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Em fins de tarde, os flamingos cruzavam o céu. Minha mãe ficava calada, 

contemplando o voo. Enquanto não se extinguissem os longos pássaros ela não 

pronunciava palavra. Nem eu me podia mexer. Tudo, nesse momento, era sagrado. 

Já no desfalecer da luz minha mãe entoava, quase em surdina, uma canção que ela 

tirara de seu invento. Para ela, os flamingos eram eles que empurravam o sol para 

que o dia chegasse ao outro lado do mundo.  

— Este canto é para eles voltarem, amanhã mais outra vez! 

 

(COUTO, 2005, p. 47) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

Neste trabalho apresenta-se uma análise do filme O último voo do flamingo (2010), 
do realizador João Ribeiro, obra adaptada do romance moçambicano homônimo de 
Mia Couto (2005), com o objetivo de identificar como nele se configura a 
problematização de questões identitárias. Para tanto, visa-se às intercessões entre 
cinema e literatura na linha da narratologia e, teoricamente, seguem-se as 
proposições de Bauman (1999) e Hall (2005) sobre os sentidos de identidade e 
tradição. Dessa forma, pretende-se colaborar com os estudos sobre a obra de Mia 
Couto, um dos maiores nomes da literatura moçambicana da atualidade. No filme, 
prevalece um discurso permeado pelo fantástico e poético, o qual traz à luz uma 
relação profunda do homem com a terra e com a esperança, que é tão aludida nas 
narrativas do escritor moçambicano. Assim, essa obra fílmica revela conflitos 
identitários de um país recentemente pacificado, mas profundamente marcado pelo 
horror da guerra civil. Conclui-se que a identidade, como tema, revela os desafios da 
moçambicanidade, nomeada e problematizada por Mia Couto e que permanece 
focalizada no filme, dando lugar ao passado na modulação do presente, enquanto 
considera as fronteiras geoculturais e temporais. 
 

Palavras-chave: Identidade; Moçambicanidade; Literatura e cinema; Mia Couto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

En este trabajo se presenta un análisis de la película O último voo do flamingo 
(2010), del director João Ribeiro, obra adaptada de la novela mozambiqueña 
homónima de Mia Couto (2005), con la meta de identificar como se establece, en la 
película, la problematización de cuestiones de identidad. Para ello, se buscan las 
intersecciones entre cine y literatura en línea de la narratología y, teóricamente, se 
siguen las propuestas de Bauman (1999) y Hall (2005) sobre el sentido de identidad 
y tradición. Así, se pretende contribuir a los estudios acerca de uno de los más 
grandes nombres de la literatura mozambiqueña en la actualidad. En la película 
prevalece un discurso lleno de lo fantástico y lo poético que trae a la claridad la 
profunda relación del hombre con la tierra y la esperanza, que está muy presente en 
la obra narrativa del escritor mozambiqueño. Esta película revela algunos conflictos 
de identidad del país recientemente pacificado, pero profundamente marcado por la 
guerra civil. Se concluye que la identidad, como tema, revela los desafíos de la 
condición mozambiqueña, nombrada y cuestionada por Mia Couto y que sigue 
centrada en la película, dando paso al pasado en la modulación del presente, 
mientras son considerados las fronteras y el tiempo geoculturales. 
 

Palabras clave: Identidad; Condición mozambiqueña; Literatura y el cine; Mia Couto. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Quando se fala em África, corre-se ainda o risco de se fazer uma 

generalização cultural e étnica. Desde a colonização foi construída pelo mundo 

europeu uma identidade africana bastante reduzida e limitada no âmbito da 

diversidade cultural e racial (APPIAH, 1997). Todo o período da colonização dos 

países africanos sustentou essa concepção reduzida do continente, além de criar e 

disseminar a ideia de que características físicas e culturais seriam determinantes 

para legitimar a superioridade de um povo em desfavorecimento de outro. Além 

disso, há uma europeização da visão sobre a literatura desses países, emergente, 

que luta para fixar seu lugar próprio no mundo literário. 

É nessa perspectiva que se evidencia a importância da literatura africana 

moçambicana na atualidade. As mais recentes obras moçambicanas vêm 

configurando um campo literário próprio construído no entrecruzar das linhas entre o 

mundo dos valores tradicionais africanos e o mundo ocidental. Em resistência à 

visão limitada europeia em relação a sua riqueza cultural, Moçambique elabora, 

trinta e cinco anos após a independência (1975), o seu próprio e original sistema 

literário. Escritores pós-coloniais como Mia Couto - um dos mais relevantes – tecem 

uma reflexão centrada na construção da moçambicanidade literária e uma 

preocupação com a definição da identidade moçambicana. Mia couto e os demais 

investem na busca do seu próprio imaginário literário.   

Essa moçambicanidade é trabalhada por Mia Couto, em suas narrativas, nos 

momentos em que se engaja e se ocupa em ensaiar uma escrita que seja mais 

ligada à terra e à gente moçambicana. É exaltando e dando relevância aos 

costumes, crenças, hábitos e culturas moçambicanos que Mia Couto tenta 

desconstruir os rótulos de inferior e invisível que a colonização fixou nas nações 

africanas.  

Nessa moçambicanidade literária Mia Couto se empenha na construção da 

identidade moçambicana praticando em suas escritas a constante retomada de 

referências do passado. Como ele faz isso? Por meio de uma recuperação e 

valoração da história que foi negada ou mal contada pelos colonizadores. Essa volta 

ao passado significa uma experiência de renovação. E é dessa articulação da 

construção da moçambicanidade e da identidade nacional que nasce o próprio 

imaginário literário moçambicano: uma literatura composta por mitos fundadores, 
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invenção de tradições, criação de heróis, elevação do passado e manutenção de um 

realismo fantástico que faz brilhar as narrativas.  

Moçambique é um país recém-independente politicamente, e a literatura de 

Mia Couto vem assumindo um papel extremamente relevante ao costurar os valores 

que resistem às heranças da colonização, com a criação do sentimento nacionalista 

e da negação à negatividade imposta pelo colonizador. É essa postura de relutância 

e protesto que faz a literatura moçambicana surgir como instrumento de resistência 

à exploração colonial, numa estratégia de valorização da história nacional. 

E essa resistência é, ademais, mantida por uma alusão frequente, em suas 

narrativas, à esperança como um dos elementos centralizadores dos sentidos 

narratológicos que constrói. E, no livro O último voo do flamingo (2005), Mia Couto 

traz a figura do flamingo como metáfora do sentimento preponderante em 

Moçambique, o qual alimenta o anseio de novos tempos, de um futuro melhor, sem 

jugo e de valoração de sua identidade. 

 Carregada de oralidade, o mito que recai sobre a história e função dos 

flamingos traz consigo uma carga poética de significado. O velho Sulplício disse ao 

tradutor, Joaquim, seu filho: “Toda noite, sua mãe e eu cantávamos aos flamingos, 

para que trouxessem o sol de volta pra este lado do mundo.” Essas aves são muito 

presentes naquele lugar e todas as tardes os pais de Joaquim cantavam aos 

flamingos para que eles voltassem no dia seguinte trazendo de volta o Sol.  Vemos 

aí, então, a esperança de dias melhores, a aposta num recomeço. É sustentando a 

supremacia da esperança em suas narrativas que Mia Couto cria o espaço para 

esse recomeço. E, claro, a relação do homem com a terra e a natureza que não se 

finda.   

Essa literatura moçambicana de resistência e de (re) construção tem 

construído seus caminhos de disseminação, despertando interesse inclusive da 

produção cinematográfica, como é o caso do produtor português João Ribeiro que 

adaptou o livro de Mia Couto O último voo do flamingo (2005) para o cinema, em 

2010. O filme preservou o nome do livro, bem como seus elementos significativos da 

narrativa. 

E é pensando nessa perspectiva que esta análise tenta estabelecer um 

diálogo entre literatura e cinema, a fim de contribuir não somente para a divulgação 

da produção fílmica adaptada da obra de Mia Couto, mas, sobretudo, perceber em 

que intensidade, medida e de que forma essa adaptação potencializa enfoques já 
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explorados no livro, projeta novos recortes e intensifica a reflexão acerca do seu 

fazer literário. Este, por sua vez, é visto como instrumento de resistência e edificação 

dos alicerces identitários moçambicanos.  

O filme analisado permite uma reflexão acerca de questões identitárias, que 

são temas insistentes na literatura moçambicana, tendo-se em conta a recém-

independência política do país. Aqui, a relevância da literatura é exaltada no 

questionamento sobre formulações identitárias e no conhecimento trazido sobre as 

realidades socioculturais de um país, Moçambique.  

