Ela é o elemento que faz a 

ligação entre espaço e tempo: entre Antigamente e Vila Longe, entre o presente e o 

passado, entre a tradição e a modernidade. Percebe-se que esse entre-lugar em 

que se situa a personagem é marcado, em alguns momentos, por constantes 

dualidades ou indeterminações, como o limite entre pertencer ou não pertencer. 

Pode-se perceber a condição ambígua da sua vida, proporcionando esses 

contrastes: “[...] a vida de Mwadia fez-se de contra-sensos: ela era do mato e 

nascera em casa de cimento; era preta e tinha um padrasto indiano; era bela e 

casara com um marido tonto; era mulher e secava sem descendência” (COUTO, 

2006, p. 69). 

Desde o nascimento, o rio tem forte influência sob os desígnios místicos da 

personagem. Após o parto, a mãe recebe a mensagem que a vocação da filha é 

lidar com os espíritos que moram no rio. No batismo realizado pelo curandeiro 

Lázaro Vivo, também no rio, acontece a primeira possessão. Esse mesmo rio, 

denominado Mussenguezi, é o que faz a ligação entre Antigamente e Vila Longe e 

se constitui como mais um entre-lugar de Mwadia. 

A própria obra situa-se em um entre-lugar, mesclando um diálogo entre a 

história do século XVI e a contemporaneidade, assim como a imagem, ícone de 

destaque e que dá nome a obra, é contrastada com a sua diferença. Nesse caso, 

contudo, pode se complementar, produzindo uma unicidade como no sincretismo
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religioso. A imagem pode ser a Virgem Nossa Senhora, kianda, nzuzu ou mama 

wati, nomes híbridos existentes em diferentes culturas. Até mesmo a “estrela”, que, 

no início da obra, foi encontrada e enterrada por Madzero, várias origens são 

atribuídas como: restos de uma embarcação, de um aparelho de espionagem ou de 

um corpo celeste, demonstrando diferentes possibilidades de interpretação pelas 

personagens. 

Conforme Canclini, as crescentes migrações e a difusão das crenças e rituais 

acentuaram as hibridações entre as diferentes formas religiosas ou, em sentido mais 

amplo, a vários sistemas de crenças. Dessa forma, o autor explica que o termo 

sincretismo é usado para se referir a formas tradicionais de hibridação e diz respeito 

às misturas religiosas e fusões mais complexas de crenças ou a forma de 

“combinação de práticas religiosas tradicionais” (2006, p. 28). Ele salienta que se, no 

sentido mais amplo, o sincretismo englobar diferentes crenças, não só religiosas, o 

número de adeptos aumentaria consideravelmente. A própria imagem da santa, 

além de ser uma representação simbólica religiosa, é um elemento sincrético na 

narrativa, por ser também representante da religião e da crença africana ou da união 

do imaginário europeu e africano. 

A travessia de Mwadia se dá em busca de um lugar sagrado para abrigar a 

santa, porém depara-se com um cenário de precariedade, instaurado pelo pós-

guerra e as consequências da descolonização. Isso faz com que seja questionada a 

permanência da estátua na igreja, tamanhas são as mudanças ocorridas no vilarejo. 

A preocupação que se estabelece é a de saber se há algum lugar apropriado para 

receber a imagem: 

 

 

Qualquer coisa desmoronou na alma de Mwadia, quando entrou no recinto 
da igreja. O edifício estava em ruínas. Não havia telhado, janelas, portas. 
Restavam paredes sujas. Todos necessitamos certezas que não se 
esbatem, lugares incólumes à voragem do tempo. Mwadia perdia agora um 
desses pilares sagrados. Quando tivera o templo, ela não rezara. Agora que 
queria rezar, lhe faltava o templo. Não, não seria na igreja de Vila Longe 
que a imagem de Nossa Senhora podia ganhar um nicho seguro (COUTO, 
2006, p. 96). 

 

 

 Ao fazer o percurso, a personagem enfrenta os traumas e as recordações de 

um passado que ainda continua latente. Essa busca, embora implícita, pela 

condução da imagem, traz arraigada a necessidade de descobrir a si própria. A
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viagem empreendida nada mais é do que a busca por sua própria identidade e que 

só pode ser encontrada dentro de si mesma. 

É interessante destacar a chegada de um casal de estrangeiros, um afro-

americano e uma brasileira, a Vila Longe. Benjamin Southman, historiador, parte da 

América para a África em busca de seu passado e de suas origens, acompanhado 

da brasileira Rosie, sua suposta esposa. Porém, ao tentar resgatar esse passado, 

percebe-se que o estrangeiro já tem uma imagem pré-estabelecida do africano, uma 

visão estereotipada a partir da ideologia dominante e construída de maneira 

equivocada, que vai de encontro aos seus anseios. Para concretizar sua pesquisa 

sobre o passado colonial e a escravatura, entrevista vários nativos, mas não 

encontra o que esperava, pois o modo que percebe “o outro” é idealizado e não 

compreende a história que lhe é contada. 

Mia Couto utiliza a ironia para retratar a imagem da África pelo olhar 

estrangeiro. A narrativa tem como objetivo desconstruir os paradigmas histórico-

culturais a respeito do continente africano, demonstrando a invenção da África pela 

visão ocidental, em que a origem dos problemas é atribuída ao passado colonial e a 

escravatura, sem levar em consideração a colonização intra-racial. Também salienta 

a discriminação e o preconceito racial incutidos nessa mentalidade, quando os 

habitantes se referem à palavra preto e o historiador diz que para designar os 

africanos o correto seria “negro”. Nesse caso, muito mais que uma questão 

linguística, trata-se da palavra preto ter sentido pejorativo na perspectiva ocidental. 

Além disso, o fato de os estrangeiros pertencerem a uma organização de 

ajuda internacional ao continente africano revela a presença do neocolonialismo. A 

ex-metrópole, por meio do mecanismo de apoio, continua a exercer influência 

econômica e política como forma de manipulação e dependência, freando o 

desenvolvimento. Porém, nesse caso, por eles serem falsários, faz uma crítica 

também ao modo de ingerência da potência imperialista americana.            

Diante dessa situação, Mwadia é encarregada pelos habitantes de examinar 

os documentos do estrangeiro no intuito de descobrir o que eles almejavam 

encontrar em África e, dessa forma, os nativos decidem: “revelar aquilo que os 

outros querem acreditar” (COUTO, 2006, p. 150), com objetivo de lucrar com a 

situação: “Vamos vender-lhes uma grande história” (COUTO, 2006, p.133). Para 

isso, Mwadia começa a ler os antigos manuscritos de D. Gonçalo da Silveira 

encontrados no baú que transportara e os livros da biblioteca de seu padrasto e
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encena uma possessão como se fosse o escravo negro vindo de Goa para 

Moçambique, demonstrando aos estrangeiros uma “África autêntica”. É por 

intermédio das leituras que Mwadia descobre que os livros são uma espécie de 

canoa, com eles poderia ter acesso a outros mundos e a si mesma: “Esse era o 

barco que lhe faltava em Antigamente” (COUTO, 2006 p. 238). Os livros também 

servem para se aproximar de Constança, sua mãe, que começa a demonstrar 

interesse pelas histórias. Mwadia lê as histórias para ela, dando-lhe a possibilidade 

de fugir e libertar-se do seu mundo. 

