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RESUMO 

 

BOTELHO, Marcos. A (I)migração imaginada: exilados mundanos, anjos cosmopolitas e 

diaspóricos da literatura migrante. Tese (Doutorado). 315fls. il. Programa de Pós-Graduação 

em Literatura e Cultura. Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2015.  

 

A tese aborda as representações das migrações na literatura e alguns dos debates culturais em 

torno das disseminações migratórias na contemporaneidade. São analisadas obras ficcionais, 

sobretudo aquelas produzidas a partir da década de 1980, que têm em comum a tematização 

da condição de personagens em trânsitos, exilados, refugiados, imigrantes, estrangeiros, inte-

lectuais e sujeitos diaspóricos, os quais atravessam fronteiras e reescrevem nações e culturas. 

O papel da “literatura migrante” enquanto lócus potencial de representação das tensivas mu-

danças culturais e os impasses da circulação das diferenças provocados pelos deslocamentos 

migratórios atuais são discutidos, abordando como as ficções inspiradas nos deslocamentos 

individuais e coletivos representam alternativas de reinvenção das identidades culturais e pro-

blematizam as formas mais usuais de pertencimentos. Esses intercessores fronteiriços são 

considerados “personagens-conceituais”, cujos heterônimos podem ser o “crítico e intelectual 

exilados” de Edward W. Said, “o imigrante solitário” de Joseph Conrad, “os anjos e demônios 

da migração” de Salman Rushdie, o “cosmopolita discrepante” de James Clifford, o “cosmo-

polita pobre”, de Silviano Santiago e Tayeb Salih, o “sujeito diaspórico” de Derek Walcott e 

Stuart Hall, que compartilham condições intersticiais da imigritude. O referencial teórico ex-

posto no primeiro capítulo mobiliza ainda filósofos, escritores e pensadores que experimenta-

ram o lócus do exílio e da migração: Edward W. Said, Erich Auerbach e Theodor W. Adorno. 

Nos capítulos seguintes é abordado o romance Os Versos Satânicos, do escritor indo-britânico 

Salman Rushdie, discutindo as recepções do livro após a condenação do autor à morte pela 

fatwa lançada pelo então líder iraniano, o Aiatolá Khomeini. Busca-se, no romance, dar visi-

bilidade às imagens de nomadismos de seus personagens conceituais na metrópole, as quais 

permaneceram, durante duas décadas, no vácuo provocado pela sombra da fatwa. Analisam-

se, na sequência, alguns exemplos de narrativas que tratam dos imigrantes retornados, ques-

tão recorrente nas literaturas pós-coloniais, articulando o pensamento de Todorov em O Ho-

mem Desenraizado (1999) e de Stuart Hall em Identidade cultural e diáspora (1994). São 

abordadas uma obra do fotógrafo Sebastião Salgado, a emblemática narrativa Tempo de Mi-

grar para o Norte, do escritor sudanês Tayeb Salih, e a poética diaspórica em Omeros de De-

rek Walcott. Nos textos que compõem o corpus de estudo, as imagens de migrantes permitem 

cartografar os processos identitários de sujeitos hifenizados pelos deslocamentos – ou no vai-

e-vem entre o local e o global – não apenas como vítimas tangidas pelos fluxos globais, mas 

como aqueles que sofrem e gozam as consequências da imigritude, partícipes ativos e ao 

mesmo tempo estrangeiros das sociedades em que vivem. Defende-se que o imigrante nas 

ficções e teorias do contemporâneo vem se tornando um “personagem conceitual” – a figura 

filosófica necessária, conforme Deleuze e Guattari – que potencialmente exprime as transter-

ritorializações culturais da atualidade.  

 

Palavras-chave: Literatura contemporânea. Literatura Migrante. Teoria Pós-Colonial. Exílio. 

Imigração. Diáspora. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

BOTELHO, Marcos. The imagined (I)migration: worldly exiles, cosmopolitan and diasporic 

angels of migrant literature. Thesis. 315p. il. Programa de Pós-Graduação em Literatura e 

Cultura. Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2015. 

 

The thesis approaches the representations of migrations in the literature and the cultural deba-

tes around the migratory disseminations in contemporaneity. Are analyzed fictional works, 

especially those produced from the 1980s, which have in common the theme of characters 

conditions in transits, exiles, refugees, immigrants, foreigners, intellectuals and diasporic sub-

jects that crossing borders, territories and rewrite nations and cultures. The role of “migrant 

literature" while potential locus of representation of tensive cultural changes and the circula-

tion deadlocks of differences caused by the contemporary migratory movements are discussed 

in the paper, that inserts itself in a theoretical debate about the study of "migrant literature", 

addressing how the fictions inspired by collective and individual displacements represent al-

ternatives of reinvention of cultural identities and questioning the usual forms of belonging. 

These border intercessors are considered "conceptual-characters", whose heteronyms can be 

the "critic and intelectual exiles" of Edward W. Said, "the lonely immigrant" of Joseph Con-

rad, "the angels and demons of migration" of Salman Rushdie, the "cosmopolitan discrepant" 

of James Clifford, the "poor cosmopolitan", of Silviano Santiago and Tayeb Salih, the "dias-

poric subject" of Derek Walcott and Stuart Hall, who shares interstitial culture conditions. 

The theoretical reference exposed in the first chapter also mobilizes philosophers, writers and 

thinkers who experienced the locus of exile and migration: Edward Said, Erich Auerbach and 

Theodor W. Adorno. In the following chapters are addressed the novel The Satanic Verses, of 

the indo-british writer Salman Rushdie, discussing the receptions of the book after the author's 

death sentence by the fatwa, launched by the then Iranian leader, Ayatollah Khomeini, and 

seeking give visibility to the images of nomadisms of their conceptual characters in the me-

tropolis, which remained, for two decades, in the vacuum left by the fatwa's shadow. Next, 

are analized examples of narrative that dealing with returned immigrants, a recurrent issue in 

post-colonial literatures, articulating the thought of Todorov in L‟Homme Dépaysé (1999) and 

Stuart Hall on Cultural Identity and Diaspora (1994). Are analyzed a work of the photogra-

pher Sebastião Salgado, the emblematic narrative Time to migrate to North, by the sudanese 

writer Tayeb Salih and the diasporic poetry on Omeros by Derek Walcott. In the texts that 

comprise the corpus of this thesis, the images of migrants allow mapping the process of sub-

jects hyphenated by displacements – or the back-and-forth between the local and the global – 

not just as victims touched by global flows, but as those who suffer and enjoy the consequen-

ces of imigritude, actives participants and at the same time foreigners of the societies in which 

they live. It is argued that the immigrant in fiction and contemporary theories has become a 

“conceptual character” – the necessary philosophical figure, as Deleuze and Guattari – poten-

tially expresses today's cultural territorializations. 

 

Keywords: Contemporary Literature. Migrant Literature. Postcolonial Theory. Exile. Immi-

gration. Diaspora. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Alguns habitantes do mundo estão em movimento; para os de-

mais, é o mundo que se recusa a ficar parado.  

 

Zigmunt Bauman 

 

  

“Governo mexicano cria leis de restrição ao êxodo de brasileiros para os Estados Uni-

dos”; “Partido anti-imigração é o grande vencedor nas eleições municipais britânicas”; “imi-

grante brasileiro confundido com terrorista é morto pela polícia em Londres”; “Alemanha é 

primeiro destino da imigração na Europa”; “Jogador brasileiro é destaque na seleção alemã de 

futebol”; “Telenovela sobre imigrantes brasileiros ilegais na América bate recorde de audiên-

cia em Portugal”; “Suíços vão às urnas opinar sobre lei anti-imigração mais rígida”; “Relógios 

suíços fabricados no Paraguai vendidos por camelôs do Brasil no bairro mexicano de Los An-

geles”; “A extrema-direita anti-imigração cresce novamente na Europa”; “Imigrante transexu-

al brasileira interpreta Tirésias em filme francês”; “Mesquitas sofrem ataques na Suécia...”  

Não raro, lemos no que resta dos jornais impressos ou assistimos nos telenoticiários a 

matérias que, no fundo, dizem dos recentes movimentos transnacionais, os quais vêm recolo-

cando em xeque as antigas formas de pertencimento ao Estado-Nação e transformando os 

deslocamentos migratórios em um dos temas centrais da política contemporânea. Tais cenas 

tornaram-se lugares-comuns na imprensa, na literatura, no cinema, nas pautas dos encontros 

da ONU, OEA
1
 e nos acordos dos blocos político-econômicos da CE, ALCA, MERCOSUL

2
, 

entre outros. Por toda parte, circulam o tema principal deste estudo: as imagens e as (con-

tra)narrativas sobre sujeitos em trânsito, transportados em migrações reiteradas. Entre idas e 

voltas – e idas sem volta –, as impressionantes representações da migração massiva, de “busca 

de uma nova localização, são fragmentos que iluminam grande parte da paisagem em que 

habitamos” atualmente (CHAMBERS, 1994, p.14). 

Para alguns, esse clipping caótico seria o resultado da (des)ordem mundial trazida pela 

recente etapa da globalização, vista pelo consenso como destino manifesto da contemporanei-

dade e cuja consequência motriz seria a homogeneização cultural imposta a partir das econo-

mias centrais às culturas periféricas. De fato, parece haver, a despeito de posições teóricas 

contrastantes, um consenso de que a etapa atual da globalização, acelerada após a Segunda 
                                                           
1
 Organização das Nações Unidas e Organização dos Estados Americanos, respectivamente. 

2
 Respectivamente, União Europeia, Área de Livre Comércio das Américas e Mercado Comum do Sul. 
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Guerra Mundial, distingue-se por duas forças gêmeas evidentes. A primeira diz respeito às 

migrações massivas e aos novos modos de mediações eletrônicas e virtuais, que engolem es-

paços, transformam temporalidades e provocam a crescente percepção de diminuição do 

mundo, o que estaria intensificando o multipertencimento de grupos de sujeitos, antes mais 

localizados em espaços culturais distintos. Se as migrações colocam os habitantes do mundo 

em movimento e as comunicações massivas globais fazem circular informações simultâneas e 

deslocalizadas, permitindo que o mundo daqueles que “estão em casa” não fique “parado”, 

uma “experiência cosmopolita” (a despeito das discrepâncias e das heranças “clássicas” ins-

critas no termo “cosmopolitismo”, também ressignificado por teorias mais recentes) torna-se, 

inegavelmente, parte da experiência cultural contemporânea. Para Dick Hebdige,  

 

Todas as culturas, por mais que sejam temporal e geograficamente remotas, 

tornam-se hoje acessíveis em forma de signos e bens. Se decidirmos não ir 

ver como são as outras culturas, elas vêm a nós sob a forma de imagens e in-

formações televisivas. Ninguém deve ser instruído, rico ou aventureiro para 

viajar pelo mundo nesse nível. A partir dos anos noventa, sobretudo, todos, 

querendo ou não, separados ou não, são mais ou menos cosmopolitas. (1990, 

p.20). 