Acerca da leitura fílmica, não se espera que sejam encontradas na narrativa 

audiovisual a mera transposição ou reflexo das histórias e problemáticas contidas no 

livro de Mia Couto, em pauta neste trabalho. A adaptação da literatura para o cinema 

é uma releitura de uma leitura já feita por outra mídia, portanto, trata-se de outra 

forma de linguagem. Pode-se compreender que a adaptação do romance para o 

cinema é um processo de transição ou conversão de uma mídia para outra (SEGER, 

2007), e que assim, implica mudança, sendo desmistificada a ideia de que o cinema 

é uma mera transposição para a tela da narrativa escrita. Na verdade, trata-se de 

uma releitura, portanto segundo trabalho, ainda que preserve elementos 

constitutivos da narrativa original. Segundo Aumont (1995), o cinema oferece à 

ficção transformação e duração por meio da imagem em movimento. 

Assim, através deste diálogo entre literatura e cinema, pode-se trilhar e 

vislumbrar o caminho por onde transita o fluxo dos elementos de identidade e 

resistência da narrativa escrita com os elementos da narrativa fílmica, nesse 

entrecruzar de significados que se interpõem, complementam, refletem e se 

estendem. Esta análise fílmica permite a compreensão, também por meio da 

imagem, de que a literatura de Mia Couto atua como instrumento de resistência e de 

(re) construção dos alicerces identitários de seu país, e que a adaptação de suas 

obras para o cinema corrobora a afirmação de sua literatura enquanto elemento de 

identificação da cultura de Moçambique. 
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2 OS DESDOBRAMENTOS DA TRAMA  

 

O filme O último voo do flamingo (2010), de João Ribeiro, adaptado do 

romance homônimo de Mia Couto, é ambientado em Moçambique depois da guerra 

da independência e dos anos de guerrilha, um período de reestruturação social e 

reorganização das forças políticas. Soldados das Nações Unidas, enviados para 

assegurar a paz pós-guerra civil, começaram a explodir misteriosamente. E, para 

elucidar tais acontecimentos, foi enviado para lá um soldado italiano, integrante das 

forças de paz da ONU. 

O administrador da vila delegou a um morador local, Joaquim, a tarefa de ser 

o tradutor do estrangeiro e seu acompanhante durante a missão de investigação 

sobre as explosões. A partir do desenrolar das investigações do italiano, abriu-se um 

mundo fantástico e poético, que trouxe à luz a relação profunda que possuía o 

homem com a terra, a relevância dos mitos locais na explicação dos 

acontecimentos, o papel importante dos antepassados na construção do presente e 

os conflitos identitários de um país recentemente pacificado.   

Alguns personagens se destacam: Joaquim, o tradutor, narrador-personagem; 

Sulplício, pai do tradutor; Estêvão Jonas, administrador da vila; Temporina, uma 

jovem com feições de idosa; Massimo Risi, soldado das Nações Unidas. Cada um 

desses representa uma faceta no processo de construção identitária na narrativa 

fílmica, sendo Massimo Risi a personagem que traça a trilha na construção da leitura 

identitária na história. 

Joaquim, por falar muito bem a língua local, foi designado a acompanhar o 

italiano estrangeiro nas investigações. Este, por sua vez, estranhou a cultura e 

costumes locais, não compreendendo aquele mundo tão diferente do seu. E 

Joaquim não traduzia a língua local, pois ele e o italiano falavam a língua oficial. 

Logo, a tradução da língua não era necessária, mas a tradução cultural, a leitura da 

moçambicanidade pelo estrangeiro, que carecia de ajuda. 

O velho Sulplício era um homem conhecedor e valorizador dos costumes 

locais. Ele foi polícia no tempo dos colonos, quando houve a independência, foi 

considerado traidor de sua raça e foi “prateleirado”. Nutria um acentuado desafeto 

pelo estrangeiro, revelando certa resistência à interferência externa, a qual 

representava ameaça à identidade local.  
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Essa identidade local, tão defendida por Sulplício, é tratada por ele como um 

patrimônio cultural que deve ser preservado por constituir o elemento formador do 

homem moçambicano. O velho vê a presença do estrangeiro Massimo como um 

desrespeito aos valores de sua terra, julgando desnecessária a ação de forças 

externas para resolver problemas que são dos moçambicanos, tirando assim sua 

legitimidade enquanto nação que administra suas próprias questões e é respeitada 

por essa legitimidade. 

O velho Sulplício representava também a ancestralidade e o saber da 

experiência renegada em favor da modernização e novidade. Ele acreditava que o 

respeito de cidadão o seu povo nunca recebeu, pois antes eram os portugueses que 

o exploravam, e depois os próprios filhos da terra que, num jogo de interesses 

políticos e econômicos, brigam entre si por motivos incongruentes com as 

necessidades do povo. 

Massimo Risi, o estrangeiro italiano, simboliza a ingerência estrangeira em 

assuntos internos de uma nação. Este metaforiza a interferência e autonomia que 

forças externas possuem ao manipular a resolução de problemas daquela nação. 

Massimo representa o olhar estrangeiro do mundo que não conhece aquela cultura e 

reage de forma perplexa diante das manifestações culturais daquela nação. 

Estêvão Jonas, o administrador local, simboliza a corrupção e o desrespeito à 

dignidade do seu povo e às tradições locais. Trata-se de um político e filho da terra 

que apoiou seu país nos movimentos de independência, mas que se corrompe 

depois, ludibriado pelo poder e pelo dinheiro fácil. No filme, ele se envolve num 

esquema de corrupção, mostrando que nem os países pobres estão imunes a esse 

tipo de problema. 

Temporina, uma bela jovem que possui feições de mulher idosa, assume um 

papel extremamente importante na narrativa. Ela é o elemento equalizador dos 

contatos de Massimo com o mundo moçambicano, ajudando-o a adaptar e 

descolonizar o olhar para conseguir enxergar aquela terra e sua cultura sem receios 

ou medo. 

Toda a narrativa trata de uma mostra de questões que dizem respeito à 

constituição atual de Moçambique, uma vez que Mia Couto é um escritor muito 

atento às questões políticas de seu país. Questões como abuso de poder e 

desonestidade do líder político são criticadas no romance e se mantém no filme. 

Essa manutenção de postura crítica, na obra fílmica, revela o peso que essa postura 
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corrupta de Estêvão Jonas tem sobre a qualidade de vida dos moçambicanos. Esse 

personagem desvia o dinheiro da desminagem pós-guerra para si e repõe as minas, 

às escondidas, para continuar a receber dinheiro do governo internacional. Essa 

corrupção praticada por um ser que outrora lutou pelo seu país é fortemente 

evidenciada tanto no romance como no filme.  

Essa crítica não é velada, mas facilmente visível na narrativa por serem essas 

ações inadequadas as que causam o principal acontecimento ̶ a explosão dos 

soldados da ONU – o qual que marca o início da trama e a partir do qual todos os 

demais se desenrolam.  

Importante e interessante é todo o percurso feito pelo italiano nas 

investigações, que o faz se deparar com os costumes e crenças locais, o que lhe 

causa uma sensação de estranheza profunda por serem estes hábitos diferentes 

dos seus e de sua realidade. O seu primeiro contato com o que lhe causa 

estranheza foi o encontro com o maior feiticeiro de Tizangara, Zeca Andorinho. 

Massimo Risi o vê fazendo um ritual de consulta aos espíritos. Pergunta ao tradutor 

o que ele estaria fazendo e recebe a resposta de que o mesmo estava perguntando 

aos espíritos como agir. O italiano não compreendia a relevância que os 

antepassados e o sobrenatural possuíam naquele lugar. Para ele tratava-se de um 

mundo destoante das convenções de normalidade com as quais sempre teve 

contato, em sua realidade. 

Um fato fortemente explorado e determinante é o seu envolvimento amoroso 

com Temporina. Somente a partir desta relação é que ele será capaz de 

compreender as coisas daquela terra e de despir-se da racionalidade ocidental. 

Toda a trama trabalha os desafios da moçambicanidade, e estes consistem, 

na narrativa fílmica e romanesca, no resgate do passado para a modulação do 

presente pós-independência, na valorização das tradições, crenças, esperança num 

futuro melhor, religiosidade e oralidade presentes no dia a dia dos indivíduos 

moçambicanos. 

Vale frisar, aqui, esses traços de oralidade tão presentes e marcantes na 

narrativa de Mia Couto, os quais são explorados também na adaptação fílmica. A 

incorporação desta forma discursiva é a maneira de evidenciar características 

linguísticas presentes nas culturas locais inferiorizadas pelo colonizador. A oralidade 

confere maior identificação com as referências nacionais e legitimação do 

conhecimento ancestral. Isso porque a palavra falada traz em si a intenção da 
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aprendizagem que, dentro da família moçambicana, é feita pelos mais velhos. Essa 

transmissão possui valor moral fundamental, caráter sagrado e está associada à 

origem divina e forças ocultas nela depositadas. 