Em outro momento, a personagem parece estar realmente em transe e dá 

continuidade a história do século XVI, assustando até mesmo os habitantes, visto 

que ela tinha, desde a infância, poderes espirituais e mágicos. Percebe-se que ela é 

a ponte entre a cultura ancestral e a cultura dos visitantes, é a intermediária desse 

diálogo entre os tempos, seja entre o resgate da história do navio com a atualidade 

ou entre o mundo dos mortos e dos vivos: “Ela cumpria a vocação do seu nome: 

como canoa ela estava ligando os mundos” (COUTO, 2006, p.236). Mwadia, em 

delírio, diz a Southman que ele é um mulato, causando um imenso susto no 

estrangeiro: “- O senhor, Benjamin Southman, é um mulato. - Mulato, eu?” (COUTO, 

2006, p. 267). Nesse momento, parece que o estrangeiro tem um estranhamento, 

pois acredita ser um africano puro, autêntico. É colocada em evidencia a questão da 

miscigenação, pois não é possível compreender o mundo sem essa mistura étnica-

cultural, resultado do caráter híbrido.      

Reforçando esse conceito, Mia Couto declara, em uma de suas entrevistas, 

que a identidade é algo mutável e é resultado de vários entrecruzamentos, 

determinando sua formação híbrida. A pureza é utilizada para segregar, excluir e 

afirmar a dominação e a subjugação dos povos: 

 

 

As identidades são sempre híbridas. Quando se diz que sou moçambicano, 
sou desta etnia, por exemplo... não existe alguém que seja só puramente 
dessa etnia, cultura ou nacionalidade, do ponto de vista de definição de 
cultura, daquilo que é a marca de uma cultura como sinal de identidade 
moçambicana. Somos produto de várias misturas que se foram fazendo, e 
ainda bem que ninguém é puro, porque é em nome da pureza que quase 
sempre se fizeram os massacres, as exclusões dos outros. Existem 
identidades, mas elas não são estáticas. A identidade é uma coisa que 
muda no tempo, dentro de nós próprios e, portanto, não é uma verdade 
pura e imutável (COUTO, 2007a apud BRUGIONI, 2009, p. 225). 
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Ao analisar a partir dessa perspectiva, é possível também ressaltar as 

mudanças da identidade na presença do hibridismo cultural. Bernd expressa que, 

com a pós-modernidade, o conceito de híbrido tem desestabilizado as estruturas 

modernas da homogeneidade, implicando cada vez mais no respeito às diferenças e 

na aceitação do outro: 

 

 

A pós-modernidade, ao trazer à tona o conceito híbrido, enfatiza acima de 
tudo o respeito à alteridade e a valorização do diverso. Híbrido, ao destacar 
a necessidade de pensar a identidade como processo de construção e 
desconstrução, estaria subvertendo os paradigmas homogeneizantes da 
modernidade, inserindo-se na movência da pós-modernidade e associando 
ao heterogêneo (2004, p. 100).  

 

 

Mia Couto problematiza a configuração da identidade nacional moçambicana 

ao apresentar o mosaico étnico e cultural constituinte do romance. No mesmo 

ambiente tem-se Mwadia, filha de português e de uma africana, seu padrasto goês, 

seu marido Chikunda*, o casal visitante afro-americano, sem contar com a narrativa 

da primeira expedição católica em que há indianos, portugueses e africanos. No 

espaço ficcional Vila Longe há, sem dúvida, um pluralismo e uma multiplicidade de 

culturas. Porém, não se restringe a isso, a proposta do autor é demonstrar que 

também Moçambique e a própria África é marcada pela diversidade e a convivência 

implica na aceitação da heterogeneidade. 

Southman queria ser batizado e também ter um novo nome. A busca 

desenfreada por suas origens e por outra identidade, mesmo que comprada, acaba 

levando-o a se enveredar pela região. Intencionalmente, seu desaparecimento é na 

fronteira entre Moçambique e Zimbabwe, tendo sua posição deslocada, deixa de 

assumir o centro e passa a ser um indivíduo localizado à margem. Ele ansiava por 

respostas que nem mesmo os nativos sabiam dá-las. Essa África que procurava só 

podia ser encontrada dentro de si mesmo, assim como é evidenciada na narrativa 

pela voz do Mestre Arcanjo, barbeiro da vila: “– O que me faz sentir pena não é o 

que você procura em África, mas o que perdeu lá de onde vem” (COUTO, 2006, p. 

190). Ele, ainda, complementa: “– Voltem para a América, lá é que é a vossa casa. E 

vocês têm que lutar não é para serem africanos. Têm que lutar para serem 

americanos. Não afro-americanos. Americanos por inteiro” (COUTO, 2006, p. 190).

                                            
*
 Conforme Couto (2006), Chikunda é uma etnia da região do vale de Zambeze. 
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Novamente, Couto ressalta aspectos que circundam a identidade e a 

identificação. A necessidade de Southman é ter uma identidade africana, visto que 

não se identificava com nenhuma dentro do seu conflito multicultural, nem com a de 

americano e nem com a de afro-americano. Porém, essa busca torna-se ilusória, à 

medida que também não se identifica com aquela que encontra e nem com as 

origens que pretendia assumir. Portanto, essa identidade constitui-se como algo 

forjado, uma ilusão, que surge do seu imaginário para se adequar àquela imagem 

que almejava e acreditava que iria encontrar.  

Jesustino, padrastro de Mwadia, também merece ser destacado, pois adere, 

desde que se casou, a mudança de nome. A cada aniversário fazia o “trânsito 

nominal” no intuito de viver mais tempo: “ – Ter um só nome: é isso que apressa a 

morte” (COUTO, 2006, p. 71). A impressão de Mwadia se confirmava, o padrasto 

começava a mudar a cor dos olhos. Segundo ele, estava mudando de raça, pois 

havia cansado de ser goês. Nesse caso, a assimilação multicultural, com a mudança 

de nome e de raça, é uma maneira de evidenciar o trânsito entre as culturas, 

marcando, mais uma vez, a constituição heterogênea étnica e cultural de um país.  

Outras personagens, como Lázaro Vivo e Manuel Antunes, este último um 

padre missionário da história do século XVI, também passam por esse trânsito 

cultural ou essa mistura intercultural de diferentes formas. Nesse sentido, a 

identidade é deslocada e novas identificações são feitas, o que possibilitará o 

surgimento de uma nova configuração identitária que leva em conta a hibridez. 

Lázaro Vivo deixa de ser nyanga* e transforma-se em um conselheiro tradicional. 

Suas origens acabam sendo apagadas e aproxima-se da modernidade e dos 

avanços tecnológicos como o uso do celular. Manuel Antunes passa a se aproximar 

da condição dos catequizados, adotando a religião e os costumes africanos, sem 

desconsiderar a religião cristã. Por isso, pode ser considerado um indivíduo híbrido, 

pois mistura “rituais pagãos e cristãos” e aceita sua condição de “feiticeiro, rezador 

de Bíblia e visitador de almas” (COUTO, 2006, p. 313). 

Ao final da estadia, Rosie finalmente esclarece para Constança e Mwadia que 

Benjamin era um trapaceiro e que nunca foram casados, mas que sua história era 

verídica, a de um historiador à procura de seu passado. Porém, pelas cartas 

                                            
*
 Segundo Couto (2006), nyanga, na língua nativa, refere-se a adivinho. 
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enigmáticas apresentadas durante a narrativa, deixa entender que eles seriam 

agentes secretos em missão na África.  

Mais um relato que pode ser destacado é a conversa entre Mwadia e o 

Mestre Arcanjo. Ele lhe aconselha a não levar a imagem para a igreja, envolvendo o 

caráter místico e intuitivo, diz que a própria santa é capaz de se deixar conduzir a 

um lugar apropriado:  

 

 

- Minha filha, você ainda anda à procura de uma igreja? 
- O senhor bem sabe que sim. 
- Nunca encontrará nenhuma. 
- Não diga isso, defendeu-se Mwadia, com vigor. 
- Você não entende: igrejas há, o que falta é a crença. 
O barbeiro explicou-se: ele seria um crente, sim, no dia em que a igreja 
morasse dentro de cada um. [...] 
- É o que digo, Mwadia: não leve essa Virgem para nenhuma igreja. 
 – Levo para onde? 
 – O que tem a fazer é o inverso do que tem feito: deixar que a Santa a 
conduza a si, ela é que anda procurando um lugar seguro para si (COUTO, 
2006, p. 318). 