 

Os olhares sobre a nova paisagem global e a circulação de imigrantes não são unâni-

mes, é claro. Se a leitura de Hebdige pode sugerir uma avaliação mais otimista em relação à 

mundialização cultural, postura que substituiu nas últimas décadas as antigas promessas utó-

picas da modernização, autores como David Held, Anthony Giddens, Edward Said, Urich 

Beck propõem um acento mais cosmopolítico e atento ao aumento das discrepâncias sociais e 

ao trabalho das diferenças nas avaliações dessa nova geografia transnacional. Em seu Mani-

festo cosmopolita (1998), o sociólogo alemão Urich Beck afirma que 

 

o problema central radica no fato de que sem uma consciência cosmopolita 

politicamente forte, e na ausência de adequadas instituições da sociedade ci-

vil global e da opinião pública, a democracia cosmopolita seguirá sendo, 

apesar de todas as fantasias institucionais, somente uma utopia necessária. A 

questão decisiva é se é possível desenvolver, e de que modo, uma consciên-

cia de solidariedade cosmopolita. O Manifesto comunista foi publicado há 

150 anos. Hoje, quando se inicia um novo milênio, chegou o momento de se 

publicar um Manifesto cosmopolita. O Manifesto comunista concentrava-se 

no conflito de classes. O Manifesto cosmopolita centra-se no conflito e no 

diálogo transnacional/nacional que devem ser explicitados e organizados. 

Qual deve ser o objeto desse diálogo global? Os objetivos, os valores e as es-

truturas de uma sociedade cosmopolita e a possibilidade de uma democracia 

na era global. (apud MELLINO, 2008, p.171).  
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Entretanto, e a despeito das maneiras distintas de encarar essas questões e das formas 

desiguais em que os sujeitos estão plugados nessa nova “geometria do poder”, é impossível 

ignorar a importância dos recentes fluxos migratórios e não ver neles também o trabalho da 

diferença como uma relativização das teses da homogeneidade global. Conforme Antonio 

Pierucci, 

 

a globalização não apenas coloca o centro na periferia, o colonizador se des-

locando até o território do colonizado, como também termina por levar a pe-

riferia para dentro do centro [...] É que hoje as ex-colônias se fazem presen-

tes nas antigas metrópoles através sobretudo do fenômeno da imigração 

massiva de trabalhadores e trabalhadoras que vão do(s) Terceiro(s) para o(s) 

Primeiro(s) Mundo(s) [...] Processo antes de mais nada econômico, a inter-

nacionalização da oferta de trabalho para os capitais sediados nos próprios 

países centrais, hoje, mais do que nunca, se mostra sobredeterminada por um 

processo polivalente de desenraizamento-reenraizamento, que é territorial e 

cultural, de populações das mais diversas origens geográficas, nacionais, ra-

ciais, etnoculturais, religiosas e linguísticas. (1999, p. 171). 

 

A “nova transnacionalização” é também resultante das mudanças dos direcionamentos 

nos fluxos das migrações internacionais e dos consequentes impactos nos âmbitos econômico, 

cultural, político e social, que colocaram mais um impasse ao suposto desmonte dos antigos 

Estados-Nações. Maria Bernadete Porto e Sonia Torres vão direto ao cerne: 

 

A migração não é um fenômeno recente; na verdade, o movimento de povos 

sobre a terra existe desde tempos remotos, em virtude de catástrofes naturais, 

de guerras e/ou conquistas de um povo por outro, levando determinadas co-

munidades a deslocar-se e reorganizar-se socialmente em outras terras. Mas 

o fato é que, com a constituição e consolidação, no século XIX, dos Estados-

Nações, a demarcação de fronteiras adquire importância crescente, e nasce, 

então, a moderna ideologia da “segurança nacional”. É a partir dessa ideolo-

gia que a questão da imigração começa a ser tratada como “problema”, já no 

século XX –, com as consequentes políticas de controle de fluxos migrató-

rios e de fronteiras cada vez mais policiadas, por parte dos países chamados 

do “centro” (2005, p.225).  

 

No entanto, a maleabilidade e a livre circulação do capitalismo financeiro do Estado-

Nação em fins do século 20 não se estenderam completamente às políticas de migrações, e “a 

demarcação de fronteiras e a moderna ideologia da segurança nacional” mantiveram-se – ou 

se sofisticaram – no ambiente da proclamada nova ordem mundial. Não há dúvida sobre os 

eventos que estão ocorrendo nos poderes do Estado nacional, sobretudo após a crise pela qual 

passou com a assunção do neoliberalismo, ao menos desde os anos 1980, e com a circulação 

de capitais considerada mais “desenraizada” e desterritorializante, assim como pela débâcle 

dos regimes do bloco socialista. Os Estados-Nações se abriram, não resta dúvida, à livre mo-
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vimentação de capitais – financeiros e culturais – que puderam então atravessar fronteiras 

físicas sem os velhos entraves burocráticos que o modelo nacional moderno impunha em seu 

projeto de soberania e autonomia políticas. Isso levou a um relativo arrefecimento da sua ca-

pacidade não apenas de intervir internamente, em seus territórios já marcados pelas desigual-

dades sociais, quanto em suas fronteiras, sejam “reais” (toda fronteira é uma abstração e um 

decisão política arbitrária) ou “virtuais”. Contudo, à medida que as fronteiras nacionais se 

escancararam ao capitalismo tardio, os Estados nacionais desenvolvidos, que se beneficiavam 

com a livre marcha de capitais nos países “subdesenvolvidos” (agora “emergentes”), precisa-

ram lidar e reelaborar, contraditoriamente, suas políticas migratórias. Estas ora buscavam afe-

rir proveitos dos benefícios trazidos pelas migrações, ora visavam reduzir ao máximo os “in-

convenientes” da presença de imigrantes em seus territórios, numa conta conflituosa entre a 

“necessidade” e as “ameaças” à coesão nacional advindas do trabalho da diferença das migra-

ções. Enquanto se tornava maleável ao capitalismo virtual e mais permeável em suas frontei-

ras telemáticas, o Estado moderno manteve firmes as distinções jurídicas e legais entre cida-

dãos e estrangeiros, entre “legalizados” e “ilegais”, em resumo, entre “nós e eles”, inclusive 

nas práticas cotidianas nas zonas dos acordos de livre comércio de capitais e pessoas. Assim, 

os conflitos em torno da imigração irregular, muitas vezes também incentivada precariamente 

pelos Estados; dos impasses da integração de imigrantes nos espaços de chegada; e da latente 

conflitualidade étnica entre grupos de sujeitos representados como pertencentes a comunida-

des essencialmente unificadas dominaram a coloração dos debates. Em Homo Sacer: o poder 

soberano e a vida nua (2002), Giorgio Agamben articula a noção de biopolítica de Foucault à 

imagem da “vida nua” de Walter Benjamin para desmistificar o otimismo reinante quando da 

instalação da nova ordem global do Estado-Nação em fins dos anos 1980. Para Agamben, de 

fato, houve uma reconfiguração em escala global do papel dos Estados nacionais, mas, por 

conta da capacidade que o poder reticular do capital tem de se imiscuir na biopolítica e na 

produção da “vida nua”
3
, outra forma de soberania em nível mundial emergiu na organização 

da cultura e da política, relativizando a imagem eufórica do admirável novo mundo sem fron-

teiras. A abertura ao mundo globalizado aboliu, teoricamente, as fronteiras nacionais – ou se 

municiou com essa flexibilidade –, mas esteve pari passu com uma ordem econômica, militar 

e jurídica do tipo homogênea e totalitária, característica do “Império invisível”, forma de po-

der que se distende sem a necessidade de atender a limites e deslocamentos “físicos” de tro-

pas, executivos e administradores do velho sistema imperialista, segundo a categoria proposta 

                                                           
3
 Em Sobre a crítica do poder como violência, Benjamin utiliza a imagem da “vida nua” como sinônimo de “vida 

administrada” pelo Direito, pelos mitos religiosos e pelas instâncias de poder policial do Estado (2013, p.58).  
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por Antonio Negri e Michel Hardt (2001)
4
. É esse contexto de um “mundo sem fronteiras”, 

como no slogan de uma transnacional da comunicação, que, contraditoriamente, fez vir à to-

na, com mais regularidade, as imagens de grupos humanos cerceados em guetos urbanos qua-

lificados como “enclaves de imigrantes” – como os banlieues de Paris, os campos de concen-

tração de refugiados na Bósnia e Herzegovina, os sem-terra e indocumentados, os constrangi-

dos nos escritórios da imigração dos aeroportos, o “carandiru mundial” de Guantánamo – no-

vos espaços de exclusão do “Planeta-Favela” (2007), para lembrar a expressão cunhada por 

Mark Davis. 

Porém, a ênfase na diferença do trabalho, hegemônica nas “teorias hidráulicas das mi-

grações”
5
 nas ciências econômicas, a despeito de constatações relevantes e preciosas, deixam 

de lado, digamos, o trabalho da diferença das migrações nos devires culturais, obliterando 

aqueles fatores de cálculo excedentes e irredutíveis que penetram, fundem e transformam as 

culturas, fazendo, como diz o escritor Salman Rushdie, a novidade entrar no mundo (1998, 

p.19). O fato é que o Estado-Nação, seja combalido ou repaginado pelos yuppies e executivos 

tecnológicos, não consegue conter as dissemiNações migratórias, como lembra Simon: 

 

As migrações sem precedentes da era pós-colonial, a aceleração das comuni-

cações e dos deslocamentos, e a internacionalização da cultura de massa daí 

decorrente se acompanham de profundas mudanças na ordem das filiações 

identitárias. A heterogeneização crescente das populações e a disseminação 

das nacionalidades desafiam imagens e mitos da especificidade da cultura 

nacional; em todo Ocidente, o ideal de uma cultura nacional monolítica se 

torna cada vez mais difícil de ser atualizado. (apud PORTO; TORRES, 

2005, p.226). 

