
1 
 

A NAÇÃO "REAL E IMAGINADA" NA LITERATURA DE BOAVENTURA 

CARDOSO E DE MIA COUTO 

 

Everton Fernando Micheletti
1
 (USP) 

 

RESUMO: As obras de Boaventura Cardoso e de Mia Couto destacam-se pelas representações 

que reúnem o verossímil e o insólito, aspecto que já vem sendo estudado há certo tempo. Este 

trabalho tem como objetivo apresentar mais uma possibilidade de leitura das obras dos dois 

escritores, a partir do conceito de “Terceiroespaço” do geógrafo Edward W. Soja, relacionando-

o ao conceito de “nação”. Em sua abordagem do espaço, Soja problematiza a separação entre 

representações objetivas e subjetivas, defendendo uma “terceira via” que ele denomina “espaço 

real e imaginado”, o que se aproxima da relação entre o “realismo” e o insólito na literatura. 

Com essa forma de entender o espaço, propõe-se abordar o conceito de “nação”, uma vez que 

Anderson, em sua clássica definição das “comunidades imaginadas”, pergunta-se como algo 

imaginado pode gerar sacrifícios reais. Assim, busca-se verificar se os espaços “reais e 

imaginados” nas narrativas remetem a características da nação, se possibilitam pensar a 

identidade nacional. 
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1. Introdução 

 

Os contos e romances do angolano Boaventura Cardoso e do moçambicano Mia 

Couto chamam a atenção por reunirem representações da realidade concreta, material, 

em conjunto com o insólito, em uma perspectiva que muitas vezes advém das tradições 

africanas ancestrais e de outras do contexto pós-colonial. Os temas da guerra e da fome, 

por exemplo, são representados tanto de modo "realista" como por meio das 

"manifestações mágico-religiosas", quando se relacionam os problemas à intervenção 

divina ou dos antepassados. Neste trabalho, propõe-se abordar esse aspecto a partir do 

conceito de espaço "real e imaginado" de Soja (1996).  

Boa parte das representações que envolvem o "realismo" e o fantástico ou 

maravilhoso nas obras de Cardoso e de Couto incidem no espaço, é nele que as 

personagens vivem as dificuldades da guerra, do colonialismo, da falta de chuva, e é 

nele que surgem os fenômenos "insólitos"
2
. É com ênfase no espaço, considerado por 

Chaves "elemento estrutural na trajetória da prosa de ficção angolana" (CHAVES, 
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variam, há casos que se aproximam do fantástico e outros do maravilhoso, este último se destaca por 
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1999, p. 115), e que se pode estender à moçambicana, que se realiza a leitura que aqui 

se empreende, buscando identificar, em alguns contos e romances, os espaços "reais e 

imaginados" conforme o ponto de vista de Soja. 

Lembrando que, segundo Padilha, a construção da identidade nacional, no 

contexto das literaturas africanas de língua portuguesa, "tem nas imagens espaciais uma 

de suas mais fortes recorrências efabulativas" (PADILHA, 2005, p. 141), esses espaços 

serão analisados, também, quanto à "nação". Procura-se verificar, nesse sentido, se o 

espaços "reais e imaginados" nas narrativas possibilitam pensar a identidade nacional. 

 

2. Soja e o espaço "real e imaginado" 

 

Em sua obra Thirdspace, Soja propõe que se pense diferente o significado do 

espaço, da "espacialidade da vida humana", e dos conceitos em torno dele, como 

"lugar, local, localização, paisagem, ambiente...", questionando e expandindo "o alcance 

e a sensibilidade crítica" das "imaginações espaciais e geográficas já estabelecidas" 

(SOJA, 1996, p. 01). Ele afirma que a "dimensão espacial de nossas vidas" nunca teve 

tanta "relevância prática e política como tem hoje", pois com as diversas mudanças no 

mundo, da mídia eletrônica aos conflitos geopolíticos, "estamos nos tornando cada vez 

mais conscientes de que somos, e sempre fomos... seres espaciais" (SOJA, 1996, p. 01).  