 

A oralidade é um dos mais significativos traços da literatura moçambicana. 
Sua presença nas narrativas está associada à predileção por componentes 
das culturas que formam Moçambique. O apelo ao passado e à tradição oral 
faz parte de uma estratégia de demarcação do espaço, do local e da fala 
diante do colonizador (CAMPOS, 2009, p. 60). 
 

 O flamingo que traz o sol; a terra que abriga os antepassados; o louva-deus 

que visita a vila como sendo uma encarnação de uma moradora antiga. Todas as 

histórias que ali se desenvolvem carregam a narrativa de traços da oralidade 

moçambicana, dos costumes, crenças e imaginário daquele povo. 

Questões da identidade moçambicana são problematizadas através do 

desempenho do estrangeiro naquela terra até então desconhecida e estranha para 

ele. 

Nem bem chegou a Tizangara, Massimo Risi já escuta de uma moradora da 

vila: “Morreram milhares de moçambicanos e vocês não se preocuparam. Agora 

desaparecem cinco estrangeiros e já é o fim do mundo?”. Essa crítica ao descaso do 

mundo estrangeiro em relação aos moçambicanos que morreram na guerra civil faz-

se presente logo no início da narrativa.  

Conforme o estrangeiro vai entrando na vila, começa a se deparar com a 

realidade daquele lugar: casas destruídas pela guerra, pobreza, pessoas com 

sofrimento nos olhos, que convivem com a privação. Suas expressões de surpresa 

demonstram o seu total desconhecimento da existência daquele mundo. 

Podemos percorrer o seu comportamento tomando-o como um itinerário da 

visão e do pensamento estrangeiro pelos caminhos de um país desconhecido, que 

constrói sua alteridade em relação aos demais países do mundo, um país que tenta 

caminhar com suas próprias pernas, se (re) fazer com o que dispõe de si mesmo. 

Assim, podemos nos transpor para os olhos do estrangeiro, fazendo desses olhos os 

nossos, enquanto instrumentos de conhecimento de um mundo que nos é 

apresentado através de uma narrativa audiovisual. A trajetória do italiano é o fio 

condutor do contato com o que identifica aquela vila enquanto nação e povo 

moçambicanos: 
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MASSIMO — Não és um tradutor e intérprete? 
JOAQUIM — Sim. Foi nessa qualidade que a Administração requisitou os 
meus serviços. 
MASSIMO — Então traduz e interpreta!  
 

Em todo momento a fala do italiano revela o seu assombro e incompreensão 

diante da realidade daquele lugar que, para ele, era exótico, inexplicável e 

impossível. Ele não compreende, por exemplo, como um inseto, o louva deus, é 

cultuado e respeitado ao extremo por representar a materialidade de uma antiga 

moradora da vila. Ele não compreende a espiritualidade daquele povo tão místico e 

ligado à vida que crê não cessar além da morte: 

“- Sem querer ofender os espíritos desse magnífico local e desse 

maravilhoso país, eu não estou aqui para perceber. Quero é investigar e resolver. 

Esta terra é estranha demais para mim.” Esse comportamento revela o olhar de um 

europeu com uma bagagem cheia de ironia e sarcasmo, pois ele não considera 

aquela espiritualidade moçambicana magnífica, tampouco maravilhoso aquele país. 

Além disso, impõe o objetivo maior de sua presença ali que é resolver o mistério das 

explosões sem ter o trabalho e desgaste de compreendê-lo, como se fosse possível 

resolver alguma situação sem percebê-la, sem entender o mecanismo por trás do 

problema, os elementos que constituem o mistério. A ele não interessa racionalizar 

os acontecimentos com os quais se depara por considerá-los irrelevantes e indignos 

de atenção e valor. Persiste, dessa forma, a perspectiva da superioridade europeia 

no discurso do estrangeiro, que não consegue compreender nem respeitar a 

diferença de outro mundo em relação ao seu. 

O estrangeiro não compreende também a possibilidade de existir uma 

mulher jovem e com rosto de mulher idosa. Ao estabelecer contato com Temporina, 

toma conhecimento da sua história: ela tem apenas 20 anos de idade e foi vitimada 

por uma maldição, na qual, segundo ela, ficou envelhecida tão menina por não ter 

conseguido um marido em tempo oportuno. Então, ela apenas “juvenescia”, como 

diz a narrativa escrita, em flagrantes de amor. O estrangeiro com ela se envolve e 

essa paixão o coloca em contato mais íntimo com a realidade mítica e fantástica do 

povo da vila de Tizangara.   

As explosões dos soldados aparecem como acontecimentos que disparam o 

enredo e são um pano de fundo para o desenrolar da trajetória do homem 

estrangeiro em contato com aquele mundo. Interessante é ligar o insólito desses 

rebentamentos ao insólito de outros elementos que soam estranhos a Massimo Risi 
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no desenvolver de seu contato com aquela realidade, como a situação de Temporina 

e o louva-a-deus. Todos esses elementos anormais a seu ver estão ligados a causas 

sobrenaturais e essa realidade fantástica será o que mais confundirá os 

pensamentos do italiano.  

As explosões, a princípio, pareciam ser de explicações sobrenaturais, embora 

depois se tenha descoberto que eram de uma realidade objetiva, causadas por 

ações do próprio administrador da vila. Contudo, os outros elementos pertenciam 

mesmo a uma realidade sobrenatural, e sua aceitação dessa realidade incomum 

aconteceu na sequência do desvendamento dos reais motivos das explosões. 

Essa realidade sobrenatural é um traço marcante na escrita de Mia Couto, e 

ela representa a criação de um mundo simbólico, mágico, uma metáfora do mundo 

real. Ela é utilizada para denunciar a situação de Moçambique e do continente 

africano em relação ao resto do mundo. Por isso as realidades  ̶  objetiva e fantástica  

̶  ora se fundem, ora se confundem, num fazer literário como modo de percepção 

daquela realidade. 

Ao fim da narrativa, Moçambique é literalmente engolida pela terra, por um 

grande abismo. Restam apenas o velho Sulplício, o tradutor e o estrangeiro, 

Massimo Risi. Eles ficam à beira do abismo tentando compreender por que o país 

sumira. Um barco aparece navegando no nada. O velho Sulplício entra no barco e 

chama o italiano para ver onde estão os homens explodidos. O estrangeiro recusa e 

Sulplício vai embora, mas antes de ir, pede a seu filho que fique ali para contar aos 

que viriam a sua história, a história da sua gente, do seu país. Risi, então, escreve 

seu último relatório às Nações Unidas explicando que a nação foi engolida por um 

abismo. Em seguida, ele lança o papel manuscrito em direção ao desfiladeiro, o qual 

vai caindo suave e bamboleando, como se estivesse contaminando o vento com 

suas letras e caindo no tempo como sementes de palavras e, ao mesmo tempo, 

voando pelo vazio à procura de um horizonte ou lugar para pouso. O que houve ali 

foi uma tentativa de recriação do pássaro flamingo, só que adicionando um elemento 

novo, a escrita, na esperança de que ele retornasse trazendo o sol, a claridade que 

precisava ser lançada sobre Moçambique, desta vez munindo de literatura essa 

esperança.  

A mudança neste desfecho, sendo lançado ao abismo o papel aberto e 

escrito, remete à ideia de que, talvez, o diretor do filme tenha tentado dar imagem à 

simbologia na qual as palavras (portanto, a escrita) representam sementes que 
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livremente, levadas pelo vento, à procura de um solo para germinar, simbolizando, 

assim, o reinício, sendo a literatura o que germinará e viabilizará este novo 

nascimento. 

 Então, aguardavam o último voo do flamingo. Com esse desfecho de 

palavras ao vento, Mia Couto reinveste na escrita (literatura) o mágico recomeço de 

tudo, dando à sua palavra o poder de instrumento de mudança e resistência. 

Este final com o país que desaparece aponta para a fabricação de ausência, a 

falta de uma terra toda inteira, um rapto de esperança. Naquele contexto, com a 

terra e povo sofridos e maculados pelo desrespeito histórico, colonização e 

corrupção de seus membros, a própria Moçambique, literalmente, se livrou de toda 

essa carga maculada e se explodiu para tentar um recomeço.  

A princípio, o vazio da explosão remete a uma desesperança, mas logo 

assume outra conotação, deixando de significar a ausência de uma nação para 

significar a oportunidade de se iniciar um novo povo, nova terra, a partir do que ficou 

de realmente seu: a sabedoria do antepassado (Sulplício) que faz nascer a 

esperança (flamingo); a semente de uma nova gente e da perpetuação da cultura 

(Joaquim) e o reconhecimento do resto do mundo a essa nação (Massimo Risi). 