 

Por conta da onipresença das migrações nos debates culturais, seria quase desnecessá-

rio destacar que poucos temas despertam tanto a imaginação e a reflexão como as variadas 

modalidades de migração que ocorrem atualmente. E não é por acaso que grande parte da 

literatura contemporânea, como um dos sismógrafos dos fenômenos sociais e históricos, vem 

cartografando também as motivações das migrações populacionais, recolocando-as como um 

“fato social total”, como as define o sociólogo Abdelmalek Sayad, e, portanto, como temática 

incontornável para a agenda do pensamento crítico sobre o mundo contemporâneo. Obras 

ficcionais, sobretudo aquelas produzidas a partir da década de 1980, têm em comum a temati-

                                                           
4
 Ver sobretudo o capitulo Transições da soberania (p.85-224) de Império.  

5
 As teorias “hidráulicas das migrações” tendem, por conta do objeto específico da economia, a enfatizar as rela-

ções “automáticas” e “objetivas”, a busca de trabalho, a atração exercida por economias aquecidas, desastres 

naturais etc., os quais, uma vez “revertidos”, fazem o sujeito migrante retornar ao ponto de partida. Por serem 

objetivistas, essas teorias excluem, claro, outros fatores subjetivos importantes nas decisões políticas do imigran-

te (Cf.VITALE, 2004, p.57).  
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zação da condição de personagens em permanentes deslocamentos, imigrantes, clandestinos, 

balseros, estrangeiros, exilados e refugiados políticos, intelectuais diaspóricos, desabrigados, 

retirantes, errantes, viajantes, “desamparados do presente”, os quais se movimentam em todas 

as direções, penetram fronteiras, atravessam territórios, reescrevem nações e aproximam con-

tinentes e culturas. 

A literatura, entre outras formas de expressão, paradoxalmente, em um momento de 

reconfiguração de seu status no mundo digital e globalizado, de perda do seu antigo espaço na 

sociedade moderna e, como sugere a síndrome teórica da morte de tudo
6
, do seu suposto fune-

ral (ou de “arte em perigo” em vez de perigosa), tem se constituído em espaço potencial de 

representação das tensivas mudanças culturais, assim como dos impasses, desassossegos e 

também dos prazeres da circulação das diferenças provocados pelos deslocamentos migrató-

rios na contemporaneidade. Como observa Eurídice Figueiredo, “o efeito corrosivo dessa lite-

ratura que se convencionou chamar de migrante ainda está para ser elaborado, digerido e me-

tabolizado” (2000, p.83). As “literaturas migrantes” são aquelas produções literárias “a partir 

da perspectiva do (i)migrante, constituindo-se como uma prática concreta e crítica da desterri-

torialização, do estranhamento produtivo, vivenciado no espaço estrangeiro sob forma de ten-

sões, trocas e travessias de línguas, culturas, de trânsitos entre o ser e o tornar-se” (PORTO; 

TORRES, 2005, p.228). O trabalho proposto aqui se insere, por conseguinte, no debate teóri-

co amplo acerca do estudo da literatura contemporânea, sintonizado com a proposição de 

Homi Bhabha: 

 

o estudo da literatura mundial poderia ser o estudo do modo pelo qual as cul-

turas se reconhecem através de suas projeções de alteridade. Talvez possa-

mos agora sugerir que histórias transnacionais de migrantes ou refugiados 

políticos – essas condições de fronteira e divisas – possam ser o terreno da 

literatura mundial, em lugar da transmissão de tradições nacionais, antes o 

tema central da literatura mundial (1998, p.33).  

 

Se, nesse devir histórico, a migração vem sendo lida, por grande parte de seus intér-

pretes e dos estudos sociológicos e politológicos, como sintoma de um mal-estar em relação 

às representações mais consagradas da identidade nacional, uma das hipóteses aqui levantadas 

                                                           
6
 Talvez por conta de tantas catástrofes e genocídios na era dos extremos, o léxico teórico da cultura tenha se 

transformado em uma carnificina, incorporando a “pulsão de morte” como uma noção recorrente, porém, quem 

sabe, com o sentido inconsciente contrário a esta, como uma maneira de manter a modernidade “viva”, daí as 

alusões à morte de Deus; morte do Ateu; morte do Autor, morte de Foucault; morte da Arte, morte da Antiarte; 

morte do Teatro, do Rádio, do Cinema e da TV (todos passam bem, obrigado!); morte da Poesia e do Verso, 

morte do Poema Concreto; morte do Sujeito Moderno, morte do Homem, morte do humanismo, morte do Anti-

humanismo; morte da Razão, morte da Desrazão; morte do Livro, morte prematura do e-book; morte da Moder-

nidade, morte da Pós-modernidade; morte da Morte e da sempre demorada (ainda bem) morte da Literatura.  
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é que as ficções inspiradas nos deslocamentos individuais e coletivos, além de tornarem evi-

dente a crise do Estado-Nação, vão a contrapelo dos discursos deterministas e sombrios da 

economia e representam alternativas de reinvenção das identidades culturais, problematizando 

as possibilidades imediatas de pertencimentos, que antes permitiam o porte de identidades 

mais bem definidas. “Situados em entre-lugares marcados pela articulação de diferenças cul-

turais, tais escritores encontram, nestes interstícios, a oportunidade de rever o conceito de 

fronteira” (PORTO; TORRES, 2005, p.228), encarada como lócus enunciativo “a partir do 

qual algo começa a se fazer presente” (BHABHA, 1998, p.199). 

O que se percebe nas narrativas aqui analisadas é que os eixos mais usuais das identi-

dades sofreram rotações inesperadas e, se não se dissolveram por completo, foram/são abala-

dos por formas mais problemáticas de identificação. Nos textos que compõem o corpus desta 

tese, as imagens de migrantes permitem cartografar o processo de transição massiva a partir 

de uma perspectiva mais nuançada: os sujeitos hifenizados pelos deslocamentos – ou no vai-e-

vem entre o local e o global – não se imaginam apenas como vítimas indefesas tangidas pelos 

fluxos globais, mas como aqueles que sofrem e gozam as consequências da imigritude, partí-

cipes ativos e estrangeiros das sociedades em que vivem. Aí, nessa imigritude, se “elabora o 

imaginário migrante que embaralha pontos de referência e mistura as categorias do próximo e 

do distante, do familiar e do estrangeiro, do semelhante e do estranho” (PORTO; TORRES, 

2005, p.228).  

Outra hipótese levantada é que o imigrante nas ficções e teorias do contemporâneo 

vem se tornando, no léxico das ciências humanas, um “personagem conceitual” – a figura 

filosófica necessária, conforme Deleuze e Guattari (1997, p.81), que potencialmente exprime 

as desterritorializações culturais da atualidade. Para Deleuze e Guattari, sem personagens 

conceituais não haveria filosofia e pensamento. São eles que, de alguma maneira, segundo os 

autores, induzem à criação de conceitos e ao movimento através dos mapas da atividade teóri-

ca. Diante de um problema a ser pensado, personagens conceituais descortinam os aconteci-

mentos e contribuem na diagramação da vida – o que não significa, em hipótese alguma, que 

sejam epítomes ou sínteses essencialistas dos fenômenos da cultura. Personagens conceituais 

“não são determinações empíricas, psicológicas e sociais, ainda menos abstrações, mas inter-

cessores, cristais ou germes do pensamento” (DELEUZE; GUATARRI, 1997, p.93).  

Para os autores, além dos conceitos e planos de imanência, é necessário que haja uma 

terceira instância, um elemento excedente que ocupe posicionalidades entre os dois primeiros 

elementos, transitando entre um e outro. Deleuze e Guattari dão como exemplos de persona-

gens conceituais na filosofia, o “Sócrates”, o sofista, o “amante do saber”, o estrangeiro etc. 
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dos diálogos platônicos; o Idiota, criado em oposição ao sujeito do cogito por Descartes; os 

personagens conceituais empáticos (Zaratustra, Dionísio etc.) e antipáticos (Cristo, o Prega-

dor, Sócrates) de Nietzsche. Sobre personagens conceituais no universo artístico do romance, 

citam o escrivão Bartleby, de Herman Melville, que, segundo os autores, dizia ser o romance 

aquele gênero que “comporta uma infinidade de caráteres interessantes, mas uma única Figura 

original, como um único sol de uma constelação do universo, como começo das coisas, ou 

como um farol que tira da sombra um universo escondido” (DELEUZE; GUATARRI, 1997, 

p.88)
7
. Personagens conceituais são, antes de qualquer coisa, “heterônimos” disponíveis que 

recolocam os movimentos absolutos do pensamento em um plano de imanência, guias nôma-

des que se “proliferam e se bifurcam, se chocam, se substituem” (1997, p.94). Aos poucos, 

como proponho aqui, o migrante tornou-se, na poética da pós-modernidade, o equivalente 

heurístico daquilo que a figura do flâneur representou para a interpretação da modernidade.  

Por conta das condições desterritorializadas, esses intercessores fronteiriços são perso-

nagens conceituais, cujos heterônimos podem ser o “cosmopolita discrepante”, de James Clif-

ford (1998), o “cosmopolita pobre”, de Silviano Santiago (2004), o “crítico exilado” e o “inte-

lectual diaspórico” de Edward Said (2005), entre outros. Tais intercessores conseguem, nesse 

lócus enunciativo nômade, olhar e pensar “fora do lugar” e contrapor-se a quaisquer tipos de 

absolutismos étnicos “localistas”, característicos das políticas migratórias oficiais e assimila-

cionistas do tipo “tudo ou nada”. Para Said, por exemplo, o exílio e a migração, como opera-

dores de leitura e significantes disponíveis ao pensamento crítico, são, na perspectiva daquilo 

que chamo de uma fenomenologia do exílio, um estilo ético e estético diferencial indispensá-

vel para a compreensão crítica da premissa dos direito às diferenças. 

Como veremos no primeiro capítulo – Said, Auerbach, Conrad: O Humanismo Mun-

dano, o Exílio e a Migração –, os personagens conceituais do modo teórico de Said são, por 

excelência, filósofos, escritores e pensadores que experimentaram as condições do exílio e da 

migração, a saber: o filólogo alemão Erich Auerbach e o escritor polonês Joseph Conrad, mas 

também Theodor W. Adorno (por conta da potência da negatividade do seu pensamento no 

exílio). Levados por conjunturas políticas da modernidade europeia, esses personagens migra-

ram, respectivamente, para a Turquia, Inglaterra e Estados Unidos e produziram algumas de 

suas principais obras sob o signo do exílio. Said foi criticado por escolher esses personagens 

                                                           
7
 O elenco de personagens conceituais é irredutível, mas podemos citar alguns “exemplos” mais “próximos”: o 

Guache cujas peripécias perpassam quase toda obra poética de Carlos Drummond de Andrade; o Proletário (em-

pático) e o Capitalista (antipático) de Karl Marx que migram para os “romances proletários” de Jorge Amado; o 

Flaneur das duas margens de Guillaume Apollinaire (2013); os Shandys da sociedade secreta dos vanguardistas 

da década 1920 (Duchamp, Antheil, Picabia, Man Ray, Dali, Céline, Aleister Crowley) no excepcional romance 

(e falso ensaio) História abreviada da literatura portátil, de Enrique Vila-Matas (2011), entre outros.     
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conceituais – as figuras dos “velhos” exilados europeus, que foram de algum modo melhor 

recepcionados em seus lugares de chegada – como pares possíveis dos novos desterrados no 

mundo, cujas relações com os países de “adoção” são sempre precárias. Contudo, como pro-

ponho, as ambivalências dessas escolhas devem ser vistas paradoxalmente como um princípio 

coerente com o pensamento de Said. Por saber do lugar de poder de onde enuncia seu discurso 

– a academia –, Said reconhece não poder “falar” pelos novos imigrantes e refugiados “reais”, 

mas pode agenciar, a partir de sua posição e de outros intelectuais exilados, “a perifericidade e 

a marginalização como um reflexo de sua determinação mais do que da hospitalidade do Oci-

dente” (ASHCROFT, AHLUWALIA, 2001, p.47). Entendo a categoria heurística do exílio 

em Said como parte de uma postura crítica e política que mantém a atenção nas dificuldades e 

violências reais que ainda levam ao expatriamento. 