O espaço teria sido pensado durante muito tempo de maneira dual, ou era 

considerado por sua materialidade concreta, o que pode ser medido, descrito 

objetivamente, "real", ou como algo do campo das ideias, o que se descreve sempre 

subjetivamente, "imaginado" (SOJA, 1996, p. 10). A partir dos anos 1960, teria havido 

uma "crise espacial" no mundo e outra forma de consciência espacial começou a surgir:  

 

Escolhi chamar essa nova consciência de Terceiroespaço e iniciar sua 

definição descrevendo-o como produto de um "terceiramento" da 

imaginação espacial, a criação de um outro modo de pensar o espaço 

que se baseia nos espaços materiais e mentais do dualismo tradicional, 

mas que se estende bem além deles em alcance, substância e 

significado. Simultaneamente real e imaginado e mais (ambos e 

também), a exploração do Terceiroespaço pode ser descrita e inscrita 

em jornadas a lugares "reais-e-imaginados" (ou talvez 

"reaiseimaginados"?). (SOJA, 1996, p. 11) 

 

É proposta uma terceira via para o espaço, sem a separação entre o "real" e o 

"imaginado". O autor deixa claro que, ao enfatizar a espacialidade, a perspectiva 
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histórico-social não deve ser abandonada, uma vez que "somos primeiro e sempre seres 

histórico-sócio-espaciais, ativamente participando individual e coletivamente na 

construção/produção - o 'vir-a-ser' - de histórias, geografias, sociedades" (SOJA, 1996, 

p. 73). Com essa forma tripla de entender a dimensão humana, expande-se o 

conhecimento, em que o "Terceiroespaço", com seus "mundos reais e imaginados" a 

serem explorados, é transdisciplinar, atravessando "todas as perspectivas e modos de 

pensamentos, e não está confinado somente a geógrafos, arquitetos, urbanistas" (SOJA, 

1996, p. 03). Assim, mostra-se possível levar a discussão à área da literatura. 

Desse modo, com o espaço "real e imaginado" de Soja, tem-se uma outra 

possibilidade de abordagem da literatura de Cardoso e de Couto. Em grande parte de 

suas obras, encontram-se espaços "reais e imaginados", os quais podem, muitas vezes, 

caracterizar a "nação", pois seriam espaços próprios de Angola e de Moçambique. Essa 

"identificação", porém, não é sempre pacífica, uma vez que surgem na literatura as 

contradições, questionamentos, indefinições, o que converge com o que Soja defende, 

de que o espaço seja pensado de modo aberto, como "uma terceira via transgressiva 

que... convida à contestação, e desse modo mantém aberto o debate espacial para novas 

e diferentes possibilidades" (SOJA, 1996, p. 107). Nesse sentido, a nação não deve ser 

entendida como "fechada", como essencialmente já definida. 

A própria "nação", portanto, pode ser considerada como "real e imaginada", pois 

Anderson, ao tratá-la como "comunidade imaginada", pergunta-se como algo 

"imaginado" pode gerar tantos fatos "reais". Mesmo argumentando de modo a 

questionar o caráter "real" que se atribui à nação, demonstrando que ela é mais produto 

da imaginação, Anderson se admira dos sacrifícios "reais" que ela gera, como os 

"milhões de pessoas" que "tenham-se não tanto a matar, mas sobretudo a morrer por 

essas criações imaginárias" (ANDERSON, 2008, p. 34). Ele segue analisando o que 

faria com que essas mortes "reais" acontecessem, por que essas "criações imaginativas" 

geram "sacrifícios tão descomunais" (ANDERSON, 2008, p. 34). 

Com a nação assim entendida, destacam-se a seguir alguns trechos de estórias 

(contos) e romances de Couto e de Cardoso em que se têm representações de espaços 

"reais e imaginados". A atenção se volta às características desses espaços trazidas à 

literatura e que poderiam ser consideradas como próprias de Moçambique e de Angola, 

de modo a verificar se contribuem para se pensar, ou mesmo problematizar, a identidade 

nacional. 
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3. Os espaços "reais e imaginados" de Mia Couto 

 

A temática social é recorrente nas estórias de Couto, como a fome, a seca, a 

miséria. É essa a situação em "Os pássaros de Deus", o pescador Ernesto Timba estava 

em sua canoa, cansado dos trinta anos de trabalho e ainda viver na miséria, observando 

o espaço ele diz "Quem me dera ser do céu" (COUTO, 2013a, p. 52). Depois, viu um 

pássaro e pensou "Se aquele pássaro caísse agora meu concho!", e foi o que aconteceu, 

o pássaro "desvoou, desvoou, em direção à canoa" (COUTO, 2013a, p. 52). A família 

queria usar o pássaro para matar a fome, o pescador não deixa: "Nunca! Quem tocasse 

no pássaro seria punido por Deus, seria descontado na vida" (COUTO, 2013a, p. 53-4).  