Por isso, Mia Couto transforma sua palavra em instrumento de luta por um 

reinício (simbolizado no filme pelo relatório escrito e jogado no precipício), utilizando 

a escrita como ponte que levará seu país a sua identidade, respeito e notabilidade 

pelo homem estrangeiro. Sua literatura é o que ele tem à disposição para ajudar seu 

país a se reerguer dos destroços de exploração e guerras. Ele faz sua parte 

utilizando a sua literatura como instrumento de construção, resistência e 

identificação. E o filme retrata de forma muito clara as questões que envolvem o 

processo de construção identitária de Moçambique. 
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3 MARCAS AUTORAIS NO FILME 

 

Um desafio interessante na análise do filme O último voo do flamingo (2010) é 

perceber suas marcas autorais em relação ao livro que o gerou. Mais instigante ainda é 

identificar e atribuir sentidos a estes recortes na narrativa audiovisual. 

Logo no início do filme, no momento em que os oficiais da ONU saem do 

helicóptero para encontrar o administrador Estêvão Jonas, o feiticeiro da vila de Tizangara, 

Zeca Andorinho, pergunta a Estêvão se pode invocar os espíritos, e ouve a seguinte 

resposta: “Estrangeiro não conhece espírito! ”. Então, Zeca responde: “Espíritos não têm 

nação!”. No romance não existe este diálogo, e sua aparição no filme já indica, de imediato, 

o pouco caso que o administrador da vila reserva aos costumes da sua própria gente. E a 

resposta de Zeca Andorinho denota, também, o tom agregador do que parece pensar as 

pessoas daquele lugar. 

No encontro de Estêvão com o oficial da ONU, é bem vista a indiferença 

deste diante da apresentação formal do administrador: 

 

 ESTÊVÃO JONAS — Seja vossa Excelência bem-vinda a esta terra que é 
nossa, mas também vossa. Unida, com a nação, na verdadeira acepção da 
vossa organização. 
MINISTRO — Podemos passar diretamente à observação da situação 
pendente, por favor? Não percamos tempo com protocolos. Avancemos! 

 

Vê-se, neste trecho, que a presença estrangeira em terras moçambicanas 

não está interessada na suposta aliança de poderes ou de culturas, mas somente na 

resolução dos problemas que afetam os soldados da ONU. O que pensa o líder 

daquela vila ou aquele povo pouco importa para esse oficial. 

Interessante, também, é o diálogo que se dá quando Massimo Risi e 

Joaquim passam pelo feiticeiro enquanto este faz seus trabalhos e invocação dos 

espíritos (desobedecendo a Estêvão Jonas): 

 

MASSIMO — O que ele está a fazer? 
JOAQUIM — É o nosso curandeiro. Ele pergunta aos espíritos como agir. 
MASSIMO — E o que é que eles dizem?  
JOAQUIM — Os espíritos não falam. Nós é que os ouvimos. 
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Massimo pergunta sobre a resposta dos espíritos com tom de desdém e 

expressão de quem faz pouco caso daquilo que vê. Isso mostra o desrespeito e a 

falta de credibilidade reportados à cultura daquela gente.  

Na narrativa escrita de Mia Couto o soldado italiano Massimo não deixa 

Joaquim levar as suas malas. Já no filme, isso acontece e num tom provocativo de 

desconstrução de um estigma. Enquanto caminham em direção ao hotel, Massimo 

percebe que Joaquim carregava todas as suas malas, e se desculpa, tomando para 

si a sua bagagem: “Desculpa ter deixado você carregar as mochilas, é a força do 

hábito”. E Joaquim responde: “Desculpa ter carregado as mochilas, é o hábito da 

força”. Percebe-se, nesta passagem, uma intenção autoral do longa-metragem, a de 

desconstruir um costume de subserviência do negro ao branco, da tal “inferioridade” 

africana diante do homem branco e estrangeiro. Quando pede desculpas por ter 

carregado as malas, Joaquim declara que foi uma ação condicionada por um hábito 

criado em sua cultura de forma coercitiva e que, mesmo não precisando mais agir de 

tal forma, o condicionamento ainda latente como resquício da colonização o faz agir 

de forma involuntária, daí a fala “[...] é o hábito da força”. 

Outro ponto, na narrativa, que chama atenção é o fato de o moçambicano 

designado pela administração da vila para acompanhar Massimo Risi ser o narrador 

da história no livro e não possuir nome, apenas é identificado como “o tradutor”. Já 

no filme, ele tem nome, Joaquim, e desempenha uma atuação menos expressiva na 

condução do soldado estrangeiro pelo mundo moçambicano. No filme, esse papel 

condutor é desempenhado pela jovem Temporina, a qual carrega em si uma gama 

de enigmas e interrogações que confundem a cabeça do soldado, ao mesmo tempo 

em que o prendem a ela.  Não há no livro uma exploração do envolvimento afetivo 

que acontece entre Massimo e Temporina, e grande parte dessa relação, no filme, é 

inédita. 

Daí a percepção de que a adaptação fílmica transporta a narrativa romanesca 

para a tela de uma forma que preserva seu espírito original ao mesmo tempo em 

que cria uma nova forma, como é o caso deste recorte da relação entre Massimo e 

Temporina. Desta forma podemos entender a exploração desse envolvimento como 

uma intensificação da reflexão acerca da importância-chave que essa mulher possui 

no caminho trilhado pelo italiano no conhecimento daquela terra moçambicana. 

Depois de ter visto mais alguns soldados explodidos, de se assustar com a 

degradação daquela cidade recém-saída de uma guerra civil, de não compreender o 
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crédito que aquelas pessoas davam aos espíritos, antepassados e ao inseto louva-a-

deus, e principalmente por não compreender por que Temporina só rejuvenescia em 

momentos de encantamento romântico, ele demonstra total desesperança e 

desabafa com ela, deitados na cama, e recebe uma resposta ainda mais enigmática: 

MASSIMO — Tenho medo de me perder, desabafa ele. 

TEMPORINA — Vai ver que encontrou o caminho. Responde Temporina. 

O filme explora, de forma inédita (em relação ao livro) e muito significante, o 

papel libertador de Temporina no processo de descobrimento do mundo 

moçambicano pelo soldado italiano. Ele chega àquela terra sem compreender a 

lógica sob a qual acontecia a realidade daquela vila, e a partir do momento em que 

se envolve com Temporina seus olhos vão se desembaçando aos poucos. 

Como primeiros passos para esse descobrimento de uma moçambicanidade 

pelo estrangeiro, merece destaque a cena em que Temporina leva Massimo para 

conhecer a casa de sua falecida tia Hortência e, ao caminharem pela grama do 

quintal da casa, Temporina diz ao soldado que ele precisa aprender a pisar aquele 

chão: “Espera, temos que andar devagarinho, com respeito pela terra e pelos 

mortos. Talvez assim os deuses me perdoem e me devolvam a mocitude.”. 

Neste momento ela segura as mãos dele e ambos começam a flutuar. Isso 

deixa o italiano maravilhado. Mais impressionado ainda ele fica quando olha para 

Temporina e percebe que o rosto dela tornou a ficar jovem. Uma expressão de 

leveza e riso nasce em seu rosto e, a partir deste contato, percebe-se que 

Temporina é peça-chave no desvendar dos mistérios daquele mundo para Massimo 

Risi. Ele começa, com ela, a reconhecer a legitimidade e compreender a importância 

do sobrenatural para aquela cultura. Com Temporina ele vai descobrindo como o 

respeito aos espíritos, à terra e aos antepassados é tão característico da identidade 

do povo moçambicano. Povo este que era visto por ele (aqui representando o olhar 

estrangeiro) como uma nação pouco atrativa e incompreensível. 

Temporina desperta nele sensibilidade e interesse em entender e se 

relacionar com aquela cultura, o que, de fato, acaba por acontecer. E seu 

envolvimento com essa jovem lhe mostra a inutilidade do inicial medo de se perder 

dentro de si por estar em contato com um mundo totalmente alheio ao seu e 

diferente de tudo o que viu e no que acreditou. Temporina lhe descoloniza o olhar e o 

ensina a ver o seu mundo com acolhimento e interesse.  
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Uma percepção aqui levantada é o significado que pode ter a mudança da 

personagem, na adaptação fílmica do livro de Mia Couto, que conduz o italiano, de 

fato, no contato com Moçambique, simbolizada pela vila de Tizangara. No livro é o 

tradutor, e no filme é Temporina. Esta questão será melhor trabalhada no capítulo 

seguinte. 