 

 

Nesse diálogo, observa-se que há também uma crítica a religião ocidental. A 

religião sempre foi referência para agregar indivíduos e instrumento para a 

propagação da fé. Para os habitantes, a igreja não faz sentido, pois o encanto havia 

desaparecido. À medida que ampliava seu domínio, perdia o contato com o divino. 

Diante disso, os indivíduos estavam cada vez mais dispersos e descrentes. Ao se 

referir à falta de crença, pode-se depreender que Mestre Arcanjo leva em 

consideração a desestruturação do cenário atual e o desencanto perante a situação 

instaurada.      

No final da narrativa, vários fatos são esclarecidos e a personagem passa a 

compreender o que acontece naquele lugar e também na sua vida. Alguns desses 

fatos acabam sendo revelados como, por exemplo, o estado em que sua mãe se 

encontrava. O excesso de peso era atribuído à ausência da filha, mas na verdade 

era provocado por seu padrasto, Jesustino, pois ao engordar não sentia as dores 

quando este lhe batia. E ao confessar o seu amor pela filha, Constância retira de 

Mwadia a culpa de sua condição. 

Outro fato que merece ser esclarecido diz respeito a não aceitação da morte 

de Zero Madzero por Mwadia. Ela inventou que seu marido continuava vivo, sendo 

que essa recusa em aceitar era compreensível, pois “aquela era sua maneira de ser
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amada, o seu único modo de se sentir viva” (COUTO, 2006, p. 327). É a mãe que 

relata a verdadeira história da morte de Madzero, tendo como responsável 

Jesustino. Não acreditando no que tinha acontecido na época, Mwadia se refugiu em 

um local isolado, assim como a sua mãe explica: “ - Quando soube da notícia, você 

ficou maluca, filha. Enlouqueceu e saiu para esse lugar, para além das montanhas. 

É lá que vive sozinha, você e seus burros, seus cabritos” (COUTO, 2006, p. 327). A 

personagem, apesar de refletir sobre a realidade, ao regressar a Antigamente, 

retorna também ao seu mundo imaginário, pois encontra com o marido e conversa 

com ele.  

Quanto ao destino da santa, a personagem decide, no regresso a 

Antigamente, colocá-la junto ao tronco de um embondeiro, árvore sagrada dos 

rituais africanos, também denominada árvore do esquecimento. O elemento 

simbólico passa pelo processo de tradução cultural. Mwadia ressignifica a imagem 

da santa, pois para ela a Nossa Senhora se transformara em sereia, em nzuzu: 

 

 

Mwadia sentia que retornava aos labirintos de sua alma enquanto a canoa a 
conduzia pelos meandros do Mussenguezi. Na ida, ela se preocupara em 
sombrear a Virgem. No regresso, ela já ganhara a certeza: ali estava a 
Santa mulata, dispensando o sombreiro, afeiçoada ao sol de África 
(COUTO, 2006, p. 329). 
 

 

Junto com a santa deposita os regalos pertencentes aos seus ancestrais, que 

havia recebido de sua mãe e, em Antigamente, enterra a caixa com os papéis do 

padre. Como detentora da imagem, Mwadia prefere a aproximação dos costumes e 

crenças africanas, assim como ocorre com ela mesma, revelando, nesse momento, 

o resgate da tradição. É o contato com a história e com o passado que direciona 

para a manifestação da tradição. Com o simples gesto de depositar a santa perto da 

árvore, (re)afirma seus valores e (re)significa a cultura. 

Mia Couto traz a complexidade das relações interpessoais, os conflitos e 

desencantos na estrutura familiar e na esfera social para compreender o que se 

passa em um país. Esse resgate do passado é uma forma de reconstrução da 

memória individual e também da coletiva. Entender o que se passa no interior está 

implicado, acima de tudo, em perceber o que ocorre ao redor. Na perspectiva mais 

ampla, pode-se notar que a narrativa é uma releitura crítica do passado e expressa a 

busca da identidade, em especial, da nacional, levando em consideração a 
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existência de variadas identidades no mesmo território, sem a exclusão da história e 

da tradição, e, ainda, permitindo que a cultura e os espaços geográficos e os 

simbólicos sejam ressignificados.    

O deslocamento, o retorno ao passado, as dúvidas dirimidas, a aceitação 

daquilo que é irrevogável e as mudanças interiores contribuem para que a 

personagem resgate sua história, (re)construa sua identidade, compreenda suas 

origens e encontre um lugar para si, posicionando-se no mundo. Por isso, ao final, 

despede-se de Madzero e parte, provavelmente, para o seu lugar de pertença, o 

lugar em que se reencontrou consigo mesma.  

 

5.2 Identidades em trânsito: “um regresso às origens” 

 

 

“A viagem não começa quando se percorrem distâncias, mas 
quando se atravessam as nossas fronteiras interiores” 
(COUTO, 2006, p. 65). 
 
 
“A viagem termina quando encerramos as nossas fronteiras 
interiores. Regressamos a nós, não a um lugar” (COUTO, 
2006, p. 329).  

 

 

Esses excertos fazem parte da obra O outro pé da sereia e exprimem 

claramente a situação das três personagens objetos de estudo deste trabalho. A 

distância maior referenciada nas narrativas, não é a distância física, mas a interior. 

Dessa forma, percebe-se que o deslocamento físico é utilizado como pretexto para 

tratar de um assunto mais subjetivo. As personagens centrais retornam ao seu lugar 

de origem, porém a distância que enfrentam é entre suas fronteiras interiores, nesse 

caso, representadas pela tradição e os valores ancestrais e o “novo mundo” e a 

outra cultura. Ao fazer essa “viagem interior” e regressar ao seu íntimo, pode-se 

dizer que elas estão realizando um processo de conhecimento de si próprias e isso 

também colabora na formação da sua identidade pessoal. 

O subtítulo identidades em trânsito procura reunir as obras analisadas no 

estudo, fazer um apanhado teórico com o objetivo de contrastar as diferentes 

experiências de deslocamentos territoriais ou espaciais e temporais, sendo alguns 

metafóricos, que ocorrem em maior ou menor proporção com as personagens. 

Também compara o desenvolvimento do percurso de cada uma delas, analisando os 

reflexos e as consequências na formação da identidade. Além disso, relaciona as
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diferentes dicotomias existentes nas/entre as obras, assim como retoma outras, no 

intuito de compreender a proposta literária de Mia Couto.  

As obras Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, O último voo do 

flamingo e O outro pé da sereia conseguem trazer à discussão, objeto de análise de 

várias áreas, a configuração identitária do sujeito contemporâneo. Embora as 

narrativas apresentem diversas personagens que poderiam se identificar com o 

entre-lugar ou como personagens de fronteira, o estudo foca no percurso individual 

dos narradores-personagens, das duas primeiras obras, Marianinho e o tradutor de 

Tizangara, e na personagem Mwadia de O outro pé da sereia, dada a relevância das 

posições assumidas por elas nas obras.  

A princípio, é interessante apontar as semelhanças entre as obras e as três 

personagens. As obras retratam o mesmo período, o pós-colonial, e os espaços 

caracterizam-se como lugares afastados ou periféricos: ilha e vilas. Já as 

personagens centrais são nativas e, no decorrer da narrativa, pelo contato com outra 

cultura, sofrem mudanças na constituição de sua identidade e, pelo contato com os 

mais velhos, compreendem a importância da tradição, aproximando-se mais dos 

costumes e valores autóctones. 