Pediu a Deus que enviasse outro pássaro, no dia seguinte aparece uma fêmea, ele 

conclui que "a disposição do céu estava para mudar. Se os homens aceitassem 

despender a sua bondade para com os mensageiros celestes, então, a seca terminaria e o 

tempo da chuva ia começar. (COUTO, 2013a, p. 54). Imerso nesse espaço "real e 

imaginado", o pescador entra em conflito com a mulher, moradores do lugar desconfiam 

da saúde dele, que segue teimoso em proteger os pássaros. Até que um dia, é encontrado 

morto, o corpo "abraçado à corrente do rio", não conseguiam separá-lo da água, um 

"receio espalhou-se entre os presentes", mandaram avisar a mulher e dizer "aos outros 

que morreu o louco da aldeia" (COUTO, 2013a, p. 56). Depois, afastaram-se e 

perceberam que "as nuvens estalaram, parecia que o céu tossia, severo e doente. Noutro 

qualquer momento, teria festejado o anunciar da chuva. Agora não. Pela primeira vez, 

se uniram as crenças suplicando que não chovesse." (COUTO, 2013a, p. 56).  

Por que tiveram receio por não conseguirem separar o corpo de Ernesto do rio? 

Qual a relação de Ernesto com a chuva que se anuncia? Respostas definitivas não são 

possíveis, mas o que se observa é o espaço como "real e imaginado", o narrador não faz 

a separação convencional, a chuva que vinha era "real e imaginada", por isso gerou 

preocupação, talvez porque o pescador não fosse mesmo louco e Deus poderia castigá-

los. O espaço ganha tanta força na estória que se mostra, através da personificação, 

superior aos homens, o céu tosse "severo e doente", na sequência "o rio foi ficando 

longe, a rir-se na ignorância dos homens", levando Ernesto "num embalo terno", em que 

a morte parece melhor do que a vida de miséria, pois era levado pelos "caminhos que 

ele tinha apenas aflorado em sonhos" (COUTO, 2013a, p. 56). 

Em outra estória, "O pescador cego", Maneca Mazembe retira os próprios olhos 

para usar como iscas na pesca, para assim ter o "provisório alívio da fome" (COUTO, 
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2013b, p. 99). Teimoso, entra em conflito com a esposa, Salima, que queria substituí-lo 

na pesca, já que ele estava cego. Na discussão, Mazembe põe fogo no barco, 

confirmando dias depois o "presságio de Salima", de que o "fogo voara demasiado alto, 

incomodando os espíritos. Porque, no topo dos coqueiros, o vento se deu de uivar" 

(COUTO, 2013b, p. 103). Ele se vê, então, sendo punido, pois "o chão mesmo se 

arrepiou... o céu rasgou e grossas pedras de gelo tombaram em toda a praia. O pescador 

corria no vazio à procura de abrigo. O granizo, implacável, lhe castigava" (COUTO, 

2013b, p. 103). Como se nota, ao espaço onde se vive a difícil realidade da fome, ou 

mesmo dos fenômenos da natureza, como o vento e o granizo, são atribuídos outros 

valores, vive-se mesmo no espaço "real e imaginado". 

O espaço assim, "real e imaginado", pode ser encontrado em outras estórias de 

Couto, como em "O dia em que explodiu Mabata-bata", em que a explosão de uma 

mina, algo que se relaciona à realidade da guerra, tem a presença da ave mítica ndlati, "a 

ave do relâmpago", "ave do fogo" (COUTO, 2013a, p. 46-7). Em "O cachimbo de 

Felizbento", tem-se a realidade do deslocamento forçado devido à guerra e a valorização 

da árvore, para onde vão "residir" os antepassados. Obrigado a partir, Felizbento quer 

levar sua árvore, até que desaparece no buraco que cavava para retirá-la, então, para sua 

esposa, "em baixo de Moçambique, Felizbento vai fumando em paz o seu velho 

cachimbo. Enquanto espera a maiúscula e definitiva Paz" (COUTO, 2012, p. 51). O 

"morto" na terra e na árvore "realmente" aguarda o fim da guerra em sua nação. 