Depois de desvendados os motivos das explosões dos soldados estrangeiros, 

a vila de Tizangara põe-se em festa, comemorando a vitória e o desmascarar do 

administrador corrupto e insolente. Nesta cena Massimo aparece sentado num 

banco, escrevendo seus relatórios da investigação, vestido com uma camisa típica 

daquele lugar e com uma expressão de tranquilidade, paz de espírito e de sintonia 

com aquelas manifestações culturais. 

Essa festa não consta no livro, mas no filme ela existe e traz em si alguns 

desfechos interessantes:  

 O soldado estrangeiro já se relaciona bem com aquela cultura, a qual 

não lhe causa mais estranheza, e ele não deixou de ser quem é por ter 

contato e por experimentar outros costumes que não os seus. 

 Através do feiticeiro e curandeiro Zeca Andorinho, ele descobre que o 

feitiço sobre Temporina foi retirado por seu envolvimento afetivo com 

ela. 

 Massimo e Temporina flutuam novamente, desta vez sem condução 

das mãos dela, enquanto caminham um ao encontro do outro. 

Todas essas marcas autorais no filme corroboram os enfoques identitários e 

de resistência presentes no livro, na medida em que significam novos recortes e 

suscitam novas reflexões, como por exemplo, a relação de Massimo e Temporina 

que é bastante desenvolvida no filme e será trabalhada aqui no próximo capítulo. 

Esse diálogo das duas artes enriquece a leitura e a comparação das 

narrativas literatura/cinema, Mia Couto/João Ribeiro.  

Essa exploração da transposição de fronteiras realizada pelo estrangeiro 

ratifica o que pensa Mia Couto sobre a importância de haver paredes transponíveis 

entre as culturas e os pensamentos: 

 

O problema é que o nosso pensamento [...] facilmente se encerra em si 
próprio, e nós não sabemos fazer paredes vivas e permeáveis. Erguemos 
paredes inteiras como se fôssemos tucanos secos, erguemos fortalezas 
onde deveria haver pontes. E aprendemos a demarcarmos do outro e do 
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estranho como se fossem ameaças a nossa integridade, mesmo que a 
gente não saiba, exatamente, o que é essa integridade. Temos medo da 
mudança, temos medo da desordem, temos medo da complexidade 
(COUTO, 2012).  

 

O soldado estrangeiro precisou sair da zona de defesa e abrir os poros de 

sua parede cultural. Não foi necessário destruí-la para adentrar na cultura 

moçambicana, sobretudo aprendeu a enxergar, a reconhecer essa ponte e a 

atravessá-la com a orientação de alguém que lhe mostrasse como caminhar da 

forma menos preconcebida de julgamentos e interpretações. Essa pessoa condutora 

é Temporina, e essa ponte são a escrita e o cinema, ambos comprometidos como 

instrumento de construção identitária e da moçambicanidade. 
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4 MASSIMO RISI E TEMPORINA 
 

De repente, o italiano tropeçou num vulto. Era uma mulher velha, talvez a 
mais idosa pessoa que ele jamais vira. Ajudou-a a erguer-se, conduziu-a até 
a porta do quarto ao lado. Só então, face à intensa luminosidade que 
escapava de uma janela, ele notou a capulana mal presa em redor da 
cancromida vizinha. O italiano esfregou os olhos como se buscasse acertar 
visão. É que o pano deixava entrever um corpo surpreendentemente liso, de 
moça polpuda e convidativa. Era como se aquele rosto encarquilhado não 
pertencesse àquela substância dela. [...] A mulher, toda ela, cheirava a 
glândula. Podia uma velha com tamanha idade inspirar desejos num homem 
em plenas faculdades? (COUTO, 2005, p. 39). 

 

Este trecho é do livro O último voo de flamingo (2005) e descreve o momento 

em que Massimo Risi conhece Temporina, a jovem de feições idosas, já referida 

anteriormente. Tal fragmento aqui é exposto para evidenciar o desejo sexual que é 

despertado no estrangeiro logo no primeiro contato dos dois. No filme aqui analisado 

esse momento do conhecimento se dá de forma um pouco diferente, ponto a partir 

do qual se inicia a análise da relação dessas duas personagens. 

Na adaptação fílmica, Temporina bate à porta do quarto de Massimo e, 

quando ele a abre, se depara com Temporina enrolada numa capulana, apenas com 

o rosto idoso à mostra. Ele não entende a presença daquela mulher ali, a qual 

somente olha para ele e sai apressada. Neste momento ele a puxa pela capulana, 

derrubando-a no chão, deixando a mulher totalmente despida. É aí que ele vê que 

seu corpo é de mulher jovem e não compreende como pode existir uma pessoa 

como ela, de corpo jovem e rosto idoso. 

 

FIGURA1 – MASSIMO E TEMPORINA                              FIGURA 2 – MASSIMO E TEMPORINA 

 

 

 

 

 

 

FONTE: RIBEIRO (2010, [00:15:06])                                    FONTE: RIBEIRO (2010, [00:15:16]) 

 

Essa cena do conhecimento dos dois, no livro, é uma das poucas vezes em 

que o envolvimento deles é pincelado. Há outros enredos na narrativa romanesca 
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que são mais explorados, ficando Temporina e Massimo como um enredo ampliado 

apenas no filme. O fato de este explorar mais essa história, não significa que foi 

suprimida a importância dela no livro, uma vez que as questões identitárias são 

igualmente trabalhadas e mantidas nas duas produções, embora com alguns 

enfoques diversificados próprios do cinema. 

Segundo Senger (2007, p. 103), "O cinema e a televisão são mídias que 

contam histórias. Portanto, a adaptação para o cinema consiste no processo de 

identificar e concentrar o foco na linha de ação dramática principal do material 

original [...].”. 

Assim, sendo a linha principal de ação, no filme, o problema das explosões e 

seu desvendamento pelo italiano, o diretor selecionou o conflito do estrangeiro com 

aquele mundo como enredo principal, incluindo uma personagem como peça-chave 

(Temporina) que o ajudaria a resolver seus impasses. Massimo se consolida como 

personagem principal marcante, que dá vida à história com a necessidade de 

desvendar seus embates com as explosões e com a cultura moçambicana.  A 

história baseia-se, então, nessa trajetória em si, e os demais enredos desenvolvem-

se paralelamente, conectando-se no final para que o sentido do desfecho se 

estabeleça. 

Ademais, vale lembrar que a narrativa do livro é escrita em primeira pessoa, 

sendo o tradutor, Joaquim, o narrador-personagem e um dos protagonistas. Já no 

filme, não há essa marca narrativa, pois por se tratar de cinema, é preciso haver um 

eixo dramático para existir a história. Dessa forma constrói-se a exploração mais 

funda do relacionamento de Temporina e Massimo Risi. 

 

Ao fazer uma adaptação, o roteirista procura o começo, o meio e o fim da 
história, dentre a série de acontecimentos relatados no material original, e 
seleciona aqueles capazes de criar uma linha de ação dramática 
consistente. [...] Portanto, o trabalho do adaptador consiste basicamente em 
quatro tarefas: identificar e avaliar as linhas de ação dramática existentes, e, 
se necessário for, ampliá-las ou mesmo criá-las (SEGER, 2007, p. 104). 

 

Vamos fazer um percurso, então, por essa relação que constitui o eixo 

dramático do filme, a linha que costura todos os acontecimentos, o rio que leva 

todas as águas daquelas realidades ao seu desfecho.  

Na manhã seguinte ao primeiro contato de Massimo e Temporina, Risi faz um 

comentário com Joaquim: 
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MASSIMO — Até agora a língua eu compreendo, mas o mundo precisa 
legendas. 
JOAQUIM — (rindo) Conheceu Temporina, a mulher da pensão!  
MASSIMO — Sim, quem é? 
JOAQUIM — É uma moça que anda sem deixar sombra.  
MASSIMO — Não percebo, Joaquim. 
JOAQUIM — Vai perceber com o tempo! 
MASSIMO — Sem querer ofender os espíritos deste magnífico local e deste 
maravilhoso país, eu não estou aqui para perceber. Quero é investigar e 
resolver. 
 

Como já mencionado anteriormente, a Massimo não interessa racionalizar e 

se desgastar para tentar compreender o que acontece com Temporina, por que ela é 

daquele jeito. Ele está intrigado com isso, mas resiste em tentar compreender sua 

situação. Essa indisposição com a realidade de Temporina é uma metonímia de sua 

indisposição em entender aquele mundo tão diferente do seu. Sua disponibilidade de 

ânimo e interesse por essa mulher é reflexo direto de seu desinteresse por 

Moçambique.  

Assim ele segue em seu discurso de total aversão e antipatia àquela terra: 

MASSIMO — Esta terra é estranha de mais para mim. 

JOAQUIM — Estranha ou diferente? 

MASSIMO — Um brinde a uma investigação rápida e eficaz! 