Marianinho passa pelo deslocamento territorial ao regressar à ilha Luar-do-

Chão para o enterro do seu avô. Esse deslocamento físico faz a ligação entre o 

urbano e o rural e, em especial, leva-o a perceber as mudanças ocorridas em sua 

terra natal. Ele observa o lugar com estranhamento, visto que não reconhece a 

situação presente, assim como os conterrâneos o vêem como um estrangeiro. De 

certa forma, ele também sofre um deslocamento temporal, pois ao ter contato com 

seu avô, por intermédio das cartas, faz a união entre passado e presente, entre o 

mundo dos vivos e dos mortos, entre oralidade e escrita. Em alguns casos, esse 

passado aparece bem vivo pelos relatos do avô que também é a voz da tradição. 

O tradutor de Tizangara passa pelo deslocamento espacial, embora em 

menor proporção, pois apenas relata o período em que foi para a cidade estudar. 

Porém, essa época não deixa de ser significativa, visto que foi responsável pela sua 

instabilidade identitária e emocional. O deslocamento temporal ocorre a partir da 

rememoração dos fatos e se concretiza ao dar voz aos habitantes, sendo também 

uma forma de retorno ao passado. A crítica Ana Mafalda Leite revela a importância 

da existência de um tradutor, explicando essa ligação que ele faz entre os tempos:
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Há necessidade de um tradutor para se comunicar com os da cidade, que 
também são estrangeiros, tal como Massimo, o italiano das Nações Unidas; 
O tradutor é necessário também para fazer a ponte entre o mundo do pai 
Sulplício, dos mais velhos da aldeia, com o dos outros homens, para fazer a 
ligação entre o tempo de antes e do agora, entre o onirismo dos mortos e a 
derrota dos vivos, entre a terra abolida e um céu numinoso e derradeiro, 
como é a ponte do voo do flamingo (2013, p. 186). 
 

 

O deslocamento territorial de Mwadia se deve ao transporte da santa para um 

local sagrado. Ela percorre o rio que liga Antigamente a Vila Longe, lugar natal. O 

deslocamento temporal ocorre em vários momentos: entre o passado e o presente 

com o seu retorno e com a travessia mítica entre o mundo dos mortos e o mundo 

dos vivos; entre a oralidade e a escrita, com a leitura dos manuscritos portugueses, 

dando continuidade à história do século XVI durante a sessão de transe para o afro-

americano.  

É interessante ressaltar que esse deslocamento entre passado e presente 

sofrido pelas personagens refere-se ao tempo subjetivo, que ocorre na consciência, 

pelas rememorações e pelo imaginário. Elas podem ser definidas como “migrantes”, 

pois além de ultrapassarem as fronteiras físicas, percorrem também as fronteiras 

subjetivas. São as travessias individuais que fazem revisitar suas origens. 

Movimentos que, acima de tudo, se resumem a um regresso ao passado. Com esse 

passado, são resgatados os ensinamentos, os costumes e os valores da tradição 

que, muitas vezes, acabam sendo adormecidos ou relegados a segundo plano 

quando distantes de sua terra de origem. 

O trânsito entre terras, tempos e espaços diferentes leva cada personagem a 

uma profunda reflexão e ao autoconhecimento, o que influi diretamente na 

composição de suas identidades. São as experiências, o convívio na sua terra natal 

e, em especial, com os mais velhos e o contato com outra cultura que, em alguns 

casos, acontecem no próprio território, que vão agregar elementos capazes de se 

auto-afirmar, definir e posicionar o indivíduo enquanto autor de sua história e 

participante de sua sociedade. 

 Esses movimentos que apontam para uma forma de recuperar a identidade 

pessoal também são relevantes para a busca da identidade coletiva. Mia Couto 

pretende ressaltar a importância de uma mudança no cenário moçambicano, como 

um espaço de convivência harmônica de uma multifacetada sociedade, salientando 

que o passado deve ser esclarecido. Portanto, para isso é preciso que haja
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ressignificação da cultura e aceitação do outro, fatores que interferem diretamente 

nas identidades e na alteridade. Assim como expressa Chatterjee: “é a nossa 

ligação com o passado que faz nascer o sentimento de que o presente precisa ser 

mudado, que é nossa tarefa mudá-lo” (2006, p. 63). 

É possível distinguir nas obras O último voo do flamingo e Um rio chamado 

tempo, uma casa chamada terra que o espaço predominante do desenvolvimento 

das histórias refere-se, respectivamente, ao público e ao privado. Em O último voo 

do flamingo, além de ser necessária a presença de militares, chefes de 

departamentos e do investigador estrangeiro na Vila de Tizangara, os nativos 

também são essenciais para a compreensão do lugar e para a elucidação do caso, 

sendo que todos são convocados a dar seu depoimento. Na esfera pública, que tem 

como ponto central “o comum”, há o envolvimento da sociedade, a discussão torna-

se vital, todos participam e expressam suas opiniões. Nesse caso, utilizando como 

pano de fundo a explosão de soldados da ONU, as vozes da população tocam em 

questões um tanto fragilizadas e mal resolvidas de Moçambique como, por exemplo, 

o social e o político.  

Já em Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, a história 

desenvolve-se na esfera privada. Nesse caso, envolve a família Malilane, sendo que 

o espaço do enredo é a própria casa. É a história pessoal de Marianinho, 

personagem-narrador, que conduz a narrativa. Nota-se que a obra dá mais ênfase 

aos aspectos individuais como, por exemplo, as lembranças, os sentimentos, os 

segredos que torneiam o seu regresso ao lar.  

Mesmo que as esferas sejam diferentes, não há como negar que os temas 

abordados são comuns e não se restringem a determinadas esferas. As narrativas 

tratam do pós-guerra, das migrações, dos deslocamentos, do sentimento de 

pertencimento, tendo como resultado a situação de fronteiras, sejam elas físicas, 

culturais ou subjetivas. Intencionalmente, os lugares escolhidos, ilha e vila, também 

são liminares e os sujeitos assumem a posição intervalar, resultado da condição 

híbrida. 

Outra relação recorrente nas narrativas de Mia Couto é a oralidade e a 

escrita. Conforme as definições propostas por Glissant (2005), no estudo sobre a 

crioulização nas culturas ameríndias, a escrita coutiana elege a manifestação 

cultural compósita em detrimento da cultural atávica. As culturas atávicas são 

aquelas que possuem uma Gênese e uma filiação e se legitimaram dentro de um
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território. Na sua expansão, acabam sobrepondo as outras, excluindo-as pelo poder 

político autoritário e dominador. Enquanto as compósitas são as heterogêneas, 

plurais e abertas ao contato de outras culturas. As atávicas difundiram-se na escrita 

e as compósitas na oralidade, ambas podem existir no mesmo território e, 

frequentemente, estão em oposição. 

Pode-se observar que em África também prepondera essa relação. Em 

Moçambique, por exemplo, a manifestação cultural atávica tem como representante 

os portugueses, que dominaram a colônia impondo o seu poder. De forma mais 

ampla, em outras regiões, essa manifestação era representada pelas culturas 

europeias expansionistas durante o período colonial. Ela parte de uma Gênese, de 

um mito fundador que tem como objetivo legitimar a conquista e a dominação de um 

território. As sociedades compósitas revelam-se mais flexíveis e mais propensas ao 

entrecruzamento das culturas.     

Pode-se compreender que a cultura compósita reflete em maior proporção a 

situação pós-moderna, resultado tanto dos efeitos globalizantes quanto da redução 

de barreiras que possibilitam a aproximação entre as diferentes culturas, além disso, 

até mesmo as culturas atávicas, segundo Abdala Jr. (2002), estão se abrindo ao 

contato cultural, tornando-se cada vez mais “mescladas”. 