Inicialmente, as conexões entre Said e seus personagens conceituais, Auerbach e Jo-

seph Conrad, podem insinuar essa comunidade estranha – o que talvez, valorizando o estra-

nhamento, seja pertinente de fato. Contudo, como tentei fazer aqui e indiquei antes, esses au-

tores, mesmo separados no tempo e no espaço, compartilham similaridades, afinidades e dife-

renças que se cruzam numa condição em comum: o exílio e a imigração. A “representação do 

intelectual diaspórico” proposta por Edward Said não é unânime e é por ele próprio perma-

nentemente colocada em tensão. No entanto, os temas do exílio e da migração se apresentam 

de modo inesperado em seu inventário dos predecessores do “humanismo mundano” – uma 

prática do intelectual exilado em contraponto ao que chama de “humanismo redutor e conser-

vador”, que, conforme Said, já se encontrava formulado, por conta dos métodos e contingên-

cias históricas do exílio, em Mimesis de Auerbach (2009) e na novela Amy Foster (2007) de 

Conrad. Chamou-me a atenção que Said tenha tomado, em vários de seus ensaios, Auerbach e 

Conrad como autores empenhados nas articulações entre literatura, cultura e política. Embora 

pareça uma constatação inusitada, por se tratar de dois luminares da tradição ocidental, a des-

territorialização é um traço inextricavelmente ligado às obras de Conrad e Auerbach, eles 

mesmos personagens conceituais das perspectivas do exílio e da migração como experiências 

definidoras da modernidade no século 20. Outro ponto que desperta atenção é o fato de Said, 

um dos grandes pensadores da Teoria Pós-Colonial e dos Estudos Culturais – campos que se 

firmaram tendo como um dos “alvos” principais a longa sombra do humanismo ocidental –, 

propor, em seus últimos escritos, um balanço do humanismo, geralmente considerado, por 

muitos pensadores da corrente anti-humanista, como uma das metanarrativas que embasaram 

filosoficamente um tipo peculiar de imperialismo cultural do Ocidente. Veremos no primeiro 

capítulo que Said tenta abrir o humanismo para balanço, através das frestas cavadas por inte-



18 

 

lectuais exilados no próprio terreno humanista. Para Said, as obras intempestivas desses inte-

lectuais tensionaram e descortinaram um potencial crítico no humanismo contra as formas 

humanistas conservadoras. Creio que está aí a intempestividade do “estilo tardio” de Said, 

sintomático de um momento em que a figura conceitual do intelectual público, que estruturou 

todo o século 20 na órbita da esfera do humanismo, ameaçava desaparecer. Em outras pala-

vras, o primeiro capítulo procura traçar o percurso que me levou da Mimesis de Auerbach, 

relida pelo pensador palestino em Humanismo e crítica democrática (SAID, 2004), até Amy 

Foster, de Conrad (2007), texto-arquétipo da literatura de migração. No capítulo de abertura 

desta tese, proponho, portanto, que o ângulo de convergência desses sujeitos esteja na força 

que as figuras do migrante e do exilado desempenham em suas trajetórias e obras, assim como 

na arguta capacidade de Said de ler Mimesis não apenas como uma afirmação da superiorida-

de cultural do Ocidente, mas como uma obra arejada pelo perspectivismo do exílio, pelo in-

tercâmbio “Europa-Ocidente-Oriente-Mundo” que mina o fechamento das fronteiras nacio-

nais. 

Nos capítulos dois e três, intitulados Sympathy for the devil: a migração da fatwa e 

Anjos imigrantes sobre os céus da Europa, respectivamente, traço inicialmente um panorama 

em torno do grande imbróglio internacional provocado pelo romance Os Versos Satânicos, do 

escritor indo-britânico Salman Rushdie, lançado em 1988, articulando as ambivalências das 

recepções que alimentaram violentas manifestações públicas e autos-de-fé, os chamados “dis-

túrbios Rushdie”, após sua condenação à morte pela fatwa lançada pelo então líder iraniano, o 

Aiatolá Khomeini. Enquanto emergiam grupos radicais literalistas que, inclusive associados 

pelos media às próprias comunidades de imigrantes na Grã-Bretanha, queimavam publica-

mente o livro, e missões de caça ao escritor eram enviadas pelo combalido governo iraniano, 

imigrantes feministas muçulmanas e laicas, em Londres, bem como exilados dissidentes de 

regimes teocráticos, organizavam contrapasseatas em favor do romance e em apoio ao autor. 

Esses agenciamentos tensivos desarticulavam a pretensa e mais usual representação dos “en-

claves” de imigrantes como uma totalização identitária e/ou “reduto de radicais islâmicos”.  

Como o romance ganhou visibilidade imediata e, ao longo de duas décadas, sua exco-

munhão tomou proporções inimagináveis e imprevisíveis para o autor, defendo no terceiro 

capítulo que, por conta de sua controversa entrada nas esferas midiáticas e da cultura, as re-

cepções mais gerais do romance, quando visto apenas como corpo de delito, permaneceram 

atreladas principalmente à formação discursiva do choque de civilizações e das contendas 

teológicas, enquanto as questões mais importantes do livro – os processos de identificação e 

migração contemporâneos – não tiveram grande relevo ou visibilidade proporcional às polê-
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micas, equívoco que o próprio Salman Rushdie se empenhou em desfazer. Discuto, portanto, 

como as disputas teológicas em torno da fatwa restringiram-se basicamente aos “conflitos de 

culturas e comunidades [...] em termos espaciais e às polaridades geopolíticas binárias – fun-

damentalistas islâmicos versus modernistas literários ocidentais” (BHABHA, 1998, p.24). 

Contudo, e a despeito da grande relevância, no romance, da crítica à ortodoxia religiosa e às 

verdades sagradas conservadoras que, em qualquer cultura, tentam converter as transforma-

ções e hibridações culturais em “crimes”, o livro Os Versos Satânicos se propôs a representar, 

antes de tudo, como a demografia da globalização se confunde com as histórias das migrações 

pós-coloniais, “com as narrativas da diáspora cultural e política, com os grandes deslocamen-

tos sociais de comunidades, com as poéticas do exílio e com a prosa austera dos refugiados 

políticos e econômicos” (BHABHA, 1998, p.24). 

Salman Rushdie afirma que o migrante é um personagem conceitual e protagonista de 

suas obras, a figura que pode, a despeito de todos os paradoxos, representar a imagem da vi-

rada cultural do século 20 para o presente e as passagens de um “velho para um novo eu”. 

Suas palavras definem agudamente seus personagens:  

 

O migrante sofre, tradicionalmente, uma ruptura tripla: ele perde o seu lugar, 

penetra numa linguagem estranha e acha-se rodeado de seres cujo compor-

tamento e códigos sociais são, muitas vezes, muito diferentes dos seus, che-

gando mesmo, por vezes, a ser ofensivos. E é isto que torna migrantes figu-

ras tão importantes: porque as raízes, a língua e as normas sociais sempre fo-

ram três das partes mais importantes da definição do que é ser um ser huma-

no. O imigrante, vendo-lhe negadas as três, é obrigado a encontrar novas 

formas de se descrever, novas formas de ser humano. (RUSHDIE, 1994, 

p.320).  

 

Em suma, o escândalo que rodeou o livro recalcou, como procuro historicizar no capí-

tulo dois, um dos seus traços mais importantes: a expressão literária das migrações e as ambi-

valências das políticas identitárias no mundo atual como fatos sociais multifacetados e não 

redutíveis a fórmulas. Esse enredo macabro, mapeado precariamente no segundo capítulo, 

obscureceu, por conseguinte, outras potências temáticas importantes e principalmente as qua-

lidades literárias inegáveis do livro, uma ode aos hibridismos culturais e a tudo que as migra-

ções podem fazer emergir nas convergências das diferenças. As peripécias dos personagens 

imigrantes na Londres contemporânea, em Os Versos Satânicos, oferecem-nos uma das mais 

importantes metáforas de nossas últimas décadas. Entendo a noção de metáfora, como propõe 

o autor, em sua etimologia grega, como a palavra para “transporte, descrevendo uma espécie 

de migração de ideias para imagens” (RUSHDIE, 1994, p.320). As imagens de nomadismos 
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dos personagens conceituais das migrações na metrópole permaneceram, durante duas déca-

das, no vácuo provocado pela sombra cinzenta da fatwa. É a essas imagens da migração, por-

tanto, que procuro dar visibilidade na terceira parte deste trabalho. 

No último capítulo, intitulado Cruzar fronteiras e meridianos em tempos de migrar 

para o Mundo, analiso alguns exemplos retirados de narrativas sobre migrações pós-coloniais 

que tratam dos imigrantes retornados, questão recorrente nas literaturas pós-coloniais. Discu-

to a figura do imigrante retornado que, após longa ausência em países distantes, regressa ao 

lugar que foi “deixado para trás” e tem que enfrentar os dilemas de viver nos entre-espaços de 

duas ou mais culturas. Tendo que lidar com seu passado nacional, suas origens familiares e a 

sua imigritude, o desenraizado encontra-se diante dos impasses da reelaboração identitária, 

das rupturas e descontinuidades entre os lugares de partida e chegada. “Voltar”, como afirma 

Todorov em O Homem Desenraizado (1999, p.16), é parte da jornada do migrante, mas o “re-

torno ao país natal não é de todo semelhante ao estrangeiro em visita – nem mesmo o estran-

geiro que ele mesmo foi no momento em que debutou no exílio”. 

Como veremos, o regresso ao país natal não implica necessariamente na restauração 

tranquilizadora de identidades perdidas e, em muitos casos, resulta justamente na constatação 

de que estas “nunca estiveram completamente lá”, mas que foram radicalmente transformadas 

e amalgamadas a outras identificações na passagem pela migração. Muitas vezes, é exatamente 

o contrário o que acontece com o migrante retornado, que “de um dia para o outro descobre ter 

uma vida no interior de duas culturas, de duas sociedades”, ainda segundo Todorov (1999, 

p.16). Nas palavras de Stuart Hall, o que se presume é que as identidades culturais são fixadas 

no nascimento, como parte de uma natureza definida por parentescos e sejam constitutivas “de 

nosso eu interior, impermeável a algo tão „mundano‟, secular e superficial quanto uma mudança 

temporária de residência” (2003, p.28). Mas, ainda que as condições materiais dos legados do 

colonialismo façam parte da opção pela migração, causando dispersão, cada “disseminação car-

rega consigo a promessa do retorno redentor”, conclui Hall (2003, p.28). 