 

FIGURA 3 – JOAQUIM E MASSIMO 

 

             FONTE: RIBEIRO (2010, [00:18:01]) 

 

Ao propor o brinde, Massimo encerra o assunto fazendo pouco caso da 

necessidade de tentar compreender o que dizia Joaquim. É uma forma de não 

investir tempo em assuntos que, apesar de lhe intrigarem, não lhe interessam. Então 

ele ignora os acontecimentos com os quais se depara por considerá-los irrelevantes 

e indignos de atenção e valor. Persiste, desta forma, a perspectiva da superioridade 

europeia no discurso do estrangeiro, que não consegue compreender nem respeitar 

a diferença de outro mundo em relação ao seu. 
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Durante a noite que se segue, Massimo Risi sonha que está fazendo sexo 

com Temporina, e se assusta no meio da transa com sua expressão envelhecida. 

Em seguida ele acorda e encontra o porta-retratos com fotografia de sua família 

(provavelmente esposa e filha) no chão e quebrado, ao lado de uma capulana. Ele 

cheira o tecido e fica confuso e atordoado com a presença daquele pano em seu 

quarto, como se aquele momento íntimo com a velha Temporina tivesse, de fato, 

acontecido. A presença do porta-retratos quebrado e da capulana pode ser vista 

como sinal, evidência de uma relação que se enfraquece (sua esposa) e de outro 

envolvimento que se inicia (Temporina). 

Depois de entrevistar Ana Deusqueira, a prostituta da vila de Tizangara, 

Joaquim dá ao italiano um recado: 

JOAQUIM — A velha Temporina Requisitou uma visita. 

MASSIMO — Joaquim, não tenho tempo a perder com essas coisas! 

JOAQUIM — Mas está a tratar do irmão lá em casa de tia Hortência. Era lá 

onde estavam hospedados os soldados das Nações Unidas que explodiram. 

Quando Joaquim comunica a Massimo o desejo de Temporina em encontrá-

lo, este se põe nervoso, em tom de resistência a tentar ver, conversar e entender 

aquela mulher estranha e mergulhada no sobrenatural. Depois que Joaquim informa 

que a casa onde ela está tem ligação com os soldados explodidos, ele suaviza o 

semblante e aceita ir ao encontro de Temporina. 

 

FIGURA 4 – MASSIMO                                     FIGURA 5 – JOAQUIM E MASSIMO 

 

 

 

 

 

FONTE: RIBEIRO (2010, [00:25:06])                   FONTE: RIBEIRO (2010, [00:25:06]) 

 

Ao chegarem à casa da tia Hortência, onde mora Temporina, esta pede a 

eles que aguardem, pois ela precisa fazer um ritual solicitando à sua falecida tia 

Hortência permissão para adentrarem a casa. Nesse momento, Massimo retoma sua 

perplexidade diante de um costume sem noção e sem sentido para ele. Na verdade, 

ele resiste tanto a encontrar com essa mulher porque a cada contato com ela ele 
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menos compreende aquela vila com sua cultura e costumes. Temporina, para ele, 

simboliza a incongruente realidade moçambicana a seu ver. 

 

FIGURA 6 – O RITUAL DA ENTRADA 

 

FONTE: RIBEIRO (2010, [00:26:00]) 

 

JOAQUIM — Temporina tem que pedir autorização à tia para entrar.  

MASSIMO — Joaquim, eu não vejo tia nenhuma.  

JOAQUIM — Morreu. Faz quase vinte anos, quando os portugueses foram 

embora. Pelos mortos não poderem falar não quer dizer que não nos possam ouvir. 

Depois de ouvir mais essa informação incompreensível a ele, Massimo faz um 

sinal, com as mãos, de quem ignora e não se propõe a estender o assunto para não 

precisar compreendê-lo. Vejamos a sequência de gestos indignados que ele 

expressa: 

 

FIGURA 7 A FIGURA 10 – TEMPORINA E O RITUAL                    

FONTE: RIBEIRO (2010, [00:25:44] a [00:26:14]) 
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JOAQUIM — A falecida sempre dá autorização. É uma mera formalidade. 

Explica Joaquim, depois de concluído o ritual por Temporina. 

Dentro da casa, Massimo conhece uma criança, o irmão de Temporina, um 

garoto com distúrbios mentais. O semblante do italiano fica mais tenso a cada 

situação estranha que lhe aparece, sempre, enigmaticamente, ligada à Temporina. 

Aquela mulher representa, para ele, um poço de incógnitas, como se estivesse 

diante de um texto em língua totalmente desconhecida.  

Aos fundos da cada da tia Hortência, Massimo e Temporina sentam-se na 

escada e conversam, iniciando assim, um contato verbal mais próximo. Ali eles se 

permitem conhecerem-se melhor e é neste momento que Temporina lhe conta sobre 

sua condição. 

 

FIGURA 11 – O TOQUE 

 

FONTE: RIBEIRO (2010, [00:29:20]) 

 

TEMPORINA — Eu não sou velha. Ainda nem completei meus vinte anos. É 

maldição por não ter escolhido marido no tempo que era devido.  

MASSIMO — Mas tem de se poder fazer alguma coisa. 

TEMPORINA — Os que caem assim jamais se levantam, Massimo. 

Este toque de mão dele no rosto de Temporina foi conduzido por ela, num 

simbólico gesto de boa vontade do homem local em guiar o homem estrangeiro 

pelos caminhos moçambicanos, a fim de lhe mostrar a sua cultura, seus elementos 

identitários. Esse gesto simboliza o caráter não aversivo aos que vêm de fora, mas a 

demonstração de que se houver interesse do que chega, as portas de sua terra 

estarão abertas à saudável convivência cultural. 
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Após este curto diálogo, eles se levantam e ela o conduz, pegando em sua 

mão, pelo terreno da casa para ensiná-lo a pisar aquele chão (moçambicano).  

 

FIGURA 12 – MASSIMO APRENDE A PISAR O CHÃO MOÇAMBICANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: RIBEIRO (2010, [00:29:56]) 

 

TEMPORINA — Espera! Vamos andar devagarinho, com respeito pela terra e 

pelos mortos. Talvez assim os deuses nos perdoem e me devolvam a mocitude. 

Ele segura suas mãos e os pés de ambos deixam o chão, quando começam a 

flutuar, afastando-se do solo cada vez mais. Neste momento o semblante de 

Massimo se transforma e ele se vê maravilhado com aquele momento sobrenatural 

do qual participa. É como se, ao adentrar o universo moçambicano, simbolizado aqui 

pelo aprender a pisar este chão, Massimo atravessasse um portal cultural e entrasse 

numa dimensão sobrenatural própria daquela terra e necessária à experimentação 

daquele mundo.  

 

FIGURA 13 – A FLUTUAÇÃO                                    FIGURA 14 – MASSIMO FICA MARAVILHADO 

    

FONTE: RIBEIRO (2010, [00:30:24]                           FONTE: RIBEIRO (2010, [00:30:24]                            
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Pode-se entender toda essa atuação de Temporina como uma metaforizarão 

do contato do homem estrangeiro com a Moçambique pós-guerra. Essa relação da 

velha-moça com Massimo Risi constrói, na narrativa, a figura da alteridade. Esta, 

carregada de conexão afetiva, desempenha, aqui, um papel muito relevante no 

descortinar do mundo africano para o soldado estrangeiro. Sem essa alteridade 

(Temporina) seria, talvez, inviável para Massimo conseguir enxergar aquele mundo 

sem suas lentes historicamente construídas e fixadas em sua formação branca, 

europeia e estrangeira. Essa relação, bem como o filme em si, coloca em evidência 

a questão do sobrenatural, da sabedoria e da experiência, além de construírem uma 

história que expõe o outro, neste caso o estrangeiro italiano, aquele que não 

entende as dinâmicas das sociedades locais. 

O acontecimento sequente é mais uma explosão misteriosa, desta vez 

fazendo vítima o irmão de Temporina. Massimo e Joaquim a encontram na rua, 

encostada a uma árvore, totalmente desconsolada. O italiano se aproxima, consola-

a, leva-a para casa e a põe para descansar na cama.  

Na noite seguinte, em encontro com o feiticeiro Zeca Andorinho, Massimo 

recebe a informação de que o feitiço de Temporina é temporário, que ela não está 

“emacumbada”, apenas está assim porque o padre da vila a iniciou na vida sexual 

quando criança. Com essa informação, Massimo fica sabendo a real causa de sua 

condição envelhecida: está amaldiçoada por ter perdido a virgindade antes de se 

casar. A fala de Andorinho, no livro, também corrobora esta situação: 

 

Um segredo: com Temporina, tudo era mentira. Ela não era virgem. Eu só 
soube depois — tinha havido um caso entre ela e o padre. Sim, tudo se 
passara no obscuro, além da cortina. A igreja, para Muhando, sempre servia 
para algo. Esconder seus amores dos olhares invejosos dos sem amores. 
Assim, se descanse, caro Massimo. Aquela pele escamosa não vai durar 
sempre. Aquilo é sol de baixa duração. Um dia, sem que ninguém adivinhe, 
acontecerá como as cobras — ela descamará, aprontada para qualquer 
Verão (COUTO, 2005). 