Na obra O outro pé da sereia é possível traçar o paralelo entre o sagrado e o 

profano. Eliade explica que o sagrado só pode ser compreendido em oposição ao 

profano. O sagrado refere-se ao incomum e se manifesta pelo termo hierofania, que 

significa algo que se revela, enquanto o profano diz respeito a algo comum, natural. 

Pode-se evidenciar que as religiões são constituídas pelas hierofanias, “pelas 

manifestações das realidades sagradas”. Além disso, o sagrado e o profano 

constituem-se como “duas situações existenciais assumidas pelo homem ao longo 

de sua história” (1992, p.14-15). 

 Nesse romance, Mia Couto consegue trazer diferentes concepções da 

representação do sagrado que envolve a religiosidade africana em contraste com a 

religiosidade europeia. A estátua, figura destaque da narrativa, é, de um lado a 

representação da santa Nossa Senhora, símbolo da religião católica e, do outro, 

representa a divindade das águas, nzuzu ou kianda.  

Na obra Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, a relação entre a 

religião cristã e a africana também é perceptível, demonstrando a intersecção entre
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elas. Mais uma forma de hibridismo se constitui, as personagens convivem com os 

costumes e as crenças tradicionais, mas não desconsideram a cultura ocidental.          

De acordo com o pensamento dominante do mundo ocidental, aqueles que 

não seguissem o cristianismo, eram considerados rebeldes e primitivos. Para a 

ampliação do poder europeu, foram organizadas expedições na forma de “missão 

civilizadora” com objetivo de evangelizar os nativos como forma de legitimar a 

ideologia dominante e submeter os povos à ordem imperialista. Além disso, a 

expansão também era importante na conquista de territórios e como forma de 

estratégias políticas. Desse modo, a cultura africana foi sendo substituída pelo 

sistema de educação ocidental, fazendo com que os nativos fossem assimilados, 

desprezando qualquer manifestação religiosa africana.   

Porém, a prática religiosa, as crenças e os valores africanos não foram 

extintos, continuaram a existir, muitas vezes, sob a forma de sincretismo religioso, 

assim como acontece com Nimi Nsundi, escravo transportado na expedição dos 

padres missionários, na obra O outro pé da sereia. A devoção que tinha por Nossa 

Senhora, que até os clérigos acreditavam ter se convertido, ocultava a sua real 

devoção por kianda, figura sagrada da religião africana.     

Na narrativa, a santa é transportada na expedição dos jesuítas portugueses a 

Moçambique. É por ela que a travessia de Mwadia é empreendida, pela necessidade 

de encontrar um lugar apropriado para a imagem. Em Vila Longe, ela não encontra 

esse espaço, pois a igreja está em ruínas, consequência da descolonização e do 

pós-guerra. A personagem não associa mais essa imagem como símbolo católico, 

não há identificação com a religião ocidental, mas sim a aproximação da religião e 

de crenças africanas. Por isso, deposita-a junto a uma árvore, denominando-a de 

nzuzu ou sereia. Desse modo, Mia Couto, ao trazer a figura mítica, dessacraliza a 

imagem do colonizador, subverte o discurso dominante e faz com que reascenda o 

imaginário da tradição africana.  

Ana Maria Soares Ferreira explica que nesse contexto moçambicano em que 

os valores e as crenças estão perdendo espaço, Mia Couto permite que as 

personagens recuperem o imaginário da tradição africana, destacando a presença 

de forças invisíveis, as manifestações e os contatos com os mortos e o onírico. Além 

disso, o sobrenatural e o fantástico tornam-se representações comuns, fazendo com 

que surja uma nova percepção de ver o mundo: 
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De facto, o mundo ficcional de Mia Couto é marcado pela crise e pela 
desintegração, que se ficam a dever ao desrespeito pelo sistema de valores 
tradicionais. No entanto, nesse caos em que mergulhou a sociedade 
moçambicana após a luta de independência, as personagens de Mia Couto 
teimam em fazer sobreviver esses valores, no seio de um contexto histórico 
que tende a anular crenças, práticas e todo um conjunto de tradições 
cristalizadas. Marginais, deserdadas, mas simultaneamente sonhadoras e 
visionárias, as personagens das narrativas coutistas encontram na relação 
íntima com o invisível e com o sagrado, no mito e no sobrenatural o meio de 
atingir um “reajustamento simbólico” que lhes permita reinventar o real, 
recuperando o equilíbrio e a harmonia perdidos (2007, p. 193). 

 

 

É interessante destacar que Antigamente e Vila Longe são lugares fronteiriços 

móveis, flexíveis, uma linha tênue entre pertencer e não pertencer, em que tempo e 

espaço se misturam. A condição de Mwadia aponta na mesma direção, enquanto os 

lugares por onde transita, a todo o momento, confundem-se entre a presença dos 

mortos e dos vivos, da imaginação e da realidade, do passado e do presente, 

configurando, dessa forma, uma identidade em trânsito.    

Seguindo a analise das obras, é possível salientar que todas elas trazem a 

discussão sobre o hibridismo cultural, explicitado por Bhabha (1998), Hall (2005) e 

Canclini (2006). Ao traçar um paralelo entre os três autores, levando em 

consideração o contexto em que estão inseridos e ao qual se referem, pode-se 

descrever as contribuições e as reflexões que complementam a visão acerca do 

sujeito pós-colonial e pós-moderno.         

Para entender o pensamento sobre a construção das identidades proposto 

por Bhabha, é importante recorrer aos contextos coloniais. Ele parte da Índia para 

analisar a relação entre colonizado e colonizador. Segundo o autor, influenciado por 

Fanon, afirma que o discurso dominante era formado pela representação de formas 

estereotipadas da alteridade. A maneira de ver o outro, no caso do colonizador, pela 

visão etnocêntrica, criava a imagem do colonizado como uma forma autêntica, 

porém essa visão não passava de preceitos racistas e discriminatórios. Conforme 

Sousa (2004), Bhabha propunha três aspectos fundamentais para analisar o 

processo de construção das identidades no contexto colonial, mas que pode se 

estender para compreender as relações de poder do pós-guerra e pós-coloniais, 

assim como para entender a dificuldade da constituição identitária na atualidade, 

abalada pela condição social e política instaurada e também pela diversidade étnica-

cultural.
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O primeiro aspecto refere-se à existência de um outro para a existência de si. 

Há um desejo em ocupar o lugar do outro, do colonizado, em ocupar o lugar do 

colonizador e o colonizador teme perder seu lugar de privilégio, criando um 

sentimento contrastante; o segundo, é salientado pela cisão e pela ambiguidade. 

Esse espaço relacional, em que há o eu e o outro, desperta no colonizado o desejo 

de vingança, ao querer ver um colonizado no lugar do colonizador, mas, ao mesmo 

tempo, ele não quer sair da posição de colonizado. O espaço resultante entre os 

dois que constitui a alteridade e, imbricados entre branco e negro, instaura-se o 

hibridismo; o último aspecto diz respeito à identificação. Não há uma identidade 

preexistente e pressuposta, mas uma imagem de identidade, que se apresenta 

como uma tentativa para que o sujeito assuma. A cisão interna no processo de 

identificação surge da percepção do espaço intersticial e relacional e isso faz com 

que o sujeito distinga e separe a imagem (máscara) e a pele (metáfora adotada por 

Fanon e utilizada por Bhabha para se referir à cisão e à ambiguidade).  

 Esses aspectos, na atualidade, são visíveis, mas não mais polarizados como 

colonizador e colonizado. O eu precisa do outro para se distinguir e se afirmar. À 

medida que a diferenciação é determinada, ocorre o processo de alteridade. A 

identificação sugere que o sujeito assuma um espaço que lhe é determinado com 

ajustes, negociações ou na sujeição, porém desvinculando da condição de 

subordinação expressa no colonialismo. 