Assim, na primeira seção do quarto capítulo, parto da análise de uma imagem feita por 

Sebastião Salgado, incluída em seu polêmico livro Êxodos (1999), resultado das viagens que 

o fotógrafo brasileiro fez a zonas de conflitos políticos, regiões de fronteiras, enclaves de imi-

grantes e campos de refugiados. Na foto em questão, Salgado registrou a fuga de um imigran-

te ilegal, um dos heterônimos do nosso personagem conceitual, ao ser flagrado pela polícia 

migratória norte-americana, correndo de volta para casa, “tentando desfazer seu lance de li-

berdade” (RUSHDIE, 2007, p.345). A foto foi feita na fronteira entre o México e os Estados 

Unidos, em 1997, tornando-se uma das mais emblemáticas representações imagéticas das mi-
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grações contemporâneas, reproduzida ad infinitum pela mídia internacional, passando a ser 

reconhecida mundialmente como Imigrante clandestino correndo de volta na fronteira, cer-

tamente por conta da ação inesperada do personagem. 

Inicialmente, Imigrante clandestino correndo de volta na fronteira não registra uma 

ação rara naquele espaço, mas apenas um imigrante em movimento de transposição da fron-

teira. Contudo, o lance de dados da foto encontra-se na direção do imigrante que corre em 

para o lado do México, algo inusitado nas imagens e narrativas mais frequentes sobre as fron-

teiras, nas quais predominam as tentativas de abertura da linha divisória para o lado oposto. É 

possível (e mais crível) que aquele imigrante tenha feito um traçado de volta após ser flagrado 

pela migra, esperando outra oportunidade “mais segura” para cortar novamente a fronteira 

rumo aos Estados Unidos (algo impossível de ser verificado). Todavia, o episódio imprevisto 

da foto narra uma “fuga para casa”, imagem que tomo aqui como um operador de leitura que 

condensa a problemática do retorno ao lar presente em inúmeras narrativas da migração. 

Em seguida, analiso o não menos emblemático romance Tempo de migrar para o Nor-

te, do escritor sudanês Tayeb Salih (1966), censurado por décadas em vários países africanos 

de maioria muçulmana, hoje um “clássico” da poética da migração. A obra faz parte também 

de um “movimento” das literaturas pós-coloniais produzidas em tensão com O Coração das 

Trevas, de Joseph Conrad. Edward Said afirma se tratar de um livro que representou o esforço 

dos escritores empenhados na descolonização para abrir um debate equânime com um mundo 

metropolitano. Ainda segundo o crítico, Salih adota “os grandes topoi da cultura colonial, 

como a busca e a viagem ao desconhecido, tomando-os para suas finalidades pós-coloniais” 

(SAID, 1995, p.64). O livro conta a história de um professor africano que viveu como imi-

grante em Londres, onde se tornou doutor em literatura pré-islâmica. Ele retorna às origens 

tangido pela nostalgia da terra natal, uma “pequena aldeia à curva do Nilo” (SALIH, 2004, 

p.7). De início, o personagem (sem nome próprio) sente “derreter o gelo europeu” dentro do 

peito. Mas, já hifenizado e desenraizado, sente o estranhamento de um exílio interior em sua 

terra natal. Esse drama se complexifica quando o personagem começa a se sentir estrangeiro 

em sua própria casa. Tudo se complica ainda mais quando o narrador conhece outro “retor-

nado”, Mustafa Said, que agora vivia na pequena comunidade, depois de ter sido imigrante 

em Londres, onde pretendia se vingar do colonizador “penetrando o corpo da Europa” a partir 

das relações com mulheres inglesas. O romance gira basicamente em torno do entrelaçamento 

das histórias desses dois homens sudaneses, de diferentes gerações e orientações políticas, que 

migraram para a Europa em distintas situações da história colonial e retornaram ao país natal. 

Além do paralelismo entre suas trajetórias de imigrantes em Londres, ressurgem as questões 
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relativas à dupla consciência dos protagonistas, ao pertencimento a duas ou mais esferas cul-

turais, às posições políticas do colonizado e aos choques culturais entre a experiência cosmo-

polita de ambos e as tradições enraizadas da sociedade local. 

Na segunda parte – B(l)ack to the future: os retornos diaspóricos em Omeros de Derek 

Walcott –, retomo e amplio a minha dissertação de mestrado, Derek Walcott por um épica 

menor (2002), sobre as “conexões africanas” nas identidades diaspóricas caribenhas, a partir 

do poema épico Omeros, do escritor afrocaribenho Derek Walcott. Eu retorno a Omeros para 

ampliar algumas questões negligenciadas – ou deixadas de fora do trabalho anterior. Propo-

nho agora que Omeros articula os agenciamentos da diáspora aos fluxos de migrações con-

temporâneas, trazendo-os ressinificados de “volta para o futuro”. Todos os personagens do 

poema são marcados por alguma forma de desenraizamento, incluindo o próprio narrador-

personagem, cuja trajetória de retorno à ilha de origem, Saint Lucia, incorpora elementos au-

tobiográficos do autor. Omeros é tanto um imenso panorama do momento das migrações pós-

coloniais, as quais, em outros tempos e espaços e nas nações de outros, transformam-se em 

tempo de afluência, quanto uma genealogia poética “daquela figura solitária que John Berger 

denominou o sétimo homem, o migrante contemporâneo” (BHABHA, 1998, p.198). Aqui, 

utilizo a “tipologia das duas vias”, proposta por Stuart Hall, para se pensar o retorno à África 

nos jogos de construção das identidades culturais e diaspóricas nas Américas: uma que se 

produz mais próxima de uma “comunidade imaginada”, uma cultura comum partilhável do 

tipo mais atávico; e outra posicionalidade, que se reinventa nas rotas sígnicas da rede de afili-

ações entre os pontos da diáspora e o passado/presente africanos, e que reconhece as dinâmi-

cas e os suplementos do devir histórico e refaz a África “que vai bem nesta parte do mundo 

[...] aquilo que a África se tornou no Novo Mundo, no turbilhão violento do sincretismo colo-

nial, reforjada na fornalha do panelão colonial” (HALL, 2003, p.40). Sugiro que é a esta outra 

africanidade, que a diáspora negra escava, redescobre e traz à luz contemporaneamente, à 

qual Derek Walcott retorna, expressa e representa em Omeros (HALL, 1994, p.68). 

A disposição sequencial dos textos literários segue, de certa forma, uma diacronia das 

mutações da migração na modernidade, embora esteja bem longe de qualquer pretensão histo-

riográfica que tente dar conta, em linha reta e evolutiva, de alguma continuidade da história 

das migrações. Aumentando minha dívida com Deleuze e Guattari, penso que cada capítulo 

ou cada texto do corpus literário, especificamente, seja aqui um platô, pontos de emergências 

que considero representativos dos deslocamentos e nomadismos na cultura migratória. Deixo 

claros também meus débitos metodológicos com dois ensaios fundamentais do pensamento 

contemporâneo, os quais, apesar da diacronia latente, se propõem a discutir questões de longa 
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duração sem as amarras teleológicas da historiografia monumental, mas agenciando o com-

promisso com as minoridades: Cultura e imperialismo, de Edward Said, e Estampas do ima-

ginário, de Eneida Leal Cunha. É claro que nem cheguei perto da agudeza e qualidade desses 

textos, mas talvez, no máximo, tenha conseguido me inspirar e transitar por suas margens. 
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1 SAID, AUERBACH, CONRAD: O HUMANISMO MUNDANO, O EXÍLIO E A MI-

GRAÇÃO 

 

 

Homelessness torna-se um destino do mundo. 

Heidegger 

 

Exiliarse es pasar a ser minoria. 

Néstor García Canclini 

 

 

À primeira vista, a aproximação entre Edward Said, Erich Auerbach e Joseph Conrad 

pode sugerir a formação de uma comunidade estranha – o que talvez seja. Contudo, mesmo 

afastados no tempo e no espaço, esses autores dividem similaridades e afinidades que se cru-

zam numa condição em comum: o exílio e a imigração. O tema se apresenta desde o “inventá-

rio” feito por Said dos predecessores do seu “humanismo mundano”, que, conforme o próprio 

autor, já se encontrava formulado, por conta dos métodos e contingências históricas, em Mi-

mesis de Auerbach (2009). 

Já Conrad entra aqui também pelas mãos de Said. Ao longo de sua trajetória intelectu-

al, Said reconheceu a centralidade da obra conradiana como um “som de baixo profundo” em 

seu pensamento crítico. Em certo sentido, o teórico palestino compartilha a condição migrante 

de Joseph Conrad, autor cuja obra foi produzida, notadamente, entre as assunções do imperia-

lismo, cúmplice dos modos de conhecimento sobre povos e culturas colonizadas bem próxi-

mos ao orientalismo, e as certezas do anti-imperialismo, mas que, ao representar a aventura de 

um imigrante, localizou-se tensamente nas ambivalências de um “terceiro-espaço”, uma posi-

ção exilada capaz de liberar visões contrapontuais, mesmo que inseridas no âmbito do cânone 

literário colonial. 

Chamou-me a atenção que Said tenha aproximado, mesmo de modo transversal, em 

vários de seus ensaios, Auerbach, Conrad e sua própria posição de intelectual diaspórico em-

penhado na articulação entre literatura, cultura e política. Embora pareça uma constatação 

inusitada, por se tratar de dois importantes intelectuais da tradição ocidental, a desterritoriali-

zação é um traço ligado às obras de Conrad e Auerbach, autores emblemáticos das perspecti-

vas do exílio e da migração como experiências marcantes da modernidade no século 20, mas 

que seguem, cada vez mais intensamente, assinalando a cultura contemporânea. 

A questão que me despertou atenção foi o fato de Said, um dos grandes nomes da Teo-

ria Pós-Colonial e dos Estudos Culturais, propor, em seus últimos escritos, uma reavaliação 

do humanismo – não raro considerado, na contemporaneidade, uma metanarrativa que funda-
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mentou filosoficamente um tipo de imperialismo cultural do Ocidente. Said tenta reverter, 

através das fissuras abertas por intelectuais exilados no próprio humanismo, tendências “mi-

noritárias” do humanismo em potência crítica contra as formas humanistas “conservadoras”. 

A singularidade do seu “estilo tardio” é sintomática de um momento em que a figura do inte-

lectual público, que estruturou todo o século 20 na órbita da esfera do humanismo, ameaçava 

desaparecer.  