 

Este dado é bastante relevante, uma vez que trata de uma situação digna de 

discussão: Um sacerdote da ordem religiosa manteve um relacionamento com uma 

criança e dentro da igreja, lugar visto e considerado santo e cheio da graça divina, 

onde se pregam os bons princípios e a moral. Esse recorte evidencia uma intenção 

narrativa com cunho de denúncia ao expor uma autoridade da religião trazida pelo 

colonizador, o qual, através de outro mecanismo de dominação (a religião), subjuga 
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a população infantil local como um resquício de exploração mesmo depois da 

independência política e do fim da guerra civil em Moçambique. 

A seguinte cena de Temporina e Massimo acontece na cama dela, quando ele 

vai visitá-la para saber se está se recuperando da morte do irmão, ou também 

buscando conforto. Ele se deita ao seu lado e o que o espectador vê é uma situação 

de total desesperança. 

Ele se sente cansado de tentar fazer o seu trabalho, de investigar as 

explosões e só se deparar com infinitos mistérios, crenças estranhas, louva-a-deus 

que é encarnação de mortos, casa que precisa de permissão do dono falecido para 

nela entrar, feitiços de morte e de proteção que mulheres dão aos homens, mulher 

jovem com rosto de velha. Ele está desesperançado e cansado dessa realidade que 

não lhe penetra no entendimento.  

 

TEMPORINA — Tem medo de quê, Massimo? 
MASSIMO — De me perder. 
TEMPORINA — Vai ver encontrou o caminho. 
MASSIMO — Tu percebes alguma coisa do que se passa nesta terra? 
TEMPORINA — Percebo-a sim, Máximo. 
MASSIMO — De fato eu acho que tu és a única pessoa que me percebe. 
TEMPORINA — Mas não se pode perceber tudo na vida. 
MASSIMO — Mas, como assim? 
TEMPORINA — Talvez seja tempo de partir, Massimo. Pode haver mais 
explosões. 
 

Esta cena transparece o desalinhamento desse estrangeiro com a cultura do 

lugar em que está e ele se sente deslocado, alheio àquele mundo, sentindo enormes 

dificuldades em se adaptar aos hábitos dos moçambicanos. Como de costume nas 

narrativas de Mia Couto, e sendo uma característica preservada no filme e bem 

explorada, a presença de um estrangeiro nos enredos faz parte da forma de 

elaboração de sua escrita, na qual combina elementos dos sistemas culturais 

europeus com os locais, dando origem a manifestações discursivas multifacetadas. 

Bauman (1999) reverbera essas questões quando discute a ideia de que a 

questão da identidade, o seu questionamento, seu conflito só surge quando há 

exposição do indivíduo a uma comunidade exterior a sua, para qual teve que ir por 

força de alguma razão.  

O próprio Mia Couto cresceu num ambiente transfronteiriço, pois ele tem 

herança cultural portuguesa, apesar de ter nascido em Moçambique. E essa 

literatura multifacetada traduz esses indivíduos moçambicanos que conviveram com 
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a presença do colonizador e que hoje tentam construir sua identidade a partir dessa 

condição fronteiriça social e cultural. 

Assim, é nessa percepção que podemos fazer a leitura da última cena de 

Massimo e Temporina, já depois de elucidado o mistério das explosões dos soldados 

da ONU. Ele a avista no campo e corre ao seu encontro, mas Joaquim pede que não 

pise naquelas terras porque ainda não haviam sido desminadas. De repente, 

Massimo começa a flutuar, como da primeira vez, e os dois se tocam, já em 

suspensão.  

Importante é observar que, na primeira flutuação deles, ela quem o conduz, 

segurando-o pela mão, e eles voam juntos. Já nesta segunda vez, eles flutuam 

separadamente, ele já deixa o solo em estado de paz e sem necessidade de ajuda 

ou condução, como quem já aprendeu a pisar aquele chão, a compreendê-lo, 

respeitá-lo, experienciá-lo, percebê-lo. 

Depois de todas as desarticulações dos mistérios, Massimo, finalmente, 

consegue se abrir e permitir perceber aquele lugar, e uma prova disto é sua 

expressão de leveza, de paz, de contentamento, na festa de comemoração da vila. 

Soma-se a isso o fato de ele não estar usando mais o uniforme de soldado, mas 

veste uma roupa típica daquele lugar, o que mostra que ele conseguiu absorver as 

significações daquele mundo e aprendeu que é possível conviver com aquela cultura 

sem se perder da sua. É esse estado de homem fronteiriço que prevalece aqui. 

 

FIGURA 15 – HOMEM FRONTEIRIÇO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: RIBEIRO (2010, [01:14:01]) 

 

A figura do italiano Massimo Risi na narrativa é uma característica marcante 

na literatura de Mia Couto e, também, fortemente explorada no filme. Essa presença 
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de um ser de fora do universo moçambicano estabelece a importância do contato do 

homem estrangeiro com o homem nativo. Há, no filme e no livro, uma tentativa de 

tornar menos tenso esse contato. Mia Couto tenta desconstruir a autoimagem de 

nação colonizada ao inserir na narrativa uma personagem estrangeira que atua com 

uma postura não opressora, numa condição de insipiência em relação aos costumes 

e saberes de Moçambique, e que precisa, o tempo todo, ser conduzido e ensinado 

por pessoas locais sobre como pensar e viver aquela realidade. 

Com essa postura, Mia Couto, em sua literatura, cria um espaço para que a 

cultura moçambicana se mostre no que ela é, uma vez que tem a oportunidade de 

ensinar sua cultura a um homem de fora e que não veio ao contexto moçambicano 

com a intenção de corrompê-la ou subjugá-la. Daí a importância de uma 

personagem estrangeira na narrativa. 
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5 O FLAMINGO 

 

Uma figura importante na narrativa fílmica é a figura do flamingo, a qual 

nomeia o filme e o romance também. Sua carga de significação é o que melhor 

representa o espírito do homem moçambicano no momento pós-independência e 

pós- guerra civil. 

O primeiro momento em que há alusão a essa ave é no instante em que 

Joaquim vai até a casa de seu pai e o encontra cantando a canção que sua falecida 

esposa cantava aos flamingos todos os dias, no final das tardes, como uma oração 

aos pássaros para que retornassem no outro dia trazendo o Sol do outro lado do 

mundo.  

Esta passagem é bastante significativa por metaforizar, de forma tão 

fantástica, a esperança. Sim, porque se ele canta aos flamingos para que retornem 

no dia seguinte trazendo a luz, portanto, um novo dia, significa que ele aposta e 

acredita no recomeço, num futuro melhor para sua nação sofrida e saqueada pela 

guerra. E não há pouca significação na escolha de um pássaro para remeter à 

esperança, uma vez que, dotado da capacidade voar, tendo um espaço muito amplo 

para testar seus alcances, assim é a esperança, sem limites nem fronteiras, capaz 

de mudar e suavizar qualquer ambiente desde que existam pessoas que a evoquem 

e nela acreditem. 

Ao fim do filme, quando Sulplício, Joaquim e Massimo vão para casa dormir, 

depois de toda a confusão das explosões ter sido resolvida, estes três acordam, de 

repente, e percebem que não existe mais país, que Moçambique se explodiu, 

restando somente eles e um precipício. Então, é nesta cena que se concentram 

simbologias importantíssimas na narrativa.  

O velho Sulplício é o único que não se espanta com o ocorrido e tenta explicar 

a seu filho e ao italiano: 

SULPLÍCIO — Isto é obra de nossos antepassados, irados com os 

andamentos de nossa terra. Só nos resta ficar à espera.  

MASSIMO — À espera de quê? 

SULPLÍCIO — De sermos outra vez um país. 

A esperança num recomeço mostra-se como única alternativa para eles. O 

velho Sulplício, representando ali os antepassados moçambicanos, cumpriu o seu 
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papel de transmissor da sabedoria de sua cultura e sente que sua missão está 

cumprida, pois se encontra vestido com o uniforme militar (de quando atuou como 

militante nos movimentos de libertação e independência de seu país) e se despede 

de seu filho  e do italiano, indo embora num pequeno barco que surge, do nada, 

flutuando no abismo. 