Na contemporaneidade, o aspecto relacional da identidade é abordado por 

vários teóricos como Hall (2005), Woodward (2007) e Silva (2007). Para afirmar a 

existência de si, há, necessariamente, a existência de um outro. A identificação 

surge no momento em que há similitudes que favoreçam o contato ou diferenças 

que rejeitem a aproximação. O espaço intersticial resultado de diálogo, negociações, 

articulações, negações, resistências, também determina o hibridismo. 

Bhabha e Hall agregam a noção de hibridismo à cultura com o termo 

“tradução cultural”, retomado várias vezes no desenvolvimento do trabalho. O 

projeto pós-colonial, empreendido por Bhabha, “prevê a releitura da diferença 

cultural numa ressignificação do conceito de cultura” (SOUZA, 2004, p. 125). A 

cultura, em contraste com a visão dominante, passa a ser vista como híbrida, fluida, 

aberta e em constante mudança. É transnacional, pois engloba as diversas 

experiências e memórias do passado e tradutória, porque ressignica e reconstrói 

elementos culturais tradicionais. Como afirma Souza: “Para Bhabha, a vantagem
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desse movimento tradutório de símbolos culturais em signos é que traz à tona o fato 

de que as culturas são construções e as tradições são invenções” (2004, p. 126). É 

justamente essa tradução e essa ressignificação que revelam o hibridismo dos 

valores culturais e, por conseguinte, o hibridismo no próprio conceito de cultura.    

Diante dessas circunstâncias e aspectos abordados, compreende-se que a 

construção da identidade é um processo ambíguo e conflituoso. Negociar com a 

diferença é sempre algo contrastante e requer a combinação, articulação e a 

negociação em um meio, muitas vezes, desafiante de rearticulação dos próprios 

“sistemas de significado e significação”, resultado do processo de tradução cultural. 

Pela inexistência de uma política cultural moderna, Canclini levanta reflexões 

em torno da cultura e do convívio social urbano. Diante da perspectiva globalizante, 

salienta as contradições existentes da cultura urbana, principalmente dos meios de 

comunicação e dos processos de recepção, do consumo de bens simbólicos e da 

hibridação cultural. 

O autor, ao analisar as culturas híbridas no contexto latino-americano, propõe 

que o hibridismo seja formado pelo encontro de diferentes culturas, portanto, 

multicultural. Ele argumenta que há, nos dias atuais, movimentos globalizadores que 

possibilitam maior circulação de bens, maior variedade e capacidade de combiná-

los. Também cita dois processos capazes de desarticulação cultural: o 

descolecionamento e a desterritorialização, todos são compostos por gêneros mistos 

e que também dão originem aos mesmos.  

A hibridação, fundamentada no multiculturalismo, consiste na combinação 

que geram novas estruturas, objetos e práticas. Trata-se de um espaço de diálogo 

entre as diferentes culturas, apontando para uma hibridação que surge da 

criatividade individual e coletiva, e revela-se como um espaço mais tolerante. O 

estudo de Canclini direciona mais para uma hibridação de processos sociais 

modernos de combinação de bens e tecnologias, em decorrência das contradições 

da cultura urbana. Embora utilize exemplos distintos para referenciar a mistura entre 

diferentes materiais, os aspectos identitários têm pouco destaque como objetos de 

análise.  

Desse modo, percebe-se que além de o contexto da enunciação ser diferente, 

Bhabha e Canclini dão sentidos diferentes ao hibridismo. O enfoque dado pelo 

primeiro autor é na perspectiva da linguagem e da identidade, afirmando que o 

“hibridismo não é poder traçar dois momentos originários a partir dos quais surge um
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terceiro; ao invés disso, o hibridismo para mim é o ‘terceiro espaço’ que possibilita o 

surgimento de outras posições” (BHABHA, 1990b apud SOUZA, 2004, p. 127). 

Diferentemente do que propõe Bhabha, Canclini investiga a cultura na pós-

modernidade, destacando que o hibridismo surge da combinação de elementos, 

originando outro elemento distinto.     

Diante das obras elencadas para o estudo e a escolha das personagens que 

envolvem a cultura, a tradição e o hibridismo, também é possível salientar que Mia 

Couto propõe uma forma de “tradução da tradição”. Pode-se compreender que as 

formas híbridas na pós-modernidade têm desestabilizado também a fixidez da 

tradição. A tradição passa a ser ressignificada e reformulada para o tempo ficcional 

presente, o que possibilita um constante (re)inventar.  

Essa proposição pode ser observada, em maior evidencia, na obra Um rio 

chamado tempo, uma casa chamada terra. Marianinho faz a transcrição para a 

escrita da fala do avô e, simultaneamente, conta a história. Ele se aproxima da 

tradição e dá um novo sentido, por agregar influências desse outro universo cultural, 

por dominar a cultura letrada e por unir o passado e o presente. É relevante citar a 

estudiosa Vera Maquêa que corrobora essa situação:   

 

 

Se a história não é feita por indivíduos isolados, mas é resultado de 
articulações e movimentos humanos conjuntos, Mariano – por ter vivido na 
cidade e dominar a cultura letrada, como observamos – é o mais apto a 
realizar a tradução da tradição. Ele pode ser entendido como um 
trasculturador. [...] É ainda o sujeito viajante, que em contato com outros 
universos culturais torna-se apto a contar, ao mesmo tempo em que sua 
cultura original baseada no gesto de contar também congrega elementos 
para a eficácia de sua narrativa (2013, p. 175). 
 

 

As características apontadas nas narrativas, como o resgate do passado, o 

retorno às origens, o vínculo com a tradição não são tentativas de unificação ou de 

integração, mas se constituem formas de os povos afirmarem toda a sua cultura com 

as crenças, as línguas, os costumes e os valores. Além disso, o modo como essas 

características são abordadas nas obras salientam que nem mesmo a colonização 

com os processos de assimilação, dominação e violência ou a desterritorialização 

podem apagar todos os legados culturais já existentes. Mesmo aquelas 

personagens que migraram ou se exilaram da terra natal, quando retornam, 

aproximam-se de suas raízes e nelas despertam, ainda que, em alguns casos, 

ínfimo, um sentimento de pertencimento. 
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A proposta literária de Mia Couto baseia-se na busca desse sentimento de 

pertencimento, do nacionalismo, da identidade nacional, pois a unificação do 

território pela tradição é utópica, visto que antes da colonização constituía-se como 

heterogêneo, em decorrência dos constantes movimentos migratórios. 

Prosseguindo a análise da obra Um rio chamado tempo, uma casa chamada 

terra, a relação entre o avô e o neto se conjuga entre a oralidade e a escrita. É na 

interação entre os dois que a oralidade se manifesta e na escrita se materializa. O 

narrador-protagonista reconstitui os fatos à medida que são contados, devolve o 

passado ao presente e interpreta a tradição a seu tempo e a sua fluência, 

recuperando o imaginário ancestral. Ele se posiciona no lugar do seu avô, 

transmitindo a voz da tradição pela escrita e realiza, então, “a tradução da tradição”. 

Dito Mariano também se comporta como um tradutor. Contrastando universos 

históricos, culturais e sociais distintos, ele traduz a tradição e os costumes locais 

pela oralidade e permite que o processo de transcrição da oralidade para a escrita 

se concretize, demonstrando que o diálogo entre as partes é possível.  

O mesmo acontece na obra O outro pé da sereia, Mwadia é uma personagem 

traduzida e também realiza a tradução da imagem da santa, que deixa de ser Nossa 

Senhora e passa a ser nzuzu ou sereia. Ela se aproxima da tradição e a ressignifica, 

conforme sua visão. Dessa forma, a proposta coutiana evidencia que a transcrição 

vai além do limite entre oralidade e escrita, entre tradição e modernidade, a 

transcrição reflete a possibilidade da sociedade pós-colonial em reformular e 

reafirmar suas identidades e reescrever a sua própria história, mudando o curso da 

situação atual.  