Em outras palavras, este capítulo procura traçar o percurso da obra Mimesis, de Auer-

bach, relida pelo pensador palestino em Humanismo e crítica democrática (SAID, 2004), até 

a novela Amy Foster, de Conrad (2007) texto modelar da literatura de migração. Proponho, 

aqui, que o ponto de diálogo entre esses sujeitos esteja na força que as figuras do migrante e 

do exilado desempenham em suas trajetórias e obras, assim como na habilidade de Said em 

ler Mimesis como uma obra arejada pelo “perspectivismo do exílio”, pelo intercâmbio “Euro-

pa-Ocidente-Oriente-Mundo” que mina o fechamento das fronteiras nacionais. 

 

 

1.1 O HUMANISMO REABERTO PARA BALANÇO 

 

 

A América oferece ao humanista desafios e demandas especiais diferentes 

daqueles apresentados por qualquer nação. Claramente, porém, como uma 

sociedade de imigrantes, os Estados Unidos não são um lugar homogêneo 

[...] cresci numa cultura não ocidental, e, como alguém que é anfíbio ou bi-

cultural, sou especialmente consciente, creio eu, de perspectivas e tradições 

diferentes daquelas consideradas em geral como unicamente americanas ou 

„ocidentais‟. Isso talvez me propicie um ângulo de visão um pouco peculiar. 

(SAID, 2007, p.19). 

 

Humanismo e crítica democrática, publicado postumamente em 2004, compõe-se de 

cinco capítulos amarrados por uma questão central: o lugar e o futuro do humanismo no pensa-

mento contemporâneo, revistos à luz do exílio e da migração. Nesse livro, sugere Paul Bové,  

 

a voz do autor exilado alcança esse amor pelo mundo prometido no abando-

no do seu próprio país ou da sua própria identidade. Mas preciso ser claro: a 

voz de Said não alcança uma espécie de visão universal do mundo tal como 

é; pelo contrário, opõe-se a tal possibilidade, em grande parte porque vê que 

o esforço de impor semelhante visão [totalizante e universalista] através do 

poder desumanizado ameaça a liberdade e a espécie. (2006, p.63). 

 

Os ensaios de Humanismo e Crítica Democrática têm um caráter empenhado. Muitas 
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vezes, adquirem uma tonalidade de dramatização política e engajamento do intelectual com-

prometido contra os avanços do “neoconservadorismo”
8
, tendência ideológica dominante nos 

debates culturais
9
 após os ataques terroristas do Onze de Setembro de 2001. A proposta de 

Said, ao longo dos capítulos, é observar como atualmente as práticas intelectuais são, no con-

texto das reações mais agressivas dos Estados Norte-Americanos e da Europa Central para 

com o mundo, “totalmente diferentes e como os deveres de um humanista às vezes entram 

surpreendentemente em conflito com o que agora se espera de nós – e nunca tanto depois do 

Onze de Setembro” (SAID, 2007, p.17). 

De início, o livro resumiria os principais tópicos das conferências proferidas por Said 

na Universidade Columbia, em 2000. Porém, dois anos mais tarde – sob o signo do retrocesso 

político pós-Onze de Setembro –, Said expandiu os limites do projeto – um balanço crítico 

dos legados do humanismo – para o olho do furacão do pesado ambiente ideológico, marcado 

por discursos e ataques xenófobos contra imigrantes e seus descendentes, notadamente contra 

árabes e muçulmanos, que deram o tom das contendas políticas daquele momento.  

 

O que interveio entre as duas datas foram os acontecimentos de 11 de setem-

bro de 2001. Uma atmosfera política modificada colheu os Estados Unidos e, 

em graus variados, o resto do mundo. A guerra contra o terrorismo, a campa-

nha no Afeganistão, a invasão anglo-americana no Iraque, tudo isso deu ori-

gem a um mundo de animosidades intensificadas, a uma atitude americana 

muito mais agressiva para com o mundo, e – considerando a minha própria 

formação bicultural – a um conflito muito exacerbado entre o „Ocidente‟ e o 

„Islã‟, rótulos que há muito tempo julgo equívocos e mais apropriados para a 

mobilização de paixões coletivas do que para uma lúcida compreensão, en-

quanto não analítica e criticamente desconstruídos. (SAID, 2007, p.16). 

 

Ao ampliar o escopo do livro, Said retomou algumas das questões já abordadas por ele 

em outros ensaios e polêmicas. Percebeu, então, nas camadas discursivas dos neoconservado-

res e analistas políticos, a sombra de antigos essencialismos e representações orientalistas, as 

mesmas “estruturas de referências e atitudes” – o persistente binômio entre “civilização ver-

                                                           
8
 Em Os Inimigos íntimos da democracia, Tzvetan Todorov traça um rápido, porém certeiro, perfil dos “intelec-

tuais neoconservadores” na França e nos Estados Unidos. Diz Todorov que “esses indivíduos percorrerão às 

vezes três etapas: adeptos da religião comunista antes e após 1968, com frequência numa de suas variantes de 

extrema esquerda, tornam-se radicalmente anticomunistas e antitotalitários alguns anos mais tarde, em conse-

quência da difusão de informações mais amplas sobre a realidade do gulag (denominam-se então „novos filóso-

fos‟), antes de aparecerem, nestes últimos anos, como partidários da guerra „democrática‟ ou „humanitária‟ no 

Iraque, no Afeganistão ou na Líbia” (TODOROV, 2012, p.55). 
9
 Neoconservadorismo (ou neocon, para os íntimos) é uma corrente filosófica e política norte-americana e euro-

peia contra, entre outras agendas, o avanço político do interculturalismo, a manutenção do estado de bem-estar 

social, a legalização de imigrantes, entre outros. Nos Estados Unidos sua expressão política mais conhecida foi o 

chamado Tea Party Movement, de 2009, que defende o “originalismo” étnico e racial e o “retorno” aos valores 

dos “fundadores e pioneiros” dos Estados Unidos. 
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sus barbárie” – em relação aos “novos Outros do Ocidente”. A questão para Said foi, mais 

uma vez, entender como parte das novas alegações civilizatórias do Ocidente eram ainda do-

cumentos exemplares do orientalismo e, em todo caso, da explosão islamofóbica. Sua crítica, 

portanto, se dirigia com mais ênfase às forças reativas inscritas nas análises da nova face da 

política e da cultura contemporâneas.  

 

 

O que é definido atualmente como „islã‟, tanto na Europa como nos Estados 

Unidos, pertence ao discurso do orientalismo, uma construção fabricada para 

fomentar hostilidade e antipatia contra uma parte do mundo que por acaso 

tem importância estratégica devido ao seu petróleo, sua proximidade amea-

çadora do mundo cristão e a sua formidável história de rivalidade com o 

Ocidente. (SAID, 2003, p.333). 

 

No capítulo de abertura, A Esfera do Humanismo, Said avalia o alcance viável de uma 

revisão da tradição humanista como prática persistente e não apenas como patrimônio exclu-

sivo do Ocidente. Para ele, o humanismo pode ser ainda uma práxis utilizável 

 
para intelectuais e acadêmicos que desejam saber o que estão fazendo, com o 

que estão comprometidos como eruditos, e que também desejam conectar es-

ses princípios ao mundo em que vivem como cidadãos. Isso implica necessa-

riamente muita história contemporânea, alguma generalização sociológica e, 

acima de tudo, uma consciência aguçada das razões pelas quais o humanis-

mo é importante para esta sociedade neste tempo, mais de dez anos depois 

do fim da Guerra Fria, quando a economia global está passando por trans-

formações capitais e uma nova paisagem cultural parece estar surgindo qua-

se além dos precedentes de nossas experiências até o momento. (SAID, 

2007, p.25). 

 

Em vários momentos, o intelectual palestino-americano critica os “humanistas liberais 

e conservadores”, que, segundo ele, persistem no elitismo, no etnocentrismo e na exclusão de 

outras tradições culturais. Said contrapõe-se frontalmente ao “alto humanismo anglicano” 

iniciado, segundo afirma, por T.S. Eliot e desdobrado no revival do “humanismo redutor e 

didático” tipificado por Allan Bloom, Saul Bellow, Bernard Lewis, Samuel Huntington, entre 

outros pesos-pesados da academia norte-americana. O autor considera que o tipo de huma-

nismo defendido por Bloom e seus predecessores, por exemplo, é uma reação à abertura das 

portas das Humanidades aos discursos e políticas das minorias e imigrantes, os “ilícitos ou-

tros”, como define, nos debates culturais que marcaram os campi universitários nas últimas 

décadas. Ou melhor, a defesa do humanismo protecionista e onipotente, uma mistura consa-

grada por sua ferocidade e triunfalismo, seria, conforme Said, uma “outra maneira de dizer 

que demasiados não-europeus indesejáveis tinham aparecido de repente em „nossos‟ portões” 
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(SAID, 2007, p.38). A cruzada neoconservadora sustenta, segundo Said, o privilégio bastante 

suspeito, numa sociedade democrática, da manutenção de uma elite clerical que determina 

“apoliticamente” o corpus do humanismo a ser transmitido na formação das subjetividades e 

da sociedade, validado apenas por e para “seus cidadãos”, considerando outras temporalidades 

culturais como arcaicas, subdesenvolvidas e primitivas. 

 

Para Allan Bloom, a educação devia ser idealmente menos uma questão de 

investigação, crítica e ampliação humanista da consciência do que uma série 

de restrições sisudas, acabando num pequeno punhado de elites, numa lista 

menor de leituras de uns poucos autores gregos e do Iluminismo francês, e 

numa lista muito longa de inimigos. (SAID, 2007, p.38). 

 

Não ambiciono fazer uma exegese exaustiva e metacrítica acerca das contendas entre 

Said e os autores acima citados, o que implicaria numa soma desalentadora de questões. O 

que pretendo aqui é mapear o pano de fundo contextual da hipótese proposta por Said, cujas 

linhas gerais ajudam a compreender parte das relações entre os discursos das políticas globais 

dos Estados ocidentais e seus impactos sobre a vida política e cotidiana dos imigrantes. Em 

outras palavras, considero necessário traçar um comentário bastante resumido – e restrito ape-

nas a dois autores – a respeito dessas querelas intelectuais pelo menos por um motivo: tanto 

Bernard Lewis quanto Samuel Huntington – intelectuais pertencentes ao campo do humanis-

mo norte-americano, de claro verniz “democrático”, mas, em realidade, politicamente conser-

vador e contra o qual Said se opõe diretamente – apontaram, pelo menos em suas obras mais 

comentadas, para os fenômenos das imigrações contemporâneas, sobretudo de latino-

americanos e muçulmanos, como um dos principais agentes da “decadência ocidental”, con-

sequências do “choque de civilizações”, gerado por um conflito de ordem cultural caracterís-

tico – e bastante discutível – da nova ordem da política global.  