No romance A varanda do frangipani, novamente a árvore surge como elemento 

temático na narrativa, compondo o espaço, como já indicado no título. A história é 

narrada por um morto que passa a "ocupar" um "vivente", o inspetor de polícia Izidine, 

que vai até a antiga fortaleza colonial investigar o assassinato de um administrador, 

onde depois "da Independência... se improvisou um asilo para velhos" (COUTO, 2007, 

p. 11). Ali havia uma varanda com uma árvore, o frangipani, uma varanda que "já 

assistiu a muita história", por onde "escoaram escravos", de onde disparavam os 

"canhões lusitanos", onde se prendiam "os revolucionários que combatiam contra os 

portugueses" (COUTO, 2007, p. 11). 

O inspetor enfrenta dificuldades para descobrir quem cometeu o crime, pois os 

idosos, abandonados e isolados naquele lugar, contam histórias que o confundem, 

histórias que sempre têm dados da realidade e imaginação. Em determinada parte da 

narrativa, subentende-se que o administrador assassinado fazia comércio de armas, pois 

havia uma antiga capela transformada em armazém, onde o inspetor quer entrar e é 
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impedido por um dos velhos: "Esse armazém perdeu o chão... O senhor entra e é 

engolido também" (COUTO, 2007, p. 75). Tempos depois, uma das velhas, considerada 

feiticeira, revela que eles tinham decidido dar fim às armas e que, através da magia, 

tinham feito um buraco, "um vão vazio, um oco dentro do nada" (COUTO, 2007, p. 

136-7), onde atiraram as armas. 

Ao final, surge um helicóptero, o morto "desocupa" o inspetor e passa a falar 

com ele, que devem enfrentar o ataque que se aproxima. O morto narrador, então, conta 

que a tempestade prometida pelo halakavuma
3
 havia começado, que "o céu pegou-se 

fogo, as nuvens arderam", "o mundo se aqueceu como uma fornalha" e "o helicóptero se 

incandesceu" (COUTO, 2007, p. 141), caindo e gerando uma explosão onde estavam as 

armas. Quando a fumaça diminuía, "daquele depósito sem fundo, se soltaram 

andorinhas, aos milhares, enchendo o firmamento de súbitas cintilações" (COUTO, 

2007, p. 141). Em seguida:  

   

Quando, enfim, tudo se acalmou, reinou um silêncio como se toda a 

terra tivesse perdido a voz. 

 - Viram o helicóptero? - perguntou Izidine, excitado. 

 - Qual helicóptero? 

A velha feiticeira soltava gargalhadas. Aquilo que o polícia tomava 

por máquina voadora era o wamulambo, a cobra das tempestades. E 

todos juntaram risadas. (COUTO, 2007, p. 142) 

 

O espaço em torno da varanda, como se nota, configura-se como "real e 

imaginado", existem características próprias da realidade, verossímeis e, ao mesmo 

tempo, o imaginado, o insólito que, nesse romance, tem por base algumas tradições de 

povos africanos. Porém, o "real" e "o imaginado" nem sempre aparecem alternados, 

mostrando-se muitas vezes inseparáveis, em que o "imaginado" é tido como "real" e o 

que se considera "real" decorre também da imaginação, o que está em consonância com 

a posição de Soja. 

Após o ocorrido com o helicóptero/ wamulambo, o morto narrador observa que a 

árvore estava em cinzas, decide tocá-la e a faz renascer, um dos velhos se junta a ele, e 

depois os outros, e dirigem-se para a árvore: "No último esfumar do meu corpo, ainda 

notei que os outros desciam connosco, rumando pelas profundezas da frangipaneira" 

(COUTO, 2007, p. 143). Apenas o inspetor e a enfermeira ficaram, não foram para a 
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Moçambique se acredita que o pangolim habita os céus, descendo à terra para transmitir aos chefes 

tradicionais as novidades sobre o futuro" (cf. Glossário. In COUTO, Mia. A varanda do frangipani. 2007, 

p. 145). 
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árvore, o morto ainda afirma: "Aos poucos vou perdendo a língua dos homens, tomado 

pelo sotaque do chão. Na luminosa varanda deixo meu último sonho, a árvore do 

frangipani" (COUTO, 2007, p. 143-4).  