Cabe destacar a noção apontada por Couto sobre a identidade de um povo.  

O autor afirma que ela é resultado da união de todas as outras identidades, o 

mesmo vale para a religião. Nessa explanação, ele reafirma o pensamento de Hall 

(2005) que as identidades são plurais e híbridas:  

 

 

A identidade de um povo é feita por um somatório de identidades 
individuais, colectivas, religiosa, de grupos, de raças, etc. É muito difícil 
dizer que um moçambicano é assim religiosamente. Um moçambicano é 
católico? muçulmano? Tem religião dos antepassados? Ou é tudo isso 
misturado? A ideia é que a identidade é uma moldura, mas essa moldura 
tem que dar espaço a diversidades. Portanto, quando falamos de uma 
identidade temos que falar sempre no plural, porque se estou à procura de 
uma identidade pura vou cair sempre no erro. (...) Porque as pessoas não 
podem ser definidas pela sua raça; não se pode dizer que alguém é assim
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porque é preto ou porque é branco. As pessoas são o que são porque são o 
que elas são. Eu não sou uma raça, sou Mia Couto, e isso implica que a 
pessoa tem várias identidades que se misturam e resultam nesta coisa que 
é a própria identidade (COUTO, 2007a apud BRUGIONI, 2009, p.226). 

 

 

O autor ressalta que as fronteiras culturais, políticas e sociais são complexas 

e híbridas, assim como a própria identidade. Sendo um escritor de entre-lugar, de 

ambivalências, ele torna-se o representante ou porta-voz das culturas que vivem 

essa mesma situação. Dentro desse universo ficcional, é capaz de reunir os conflitos 

entre as fronteiras territoriais, temporais e subjetivas e dar conta desse espaço fluido 

e instável. Ele desloca as noções de binarismos e de exclusões das relações entre 

colonizador e colonizado, subvertendo o discurso dominante e desconstruindo a 

visão eurocêntrica. 

 Pode-se compreender que as identidades em trânsito das personagens 

trazem à tona a discussão sobre a fronteira, o entre-lugar e, em especial, o 

hibridismo. São identidades deslocadas que pertencem a vários lugares e transitam 

subjetivamente entre temporalidades diferentes. E ainda estão em processo de 

(re)descoberta de si mesmas, de seu território e do sentimento de pertença, de 

como lidar com diversas culturas que são constituídas e abarcar as etnias que 

formam Moçambique. Esses fatores são determinantes para as formações 

identitárias nacionais, étnicas, sociais e culturais.  

Além disso, as identidades em trânsito consistem, para o autor, o meio para 

discutir a sua intenção, que é a tentativa de diluir ou amenizar as fronteiras e de 

destituir as dicotomias e os binarismos incutidos pela colonização. E para alcançar 

tal propósito é preciso, antes de tudo, o reconhecimento das diferenças e a 

aceitação da alteridade em um universo marcado pela heterogeneidade, pela 

diferença, pela diversidade e pela pluralidade.  



 

 

6 Considerações Finais  

 

 

O trabalho procurou apresentar conceitos relevantes que dizem respeito à 

identidade, principalmente no âmbito social, cultural e político. Várias áreas do 

conhecimento têm dedicado grande parte dos estudos para compreender como a 

identidade se constitui e quais as decorrências desse processo. Por ser um tema 

abrangente, foi possível reunir e demonstrar quais os aspectos mais pertinentes na 

área das Ciências Humanas, recorrendo a vários teóricos para compor a discussão. 

Um dos fatores determinantes para a constituição da identidade decorre da 

identificação. Desde a infância, conforme já abordado, a visão de si se constrói a 

partir da percepção do outro. À medida que se avança, essa visão mantém-se 

aberta à exterioridade e vai sendo formada por assimilações, aprendizagens, 

experiências e discursos no meio em que os sujeitos estão inseridos. Desse modo, 

constata-se que a identidade é um conceito aberto e sofre variações com o decorrer 

do tempo. A identidade vai sendo moldada de acordo com a interação e com o 

contexto que essa relação entre os indivíduos se estabelece. Não se pode esquecer 

que as identidades nacional, étnica, cultural e social estão interligadas, fazendo 

parte de um microcosmo que pode ser um grupo ou uma sociedade ou, de uma 

esfera maior, como um país.  

Grande parte dos teóricos do campo social e cultural destaca a concepção 

relacional na formação da identidade. Diante desse fato, constata-se que a 

identidade se afirma pela diferença e é sustentada pelos processos de inclusão e 

exclusão. A construção do “eu” está implicada na existência do “outro”. A 

diferenciação decorre da percepção da diferença entre os indivíduos, enquanto o 

processo de reconhecimento dessa diferença constitui a alteridade. 

Para Hall (2005), o conceito de identidade, no campo social, ainda não é 

compreendido nem desenvolvido para propor afirmações conclusivas. O autor 

demonstra a instabilidade identitária, principalmente, a cultural, na qual detém boa 

parte das suas pesquisas, ao afirmar que uma mudança estrutural vem

fragmentando noções estáveis dos indivíduos sociais, abalando também as
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identidades pessoais. Com o avanço da modernidade e da globalização, a noção de

um sujeito integrado e unificado vem sendo contestada. Esse deslocamento, tanto 

do mundo social e cultural quanto de si mesmo, origina a crise de identidade. O 

teórico expressa também que as migrações e as diásporas estão diretamente 

relacionadas à ampliação da diversidade cultural em todo o mundo: 

 
 

As identidades concebidas como estabelecidas e estáveis, estão 
naufragando nos rochedos de uma diferenciação que prolifera. Por todo 
globo, os processos das chamadas migrações livres e forçadas estão 
mudando de composição, diversificando as culturas e pluralizando as 
identidades culturais dos antigos Estados-nação dominantes, das antigas 
potências imperiais e, de fato, do próprio globo (2003, p. 44-45). 

 
 

Quanto ao continente africano, observa-se que além de conviver com as 

marcas da colonização, variadas línguas e diferentes culturas, é formado por uma 

diversidade étnica que, muitas vezes, dificulta a interação entre grupos distintos. 

Quase sempre o contato entre grupos e outras culturas não se dá de forma pacífica, 

pois, na maioria das vezes, envolve confrontos e conflitos internos que dificultam a 

constituição de uma identidade. Aliadas a essas circunstâncias, a independência 

tardia e a condição periférica imposta pelas potências mundiais, tornam a situação 

ainda mais complexa.   

As literaturas pós-coloniais contribuíram para auxiliar na formação de uma 

consciência nacional e, posteriormente, para uma tentativa de fortalecimento das 

identidades locais. Elas possibilitaram a mudança da direção do discurso, passando 

a ser pela perspectiva do colonizado ou, então, pela voz daqueles que estavam à 

margem, que durante muito tempo permaneceram silenciados, no intuito de 

evidenciar aspectos ainda não suplantados e não resolvidos que envolvem o 

continente africano.      