Bernard Lewis e Samuel Huntington são inegavelmente dois dos mais influentes pen-

sadores na academia estadunidense das últimas décadas. Ambos, declaradamente, fizeram 

parte do chamado “concílio dos falcões”, os defensores do intervencionismo militar dos Esta-

dos Unidos. Suas obras ajudaram, portanto, a fundamentar grande parte das manobras e polí-

ticas externas do governo de George W. Bush, num reatamento complexo entre conhecimento 

intelectual, legitimação científica, política de Estado e ações militares efetivas. 

Bernard Lewis, “o príncipe dos orientalistas” e professor inglês residente nos EUA 

desde 1974, ajudou a formatar o olhar dominante acerca do islã na academia estadunidense. 

Para ele, as comunidades de imigrantes muçulmanos no Ocidente estariam essencialmente 

marcadas pelas incompatibilidades entre “uma” cultura anacrônica, que não passou (sic) pelo 



29 

 

estágio do Iluminismo e avessa a transformações, e sua antípoda visceral, ou seja, “a cultura 

ocidental”. Com uma visão histórica baseada em categorias fixas – Ocidente e islã como for-

mações redutíveis e sempre iguais a si mesmas –, Lewis deduzia já na década de 1950, em seu 

livro mais famoso, Os Árabes na história, que a separação entre Estado laico e religião não 

achava correspondente no “mundo muçulmano” até “os tempos modernos” e que “a comuni-

dade do islã era simultaneamente Igreja e Estado num todo indistintamente interligados” 

(1982, p.25). Em que pese a real, inegável e danosa relação, em muitos países de maioria is-

lâmica, entre as esferas espirituais-religiosas e as temporais-históricas, fica de fora das asser-

tivas de Lewis a análise dessas mesmas afinidades no Ocidente, assim como qualquer alusão 

às tensões filosóficas contra essas mesmas relações no próprio âmbito do islã. Ficam de fora, 

portanto, todos os movimentos de contraposição aos valores de constrição dos direitos indivi-

duais efetivados por grupos de resistência e/ou agenciados por intelectuais, laicos ou não, li-

gados à esfera do pensamento do islã. Na década de 1990, Lewis continuava a insistir na 

mesma tecla, reafirmando, de modo alarmista e pouco otimista, que a Europa, “assaltada” 

pelas tensões dos fluxos de imigrantes e pelo consequente “terrorismo islâmico”, seria “mu-

çulmana daqui até o fim do século” (apud SADER, 2005, p.36). Lewis, cuja obra já havia sido 

analisada por Said como exemplo do orientalismo redutor em 1978
10

, via no acontecimento 

das migrações uma das razões da instabilidade social na Europa e nos Estados Unidos. Para 

ele, os deslocamentos migratórios para as metrópoles ocidentais seriam o mais evidente ulti-

mato, sem precedentes na história, contra a identidade ocidental, acossada, especialmente, 

pela expansão das imigrações massivas e do islã nas últimas décadas. Se o “terrorismo” era, 

nas entrelinhas da argumentação de Lewis, uma sinédoque do islã, então as “comunidades de 

imigrantes islâmicos”, as quais nunca tiveram e não têm qualquer projeto coletivo totalizante 

de identidade, seriam também as partes de um todo – o terrorismo islâmico – globalmente 

distribuídas e instaladas ameaçadoramente em enclaves ocidentais. No segundo capítulo de 

Humanismo e Crítica Democrática, no qual propõe “novas bases do estudo e da prática hu-

manista”, Said, que não era muçulmano ou cristão, mas um intelectual secular, responde outra 

vez a Lewis, afirmando que 

                                                           
10

 Em Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente, Said já afirmava ser Lewis “um caso [de orientalista] 

interessante para se examinar com mais vagar, porque sua posição no mundo político do establishment anglo-

americano do Oriente Médio é a de um orientalista culto, e tudo o que ele escreve está impregnado da „autorida-

de‟ do campo” (SAID, 1990, p.320). No entanto, durante quase uma década e meia, o trabalho dele, em geral, foi 

agressivamente ideológico, apesar das várias tentativas de sutiliza e ironia. Lewis é um exemplo perfeito do 

acadêmico cuja obra pretende ser erudição liberal objetiva, mas na realidade está bem perto de ser uma propa-

ganda contra o seu material de estudo. Mas isso não deveria ser surpreendente para qualquer pessoa familiariza-

da com a história do orientalismo; é apenas o mais recente – e, no Ocidente, o menos criticado – dos escândalos 

da “erudição” (SAID, 1990, p.320).  



30 

 

 

comentários ofensivos sobre o mundo do islã depois do Onze de Setembro 

tornaram sabedoria popular que o islã é por natureza uma religião intolerante 

e violenta, muito dada ao fundamentalismo desvairado e ao terrorismo suici-

da. Não há fim para os „especialistas‟ e os evangelistas que repetem o mes-

mo lixo, ajudados e secundados por orientalistas desacreditados como Ber-

nard Lewis. (SAID, 2007, p.74).  

 

Lewis, um proeminente scholar dos estudos orientais e um dos grandes especialistas 

em islã nos Estados Unidos, foi/é também um defensor incondicional das políticas do Estado 

de Israel contra os palestinos e, após o Onze de Setembro, defendeu publicamente a segunda 

invasão estadunidense ao Iraque. Com o retorno da família Bush à presidência, em 2001, tor-

nou-se um respeitável conselheiro político do governo republicano. Conforme Emir Sader, 

 

de fato, Lewis „guiou‟ o governo Bush na sua „próxima etapa‟ [...], qual seja, 

a etapa do Iraque. Para Lewis, a invasão do Iraque faria nascer uma nova au-

rora, as tropas estadunidenses seriam recebidas como libertadoras e o Con-

gresso Nacional iraquiano, do seu amigo Ahmed Chalabi, seria o reconstru-

tor de um novo Iraque. Esse papel de Lewis, que passa em branco nas rese-

nhas e apresentações dos seus livros, se assenta na sua visão de que o mundo 

muçulmano ficou estagnado em uma oposição fundamental ao Ocidente. 

Desde o começo, sua obra apareceu como uma descoberta precoce do cho-

que de civilizações. Em 1957, ele dizia que „os ressentimentos atuais dos 

povos do Oriente Médio podem ser melhor compreendidos quando perce-

bermos que eles resultam não de um conflito entre Estados ou nações, mas 

do choque entre duas civilizações‟. (SADER, 2005, p.37). 

 

Em A Crise do Islã: guerra santa e terrorismo profano, Lewis defende, por exemplo, que  

 

o Presidente Bush e outros políticos ocidentais têm feito grandes esforços 

para deixar claro que a guerra na qual estamos engajados é uma guerra con-

tra o terrorismo – não contra os árabes ou, em termos mais gerais, contra os 

muçulmanos, instados a se juntarem a nós nessa batalha contra o inimigo 

comum. A mensagem de Osama Bin Laden é o contrário disso. Para ele e 

seus seguidores, essa guerra é uma guerra religiosa, uma guerra do islã con-

tra infiéis e, portanto, inevitavelmente, contra os Estados Unidos, a maior 

potência do mundo infiel. (LEWIS, 2004, p.11). 

 

Ao longo do ensaio, o autor esforça-se em demonstrar que sua análise, por ter como 

critério basilar a objetividade científica – alicerçada inegavelmente numa vasta erudição histó-

rica sobre o islã e o Oriente Médio – estaria imune a qualquer disposição ideológica, seja esta 

política ou religiosa, e afiançada pelos valores democráticos ocidentais. No entanto, e apesar 

do seu esforço sempre reiterado em parecer secular, Lewis se posiciona explicitamente nas 

trincheiras cruzadistas do Ocidente. Ele oferece a “eles” – os “bons colaboracionistas árabes e 
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muçulmanos” – a oportunidade de se juntarem a “nós” na guerra democrática contra o terro-

rismo “deles”. Mas, como questiona Said, quem é o “nós” do comentarista político ou de um 

intelectual público como Lewis? 

 

O desenvolvimento de pronomes como „nós‟ é também material da lírica, 

odes, cantos fúnebres e tragédias, e assim torna-se necessário propor ques-

tões de responsabilidade e valores, orgulho e extraordinária arrogância, de 

uma espantosa cegueira moral. Quem é o „nós‟ que bombardeia civis ou que 

dá de ombros para os saques e a pilhagem da espantosa herança do Iraque 

com expressões do tipo „isso acontece‟ ou a „liberdade é desordeira‟? Al-

guém deve ser capaz de dizer em algum lugar que eu não sou esse „nós‟, e 

que o que „vocês‟ fazem não o fazem em meu nome. (SAID, 2007, p.78).  

 

Sorrateiramente, Lewis deixa de fora dos seus argumentos que os “choques civilizaci-

onais” não são apenas uma questão de “nós contra eles”, mas que estão envolvidos em inte-

resses geopolíticos e econômicos de larga escala, os quais se dão dentro de uma mesma “civi-

lização global”. Assim, na utilização dicotômica dos pronomes “nós e eles”, continua firme a 

conhecida oposição ontológica entre Ocidente e Oriente e, subliminarmente, entre a barbárie 

dos fanáticos e a racionalidade ocidental. Como escreve Said, nas entrelinhas de Lewis estão  

 

as ociosas generalizações, as distorções irresponsáveis da história, a degrada-

ção indiscriminada das civilizações em categorias como „irracional‟ e „irada‟, 

e assim por diante. Poucas pessoas com algum bom senso arriscariam hoje a 

fazer generalizações tão vastas como as de Lewis sobre mais de um bilhão de 

muçulmanos, espalhados pelos cinco continentes, que falam dezenas de lín-

guas diferentes e possuem tradições e histórias variadas. O que Lewis diz é 

que estão todos irados com a modernidade ocidental, como se um bilhão não 

passasse de uma pessoa e a civilização ocidental não fosse mais complicada do 

que uma simples sentença assertiva. (SAID, 2003, p.319). 