Ao mesmo tempo em que a "realidade" das armas se resolve, mantém-se a 

"imaginação", ou melhor, a "realidade" de que os mais velhos, ao morrerem, vão para a 

árvore e tornam-se parte do chão moçambicano, conforme algumas tradições africanas 

de culto aos antepassados. O romance ainda aponta para o futuro da nação com o casal 

que fica para trás e, assim, permite "imaginar" uma "realidade" em que novas gerações 

podem surgir. O desfecho desse romance ainda pode levar a outras reflexões, assim 

como, em outras obras de Couto, há espaços "reais e imaginados", em sua maioria 

possibilitando pensar sobre as características da nação. 

 

4. Os espaços "reais e imaginados" de Boaventura Cardoso 

 

Nas estórias e romances de Cardoso, a representação da realidade é, muitas 

vezes, violenta e trágica, com manifestações do "insólito" que advêm das tradições 

africanas ancestrais e de outras do contexto angolano pós-colonial. Na estória "Gavião 

veio do sul e pum!", por exemplo, um avião de guerra, ao realizar um ataque, é 

imaginado como pássaro: "Assim passarão vem vindo rasteiro e desova! e rebenta! 

Cada ovo grande chega no chão: pum! rebenta e incendeia logo e faz buracão assim 

onde cai e fogo!" (CARDOSO, 1980, p. 47). Em outra estória, Joãozinho Menino, os 

soldados em uma ação violenta são imaginados como pacaças: "e os homens se 

transformaram em pacaças, pacaças feridas furiosas e começaram a entrar e sair 

desordenadamente e cada vez mais furiosas e corneavam-se até sangrar" (CARDOSO, 

1980, p. 35). Depois, atacam o menino preso, que dá título à estória: "uma delas, a 

pacaça grande com os cornos levantados avançou veio perto do menino e bateu nele 

com toda a fúria" (CARDOSO, 1980, p. 36), ao final, o menino desaparece. 

Nos romances, Cardoso continua apresentando os espaços de Angola, com maior 

ênfase na capital, Luanda, em que se nota o "real e imaginado". Em Maio, Mês de 

Maria, em que é abordado o problema dos desaparecidos do maio de 1977, Luanda 

torna-se a "capital do medo" (MACÊDO, 2008, p. 200). É nessa atmosfera que a 

violência da realidade que se teria vivido é representada na narrativa com as 

características do "imaginado", como no caso dos "cães" que apareciam para atacar as 

pessoas: "Daí a pouco puderam então ver, apesar de já estar a escurecer, uma grande 
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matilha de cães a vir atrás da manifestação" (CARDOSO, 1997. p. 227). Os cães 

"imaginados" seriam referências àqueles que, na "realidade", cumpriam ordens para 

reprimir as manifestações. 

É nesse espaço de medo, quando é realizada a manifestação, que algumas 

personagens teriam ouvido a imagem de uma santa, que era carregada num andor, falar 

"VINDE EM PAZ!" para os cães (CARDOSO, 1997, p. 227-8). Ao pensar a nação, com 

esses espaços "reais e imaginados", Cardoso demonstra que, ao mesmo tempo em que 

há especificidades advindas das tradições africanas anteriores ao colonialismo, Angola 

também possui características outras, como a fé em santas católicas, desvelando 

também casos de hibridismo religioso, como se nota no fim desse romance: 

 

de repente as pessoas olharam para o Centro do Largo onde que estava 

a Santa, e viram o estrado estava se agitar de um lado para o outro, um 

movimento suave no princípio mas depois aumentando, assim, assim, 

eh!... zolhos todos na imagem da Santa que começou então estava 

desligar do andor, eh! eh! eh! Santa estava se erguer sozinha, a se 

levitar lenta em direcção ao céu, parecia um foguetão a ser lançado, 

toda resplandecente iluminada na escuridão da noite. Povo todo ficou 

assim estava olhar, extasiado, a olhar aquela luz que foi se indo, 

desaparecendo até se confundir com as milhares de cintilantes estrelas. 

Ehé! Ehé! Ehé! Batuques voltaram a rufar, as marimbas ressoando, 

centenas de artistas que tinham vindo se exibindo, e então o Povo, se 

reanimando de muito contente agradecido, cantou: SALVE, 

RAINHA! SALVE, VIRGEM MÃE! SALVE, NOSSA SENHORA 

DE MAIO! (CARDOSO, 1997, p. 231)   

 

Os espaços "reais e imaginados" nas obras de Cardoso caracterizam-se 

principalmente pela religiosidade. Se nesse romance o catolicismo se faz presente, no 

livro de contos A morte do Velho Kipacaça são as tradições africanas que se destacam. 