Como um autor contemporâneo e inserido nesse universo cultural e social, o 

moçambicano Mia Couto apresenta temas relevantes e atuais, tocando, em alguns 

momentos, na fragilidade e deficiências da reestruturação de um país marcado pela 

dominação e pela exclusão. Um de seus principais focos detém-se na formação da 

identidade nacional, porém a sua forma de chegar até ela, inevitavelmente, passa 

pela identidade pessoal e pelas outras já citadas no trabalho, visto que estão inter-

relacionadas.
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Ele problematiza a questão da identidade africana, reforçando a instabilidade 

identitária por movimentos como a diáspora, a viagem ou a migração. Em vários 

casos, evidencia a condição do “retornado”, ou seja, aquele que foi impelido a sair 

de seu lugar de origem e, após algum tempo, regressa. O autor aborda ainda outros 

fatores que afetaram a formação da identidade como a colonização, as guerras e os 

conflitos pós-coloniais. Além disso, suas narrativas contam com a diversidade de 

culturas para ressaltar a pluralidade que compõe o cenário moçambicano. Para 

evidenciar esses aspectos, o pesquisador Flavio García explica como são 

caracterizadas as personagens e o que Mia Couto expõe na sua construção literária:  

 
 
Valendo-se das figuras do assimilado – aquele que se deixou assimilar pela 
cultura do outro – e do retornado – aquele que esteve fora, geralmente na 
Europa e, depois desse afastamento, volta à sua origem sociocultural, 
nesse caso, Moçambique –, Mia Couto problematiza as perspectivas interna 
e externa frente aos traços identitários moçambicanos dispersos e 
miscigenados. Sua obra põe frente a frente, em diálogo quase nunca 
pacífico, o embate entre cultura que emerge, porque fora submersa, e a 
cultura que se impusera, porque viera pela força do colonizador. São 
personagens branco-portugueses, assimilados nas práticas culturais locais; 
são personagens negro-moçambicanos, retornados depois de anos fora ou 
igualmente assimilados pela cultura do branco-português. Olhares 
invertidos, em diálogo. Culturas que se estranham, mas se complementam 
(2013, p. 23-24). 

 
 

Essa mistura ressaltada por García conduz tanto ao processo de assimilação 

quanto ao hibridismo cultural. A proposta coutiana demonstra tanto personagens que 

se inseriram na cultura do colonizador, abdicando de sua cultura nativa, quanto 

personagens que passaram pela tradução cultural e precisam negociar e dialogar 

entre as duas matrizes culturais diferentes, sem serem assimiladas pela nova cultura 

e nem perderem a identidade originária, podendo também ser enquadradas como 

identidades em trânsito.  

A pesquisadora Branca Moellwald, ao tratar do deslocamento sofrido pelo 

tradutor de Tizangara, afirma que a relação entre dois mundos, duas culturas 

diferentes em que há de negociar, não gera uma sensação de completude, mas 

produz a ambivalência e o antagonismo. A personagem acaba sentindo um 

estranhamento ao retornar, um distanciamento de si mesmo. Esse espaço entre 

culturas intersticiais deixa de ser dicotômico entre ex-colonizador e ex-colonizado, 

tornando-se um amplo espectro de diferenças: 
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A sensação de incompletude, produzida na intersecção entre esses dois 
mundos, possibilita um novo olhar para o que emerge da continuidade 
homogênea e vazia de um conceito de identidade enunciado nos discursos 
eurocêntricos de cultura. O produto ambivalente do encontro colonial 
confirma o hibridismo da cultura, que demanda uma contínua negociação, 
“tradução”, como aponta Bhabha, desse lugar deslizante de identificação. 
Não mais relação binária entre a cultura do ex-colonizador e a do ex-
colonizado, mas momento de transição, de ambivalência daquele que nasce 
na margem, como o narrador. O descentramento desse sujeito, como 
mostrou Hall, implica em reconhecer uma diferença múltipla no interior da 
diferença binária (2008, p. 215). 
 
 

Essa característica não se restringe somente a essa personagem, mas é 

perceptível em todas as selecionadas neste estudo. Ao retornarem não reconhecem 

a sua terra natal, assim como os habitantes não os percebem como nativos. Esse 

descentramento está implicado no reconhecimento de outras identificações, outras 

referências, resultado de negociações e de justaposições do hibridismo cultural e 

seus atos tradutórios.  

Pode-se observar que as personagens escolhidas para serem analisadas são, 

na perspectiva de Hall (2005), traduzidas. A tradução não se limita apenas ao 

intercâmbio intercultural, mas a um processo constante em que a identidade está 

sendo reformulada e ressignificada. Nesse caso, há relações de diferenciação, 

ambivalências e antagonismos à medida que são contrastados com o “outro”. Dessa 

forma, o hibridismo, ao apresentar outras formas de significação que contrastam 

com as inscrições culturais originárias, possibilita o surgimento da crise de 

identidade. 

É possível verificar que as personagens analisadas sofrem uma instabilidade 

identitária resultado da condição de retornada. O deslocamento interior, físico e 

“temporal” pode ser compreendido como um fator desencadeador da crise de 

identidade sofrida por elas. Esse movimento permite que elas resgatem valores da 

tradição, aproximem-se da sua cultura nativa e recuperem seu passado, não no 

sentido de revivê-lo, mas para ressignificá-lo a partir do presente. 

Mia Couto utiliza essa estratégia que pode ser aplicada também para a 

identidade nacional, uma constante em seus romances. Ele faz uma crítica à 

permanência de valores coloniais, assim como à condição instaurada com a 

descolonização e com as guerras, no intuito de ressaltar a necessidade de 

superação desses conflitos, propondo um novo olhar e um novo sentido para esses
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fatos no presente, de forma que aponte para uma reconfiguração da identidade 

nacional.  

Para isso, traz personagens, geralmente centrais, que tiveram contato com 

outras culturas e não são assimilados. Também não possuem a contaminação dos 

resquícios da colonização e nem apresentam a reprodução da mentalidade de 

colonizado, mas que, ao se perceberem parte integrante de seu território e da sua 

cultura, interiormente clamam e desejam mudanças para a terra natal. 

As travessias das personagens, muitas vezes, para outro país e o contato 

com outra cultura possibilitam o entrecruzamento de experiências, vivências, 

histórias e conhecimentos, agregando novos conceitos e perspectivas ao migrante 

nativo. E, ao retornarem, podem constatar e contrastar as diferenças nos habitantes 

e no território, que na maioria das vezes, permaneceu estagnado no tempo e 

abandonado à margem. 

Os percursos são responsáveis pela mudança interior, conduzindo-os para a 

expressão de sua alteridade e, consequentemente, para um sentimento de 

tolerância e aceitação da diferença. Os percursos vão, acima de tudo, permitir que 

surja essa nova perspectiva de ver o mundo e de se adequar a ele e, com isso, 

aceitar a composição heterogênea de um país com diferenças culturais e étnicas.  

Os regressos levam a uma forma de reflexão, fazendo com que não se 

percam marcas, traços e particularidades de sua cultura, propiciando a recuperação 

da memória individual e, por conseguinte, da memória coletiva. Esse resgate é uma 

forma de auto-afirmação da identidade moçambicana e da sobrevivência de valores 

culturais que não puderam ser apagados ou exterminados durante o período 

colonial. 

Mia Couto apresenta um cenário ainda em embate entre articulações, 

assimilações e contradições que necessita se reinventar e se moldar a nova 

realidade, não mais na condição de subalternidade e dependência. Uma das formas 

proposta pelo autor e demonstrada pelas personagens, em um primeiro momento, 

seria pela consciência de cada indivíduo ao se considerar parte do processo de 

mudança e pelo seu próprio posicionamento dentro da sociedade, na tentativa de 

auxiliar na reestruturação da sua terra e de possibilitar que as diferentes identidades 

sejam elas culturais, sociais ou étnicas possam se manifestar.  

Diante das três obras analisadas, percebe-se que uma das intenções mais 

marcantes dos movimentos expressos pelas personagens tem a função de, mesmo
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que em alguns casos implícitos, despertar o sentimento de pertencimento. Dessa 

forma, percursos e regressos constituem-se caminhos ficcionais articulados pelo 

autor, por vezes, tortuosos e íngremes, mas significativos para a (re)construção 

identitária moçambicana. 
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