 

FIGURA 16 – A DESPEDIDA DO ANTEPASSADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: RIBEIRO (2010, [01:20:45]) 

 

Nessa despedida, acontece o seguinte diálogo: 

 

SULPLÍCIO — Massimo, venha comigo. Vou lhe mostrar onde estão os 
explodidos. 
JOAQUIM — E eu, pai? 
SULPLÍCIO — Fica aqui... Fica aqui para contar a nossa história aos que 
vierem a seguir. 
MASSIMO — Eu fico também. 
SULPLÍCIO — Não seja teimoso, Massimo! 
JOAQUIM — Vá com ele. 
MASSIMO — Irei escrever meu último relatório. 

 

Este diálogo ratifica a cultura moçambicana na qual os velhos são os 

responsáveis por transmitir os valores e partir com essa missão cumprida, marcando 

a transição constante do tempo atual para o reinício, o futuro, como se pode 

perceber com a transformação do velho Sulplício no próprio flamingo: 
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FIGURA 17 A FIGURA 20 – O FLAMINGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: RIBEIRO (2010, [01:20:50] a [01:21:48]) 

 

Sulplício entra no barco e, ao longe, transforma-se num flamingo, o qual cruza 

o horizonte, representando a esperança personificada por uma geração de 

antepassado e que transita para a forma de uma ave que ganha o céu, em plena 

liberdade, simbolizando o recomeço, o reinício, a reconstrução.  

A presença dessa ave no filme, sobretudo neste final da narrativa, elabora 

rotas de esperança no contexto sofrido de pós-guerra da nação moçambicana, 

sendo o mais viável e saudável baluarte daquele povo que não teria em que se 

sustentar se não fosse nesta crença de que o recomeço seria possível.  

E, como instrumento que viabilize esse recomeço, o filme lança mão, assim 

como o livro, da escrita como ponte, como agente dessa reinvenção de país, de 

nação, de resistência e renascença.  

O italiano Massimo Risi escreve seu último relatório às Nações Unidas, no 

qual reporta o desparecimento total de um país: “Escrevo na margem desse mundo 

desaparecido, junto do último sobrevivente dessa nação”. Em seguida, lança o papel 

escrito no abismo, o qual vai bamboleando e sendo levado vento. 
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FIGURA 21 – O RELATÓRIO                                FIGURA 22 – RELATÓRIO AO VENTO 

 

FONTE: RIBEIRO (2010, [01:22:02])                    FONTE: RIBEIRO (2010, [01:22:42])        

 

FIGURA 23 – O VOO DA ESCRITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: RIBEIRO (2010, [01:23:17]) 

 

Acerca deste acontecimento, cabe aqui uma reflexão um tanto intrigante. O 

diretor do filme preferiu lançar ao vento o relatório tal qual foi produzido, folha aberta, 

destacada e jogada no abismo, diferenciando-se da forma como Mia Couto elaborou 

em seu livro, no qual o relatório foi transformado num pássaro de papel antes de ser 

lançado ao vento.  

Isso, talvez, signifique apenas a diferenciação de enfoque dado à significação 

do flamingo. Na narrativa audiovisual a visualização propriamente dita dos símbolos 

da escrita flutuando no vento mostra, diretamente, que a escrita, a linguagem, a 

palavra, ou seja, a literatura é a arma da qual se utiliza a história para apostar num 

recomeço.  

No livro, Esse relatório é transformado num pássaro e lançado também no 

abismo. A figura do pássaro remete ao flamingo, condensando neste pequeno objeto 
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dois símbolos: o flamingo que representa o voo da esperança e a escrita que 

significa o meio pelo qual essa esperança porá em prática o reinício daquela nação.  

Dessa forma, a esperança, aludida por Mia Couto em sua narrativa, é 

reafirmada no filme de João Ribeiro, elevando o flamingo ao símbolo supremo do 

estado de espírito que sustenta a nação moçambicana na ideia de que sua 

identidade e moçambicanidade podem sim ser refeitas. 
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6 CONCLUSÃO 
 

Uma vez considerado, aqui, o diálogo entre literatura e cinema através da 

adaptação da obra de Mia Couto, foi possível analisar a intermidialidade a partir de 

um nível narratológico e não estabelecendo condição de superioridade ou 

inferioridade entre eles. O que prevaleceu na análise dialogada foi a identificação e 

reflexão acerca das questões identitárias moçambicanas. 

Existe uma complexidade em se trabalhar com questões identitárias em 

narrativas fílmicas e literárias que correspondem a contextos sociais e culturais em 

situações de transição, de releitura, de reconstrução. Isso se dá pela fragilidade e 

maleabilidade do próprio processo de construção identitária que, como afirma HALL 

(2011), trata-se de um desafio a não condensar as diversas identidades num aspecto 

somente, como por exemplo, a identidade de classe. O homem social se constrói no 

contexto cultural em que se vê inserido, e no seu desenvolvimento suas identidades, 

seus eus são forjados e modelados de acordo com o crescimento de seu 

conhecimento de mundo e dos seus processos de identificação.  

Partindo de tal análise, verifica-se que o filme O último voo do flamingo (2010) 

corrobora a ideia de que o indivíduo é quem constrói sua identidade nacional. De 

acordo com Bauman (1999, p. 20), o próprio homem local que deve ser capaz de se 

movimentar com facilidade em vários universos linguísticos diferentes. Por isso foi 

tão imprescindível à narrativa a presença de um estrangeiro que se angustiou no 

contato com a cultura moçambicana, estranhando-a, pois até então não tinha a 

necessidade de se colocar e  compreender numa posição de homem 

transfronteiriço. Ele precisou do choque do contato e das vivências culturais 

moçambicanas para consolidar esse personagem fronteiriço, simbolizando o leitor da 

literatura de Mia Couto e o espectador do cinema de João Ribeiro, na medida em 

que trilhou, na narrativa, um caminho de descobertas e de primeiros contatos que o 

leitor estrangeiro, provavelmente, também precisa perseguir para um conhecimento 

da cultura moçambicana.  

Sua condição de indivíduo transfronteiriço se deve, também, à ideia de que, uma 

vez consolidados o contato e a boa convivência com aquela cultura, ele, 

automaticamente, elabora um caminho cultural de livre acesso porque conquistou a 

boa convivência com o outro mundo com o qual teve contato. Logo, quebra-se um 
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tanto da barreira entre o mundo colonizado e o mundo do colonizador, mostrando 

que é possível existir o diálogo e a pacífica convivência entre as duas realidades.  

    E este indivíduo, sabiamente, foi representado por um homem estrangeiro, traço 

que dá ao leitor e ao espectador um sentimento de identificação por se tratar de uma 

personagem que também não faz parte da cultura com a qual estabelece contato. 

Assim, o leitor e o espectador, indivíduos alheios ao que está sendo lido ou assistido, 

têm a oportunidade de sentirem-se representados pela personagem estrangeira. 

    Esse caminho cultural de livre acesso construído por Massimo Risi tornou-se 

completamente simbolizado quando o italiano atingiu, ao fim do enredo, a leveza da 

posição descomplicada entre dois mundos, duas culturas. É claro que precisou 

haver, no início, o estranhamento vivenciado por Massimo quando chegou a 

Moçambique, mas esse estranhamento vai sendo diluído a partir do momento em 

que ele se dispõe a compreender aquela realidade através e a partir do seu 

envolvimento com Temporina. 

Já que Moçambique se tratava de uma nação nascida no contexto da pós-

modernidade e de identidades fluidas, o comportamento final do italiano surgiu como 

um modo saudável de viver no contexto no qual se formou essa nação, o que foi 

explorado pelo próprio Mia Couto e também desenvolvido no filme de João Ribeiro.   

O filme O último voo do flamingo (2010) dá continuidade à exploração da 

temática do romance de Mia Couto, que fala de uma esperança roubada pela 

ganância dos poderosos, da necessidade de trazer à luz uma cultura ofuscada pelo 

sistema colonial e que agora luta, numa realidade pós-moderna e líquida, segundo 

Bauman (1999), para se refazer enquanto nação e reconstruir seus sentimentos e 

valores identitários.  

Com a análise desenvolvida, verificou-se que as questões de identidade e 

resistência no filme de João Ribeiro reafirmaram a proposta de Mia Couto que, 

através da exploração da esperança como marco identitário forte no povo 

moçambicano e através do processo de dar voz às vozes silenciadas daquela 

sociedade, construiu uma bela proposta de reconstrução da sua nação utilizando 

como principal instrumento a sua literatura. 

Portanto, levando em consideração as marcas autorais presentes na narrativa e 

a manutenção do trabalho identitário de Mia Couto, este filme pode ser pensado 

como uma tentativa de reinventar, em total alinhamento com a proposta deste 
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escritor, um território no qual seja possível refazer crenças e transformar em 

claridade o luto cravado pela guerra nas vidas moçambicanas.  
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