Uma das estórias também tem como elemento temático central a árvore, intitulada "A 

árvore que tinha batucada". Algumas personagens ouviam, à noite, "uma mistura de 

sons e ruídos e gargalhadas e batucada... Um som oco crescia e crescia assim: eram 

cabaças se entrechocando" vindos da árvore, enquanto de dia "era igual a tantas outras... 

os passantes vinham então se refrescar e recobrar energias para a distância longa" 

(CARDOSO, 1987, p. 30-32). 

Como a narrativa se passa no período colonial, em torno da árvore instalam-se 

conflitos que envolvem o "real e imaginado". Sô Administrador e outros ligados a ele 

imaginam que há ladrões na árvore, depois chamam o padre imaginando que ela deveria 

ser benzida, enquanto parte da população peregrinava até ela em busca de curas e 
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solução de problemas. Sô Administrador juntamente com outras personagens da elite 

colonial decidem derrubá-la, mas foram três horas de machadadas e o "tronco da árvore 

estava na mesma: intacto" (CARDOSO, 1987, p. 37).   

Por fim, Sô Administrador concorda em buscar um ancião que teria "poderes 

mágicos" para resolver o caso. O velho subiu na árvore, as pessoas ouviram uma 

conversa vinda lá de cima, depois caíram "trapos, penas de galinha, ossos" (CARDOSO, 

1987, p. 44). Na sequência: 

 

O Velho desceu e ordenou então que os homens que começassem a 

cortar então a árvore. E os homens começaram pum! pum! pum! e a 

cada machadada a árvore gritava ai! ai! ai! E o grito vinha fundo das 

raízes e subia pelo tronco e se espalhava pelos braços da árvore. E a 

gente viu: o sangue. A árvore jorrava então sangue ai! ai! ai!  

Seis da tarde a árvore batucante estava ainda de pé. E o Velho estava 

então transpirar no olhar furioso do Sô Administrador. Cinquenta e 

Um desconteve: a represa. Desembrulhou então a língua, enfureceu 

cavalo-marinho, atiçou a besta e o rio arrastou pedras, cada pedra, 

pedradas, pedregulhos e rebentou então: o dique. O Velho foi nas 

águas. (CARDOSO, 1987, p. 44) 

 

A permanência da árvore, nesse espaço "real e imaginado", pode ser entendida 

como resistência dos africanos no período colonial, de que as tradições ancestrais, 

mesmo transformadas, mantêm-se ainda, mesmo com o desfecho trágico. Como afirma 

Bosi, "o discurso trágico... afronta com a linguagem do desespero tudo quanto foi posto 

arbitrariamente pelos deuses e pelos homens... o trágico tem uma face progressista" 

(BOSI, 2001, p. 387). O trágico, nesse sentido, não significa a dissolução total; pelo 

contrário, traz a mudança por meio da resistência, em que a árvore permanece enquanto 

se luta para mudar, no caso, para se acabar com o colonialismo.  

De modo semelhante, no romance de Couto, o trágico da morte dos mais velhos 

se dá com a mudança do fim das armas e com a permanência da árvore, ao "irem" para 

ela. Com a árvore, tem-se um espaço "real e imaginado" autenticamente africano e que, 

desse modo, caracteriza a nação. Em outras obras de Cardoso, podem ser encontrados 

espaços "reais e imaginados", em que os narradores, mesmo que oscilem entre trechos 

mais "realistas" e outros insólitos, de modo geral acabam por não "decidirem", 

resultando num "real e imaginado" que nem sempre se separa totalmente. Também os 

espaços "reais e imaginados" nas outras obras possibilitam pensar a identidade nacional, 

seja com a resistência africana, seja com o hibridismo religioso e outras características 

da situação pós-colonial. 
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 5. Considerações finais 

 

De modo geral, a própria nação pode ser entendida como "real e imaginada", 

como no questionamento de Anderson sobre os sacrifícios "reais" que ela gera mesmo 

sendo imaginada (ANDERSON, 2008, p. 34). Também há uma "realidade" construída 

com o Estado-nação, quando se delimita o território, criam-se instituições, entre outros 

aspectos. De modo particular, a nação "real e imaginada", como nos trechos das 

narrativas de Cardoso e de Couto, configura-se por características que seriam próprias 

de Angola e Moçambique, em que determinados valores "imaginados" são atribuídos à 

realidade. 

No entanto, além das tradições africanas, como na valorização da árvore, o 

"imaginado" também se mostrou pela perspectiva das religiões cristãs, como os 

pescadores nas estórias de Couto, que recorrem a Deus, e as personagens com fé na 

santa católica no romance de Cardoso. A nação "real e imaginada" também se faz por 

valores, no caso religiosos, que existem em outros lugares, que seriam "universais". 

Segundo Fonseca e Cury, Couto recorre a repertórios diversos, em que "História e 

ficções, relatos e mitos se misturam para construir processos de negociação de sentidos 

para a nação", numa literatura "errante, sem pouso e construtora de espaços múltiplos, 

simultaneamente locais e universais" (FONSECA e CURY, 2008, p. 104). 

Na literatura de Cardoso, também podem ser encontrados esses "espaços 

múltiplos", sobretudo pela religiosidade. Segundo Abdala Jr., Luanda surge nas obras de 

Cardoso como um "espaço de interseccção", onde há a "interação entre as culturas 

tradicionais e europeia", sendo criados "novos valores culturais" (ABDALA JR., 2007, 

p. 254). Desse modo, ao mesmo tempo em que o "maravilhoso... tem como referente o 

chão angolano", Cardoso "rasga os horizontes étnicos tradicionais, na perspectiva da 

nação angolana" (ABDALA JR., 2007, p. 253-8).  

Couto e Cardoso, portanto, operam com diversos repertórios, tanto tradicionais 

africanos como europeus, em que a nação, ao mesmo tempo em que se caracteriza por 

suas particularidades, pela diferença, possui outras características que se assemelham a 

outros lugares e nações. Talvez seja uma forma de demonstrar que não há um 

isolamento total, que também há espaços "reais e imaginados" fora da África, evitando a 

ideia de um "primitivismo", enfim, uma forma de evidenciar a dimensão humana socio-

histórico-espacial que existe independentemente dos limites nacionais. 
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Outro aspecto que vale destacar, em relação ao "real e imaginado", é o foco 

narrativo. As alternâncias de ponto de vista, nas obras de Cardoso e de Couto, podem 

resultar em trechos apenas "realistas" e outros restritos ao maravilhoso, não sendo difícil 

encontrar ironia em relação ao que se narra da "realidade" ou ao insólito. Também pode 

haver a "reversibilidade", o que se via como insólito passa a ter uma explicação realista, 

o que estaria no domínio do fantástico para Todorov (2006). Em outros trechos, como 

se procurou demonstrar, há ambas as perspectivas, sem prevalência do "realismo" ou do 

insólito. 

É de modo geral, portanto, na obra como um todo, que a situação não se 

"resolve", que não se "decide" pelo "realismo" ou pelo insólito, convergindo com a 

perspectiva de Soja, de que o "real" e o "imaginado" não se separam totalmente. Soja 

afirma que separar o espaço em representações objetivas e subjetivas, mesmo 

didaticamente para "lidar com sua infinita complexidade", põe em risco "seu significado 

e abertura" (SOJA, 1996, p. 56-7). É nesse sentido que se ratifica o conceito de nação 

como uma comunidade "real e imaginada". Resulta, também, do "realismo insólito", um 

questionamento do que se impõe "objetivamente", sobretudo nas relações desiguais de 

poder; há, de certo modo, uma transgressão do que se entende por "realidade". 

A questão do "real e imaginado" e da identidade nacional é complexa, o que se 

propôs foi uma abordagem a partir de como Soja entende o espaço. Há muitas outras 

abordagens com interesse na relação entre o real e o insólito nas literaturas africanas, 

algumas incidem na comparação com o "realismo mágico" latino-americano, outras 

buscam a especificidade africana, como Garuba e o "realismo animista" (2012). Como 

se buscou destacar, em diversas narrativas dos dois escritores surgem espaços "reais e 

imaginados", variando de uma obra a outra e que acabam por caracterizar a "nação". 

Porém, não como algo já "acabado", mas, sim, explorando as aberturas, desvelando as 

contradições, entre outros aspectos próprios da situação pós-colonial e global. 
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