 

Por fim, o saldo do pensamento de Lewis traz à tona as ambivalências dos antigos tru-

ísmos da destinação “emancipatória” do Ocidente, já que suas missões no Oriente Médio bus-

cam levar ao mundo árabe o “melhor da civilização ocidental contra a barbárie” (LEWIS, 

2004, p.145), instalando a Pax Americana (leia-se a Pax Universalis) como antídoto do cho-

que de civilizações. “O coração da ideologia de Lewis sobre o islã”, nas palavras de Said, “é o 

fato de que este não mudará nunca, que toda abordagem política, histórica ou acadêmica dos 

muçulmanos deve começar e terminar pelo fato de que os muçulmanos são muçulmanos” 

(apud SADER, 2005, p.38). Lewis faz uso dos recursos retóricos mais corriqueiros (comuns 

tanto no discurso religioso quanto no político): a invenção de um inimigo, o “mal muçulma-

no”, e a peroração final que reivindica a ação legítima do Estado Bush e dos aliados do 
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“bem”. Ou seja: ao fim e ao cabo, sua doutrina do “choque de civilizações” repete – apenas 

com sinal trocado –, a mesma lógica dos jihadistas e literalistas islâmicos. A ressalva que dis-

tingue Bin Laden de outros muçulmanos é outra estratégia de sedução discursiva banal, já que 

Lewis evoca reiteradas vezes tanto as qualidades negativas do “inimigo”, quanto os predica-

dos do “amigo muçulmano”, o qual não escapa nunca do cercado do “oponente”, exceto 

quando este é convencido a participar do eixo do “bem”, já que, em sua avaliação, o ato de 

resistência aos desmandos de um Estado teocrático, por exemplo, é algo adventício à “menta-

lidade islâmica”. Seus livros, pelo menos aqueles que foram consultados aqui, fazem parte da 

dinâmica do aconselhamento deliberativo, direcionado tanto aos homens do Estado quanto, 

por uma intimidação velada, aos muçulmanos em geral, sobretudo àqueles das “comunidades 

de imigrantes internos”. Daí que, podemos concluir, suas posições neoconservadoras incidem 

muito mais diretamente nas “tensões internas”, nos próprios territórios europeus e estaduni-

denses, entre os imigrantes, os “bárbaros locais”, e nas políticas estatais conservadoras, já que 

as imigrações de muçulmanos – e por tabela de árabes não muçulmanos – para os grandes 

centros ocidentais entram aí, nas entrelinhas dos argumentos de Lewis, como exemplos das 

teias de um “complô civilizacional” que “minam” por dentro, no mal sentido, a suposta coe-

são da cultura ocidental. 

Samuel Huntington, professor da Harvard University, retoma, na esteira aberta pelas 

teses de Lewis, a hipótese binária do “conflito civilizacional”. Lançado em 1993, seu alentado 

best-seller, O Choque de Civilizações e a Recomposição da Ordem Mundial (2010) – um dos 

ensaios mais debatidos da década de 1990 ao lado de O Fim da História, de Francis Fukuya-

ma (1992) –, defende, com certa razão, que “a guerra atual entre o mundo ocidental e o orien-

te-médio” teria ocupado o vácuo ideológico deixado pelo fim da Guerra Fria e caracterizaria a 

“recomposição” da política global contemporânea. 

Sob o impacto do primeiro atentado da Al-Qaeda à base do World Trade Center, 

quando um caminhão-bomba explodiu em uma das garagens do conjunto, em 1993, Hunting-

ton, primeiramente, respondia às hipóteses do fim da história de Fukuyama. Ele propunha que 

o ciclo histórico do confronto ideológico – durante as sete décadas centrais do século 20, a era 

dos extremos, de 1914 a 1989 – entre o Ocidente e seus antigos “inimigos” (no caso, as ex-

nações socialistas) não findara, como acreditava Fukuyama, mas se deslocara para uma série 

de confrontos, ainda mais figadais e complexos que os da Guerra Fria, entre os conjuntos das 

“civilizações ocidentais e islâmicas”, separados por incompatibilidades incuráveis. Assim, os 

antigos socialistas e comunistas comedores de criancinhas estariam, à época, recolhendo-se, 

não ao museu da história para ruminar a derrota das esquerdas, mas em alguma mesquita de 
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Manhattan, fechando O Capital de Marx e, uma vez abrindo o Corão, estariam agora ajoelha-

dos diante de Alá, preparando uma nova invasão a partir de argumentos ancestrais atávicos. 

Desde a abertura do ensaio, Huntington empenha-se, com sutileza aguda, em traçar o perfil 

dos novos inimigos da democracia ocidental. Afirma ele que 

 

a lamentável verdade contida nessas verdades antigas não pode ser ignorada 

por estadistas e estudiosos. Os inimigos são essenciais para os povos que es-

tão buscando sua identidade e reinventando sua etnia e as inimizades que 

têm um potencial mais perigoso estão situadas cruzando as linhas de fratura 

entre as principais civilizações. O tema central deste livro é o de que a cultu-

ra e as identidades culturais – que, em nível mais amplo, são identidades das 

civilizações – estão moldando os padrões de coesão, desintegração e conflito 

no mundo pós-Guerra Fria. (HUNTINGTON, 2010, p.21). 

 

Para Huntington, os antigos e cíclicos conflitos culturais entre o Ocidente e o Oriente, 

“as antigas verdades que não podem ser ignoradas”, estão apenas sendo repaginados – para 

pior – na atualidade, porém agora marcados mais gravemente pelas manifestações extremadas 

do terrorismo islâmico e, por tabela, das imigrações massivas de médio-orientais para o Oci-

dente. O teorema de Huntington é que os valores da democracia moderna ocidental são onto-

logicamente irreconciliáveis com as sociedades do “mundo muçulmano”, já que entre estas 

existe uma fronteira traçada há um milênio, no mínimo. Para ele, seria justamente o processo 

de “abertura” desse “mundo” aos valores ocidentais (a racionalidade, os direitos individuais, o 

liberalismo político, a democracia, a liberdade de expressão etc.) aquilo que geraria a emer-

gência de movimentos terroristas, saídos, portanto, de um “choque de civilizações” de longa 

duração. Todos os valores acima citados, mais uma vez, são exclusividade dos ocidentais e 

não são encontrados (?) no Oriente Médio, manjedoura de inimigos do Ocidente. Para ele, 

como comenta Todorov, é como se  

 

a vida pública de um país precisasse de um adversário que lhe servisse de 

contraste, e, após o desaparecimento do rival comunista, a população deves-

se fixar seus medos, inquietações ou suas rejeições em outro grupo qualquer. 

Serão os estrangeiros, sobretudo se forem muçulmanos, a provocar impulsos 

de xenofobia e islamofobia. O imigrado, personagem multiforme, veio ocu-

par o lugar da ameaça ideológica anterior. (TODOROV, 2012, p.153). 

 

Huntington anuncia, em tom profético, uma “nova era para a política mundial”, posi-

cionando-se, não assumidamente, na linha do messianismo e do populismo políticos. Quando 

fala em “conflitos entre civilizações”, na realidade, o autor tem em mente a experiência e as 

ansiedades de um homem branco, anglo-saxão e protestante ameaçado pela rápida emergên-
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cia, nos Estados Unidos e na Europa, do trabalho da diferença das tradições culturais de ori-

gens não-europeias. Como se dispõe a trabalhar em parceria com os administradores do Pen-

tágono, seus objetivos são, ao mesmo tempo, o convencimento dos formadores de opinião, 

seus leitores “estudiosos”, como diz, mas principalmente a busca pelo “despertar” daqueles 

“bons WASPs” que estão à frente da política oficial do Estado (os estadistas, como chama), 

alertando-os sobre o âmago cultural dos novos rivais que, segundo acredita, agem agora nas 

linhas divisórias – e também a partir de “dentro” – da civilização ocidental. Com isso, Hun-

tington pretende afirmar que  

 

enquanto os conflitos mundiais no passado recente ocorreram entre facções 

ideológicas que agrupavam o Primeiro, o Segundo e o Terceiro Mundo em 

campos rivais, o novo estilo de política [neoconservador, portanto] levaria a 

conflitos entre civilizações diferentes e presumivelmente em choque. [...] 

Huntington explica que o principal choque será entre as civilizações ociden-

tal e não-ocidental e, com efeito, ele passa a maior parte discutindo os desa-

cordos fundamentais, potenciais ou reais, entre o que chama de Ocidente, de 

um lado, e as civilizações islâmicas ou confucianas, de outro. Quanto aos de-

talhes, dá muito mais atenção ao islã do que a qualquer outra civilização, in-

clusive ao Ocidente. (SAID, 2003, p.316).  

 

Em suma, a violência do terrorismo e as respostas dadas pela retórica e pelas ações do 

Estado-nação ao antiterrorismo ajudaram a matar a grande ideia da interculturalidade e do 

multiculturalismo, em que pesem seus equívocos, ainda em plena crisálida. Ambos os discur-

sos os colocaram na terra de ninguém do choque das civilizações, em meio à pretensão do 

literalismo étnico-religioso do sacrifício identitário e na paranoia da seguridade nacional no 

Ocidente.  

 

 

1.2 QUEM CANTA A NAÇÃO NA GRINGOSTROIKA? 

 

 

Se a análise de Bernard Lewis mirava preferencialmente os muçulmanos, opinião 

compartilhada in totum em O Choque de civilizações (2010), Huntington, em outro ensaio 

importante, The Hispanic Challenge (2004), apresentado inicialmente em uma palestra na 

Texas A&M University e depois transformado em capítulo de seu livro seguinte, Who are 

we?: the Challenges to America's National Identity, tem como alvo principal, entre outros 

grupos étnicos, os imigrantes latino-americanos nos Estados Unidos, notadamente os mexica-

nos, qualificados como “ameaças” à coesão nacional estadunidense, portanto responsáveis por 
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“dividir os Estados Unidos em dois povos, duas culturas e duas linguagens” (HUNTINGTON, 

2004, p.1). 

Desdobrando o conceito do choque civilizacional para as fronteiras internas – denun-

ciando não mais a islamização do Ocidente, defendida em Choque de Civilizações –, o autor 

acusa a “latinização feroz dos Estados Unidos” pelas diásporas hispânicas. Mais uma vez re-

pete, agora com o totalizante termo “hispânicos”, a ideia de uma comunidade de imigrantes 

etnicamente orgânica, como fez em relação às “comunidades de imigrantes islâmicos” em 

Choque de Civilizações. Huntington adere assumidamente aos argumentos mais comuns a 

favor das restrições aos imigrantes nos Estados Unidos. Sua análise centra-se, em primeiro 

lugar, nos “problemas estruturais e econômicos provocados pela imigração de latino-

americanos”. Segundo ele, os gastos públicos com segurança nas fronteiras, os altos custos 

com serviços sociais, como saúde e educação, que “beneficiam os imigrantes”, representam 

uma sobrecarga fiscal aos cofres estadunidenses e têm impactos danosos na economia, princi-

palmente no mercado de trabalho interno. Quanto a este último “impacto da migração”, o au-

tor repete a já conhecida – e também contestada – teoria de que os imigrados “ficam com os 

empregos dos americanos”. Os argumentos economicistas de Huntington são, com efeito, um 

fundamento estratégico de sua tese: por um lado, conferem uma estatura pragmática e aparen-

temente irrefutável ao seu discurso, pois colocam o problema da imigração sob o foco da aná-

lise estrutural da nova divisão do trabalho, um delicado setor social abalado pela então galo-

pante (e ainda sem solução) crise econômica. Por outro lado, ao tomar as imigrações como um 

dos principais motores do desemprego entre os trabalhadores estadunidenses, Huntington 

consegue mais facilmente uma adesão aos seus argumentos, populistas no geral, justamente 

por propor uma saída para um problema socialmente grave que “atinge a vida cotidiana de 

milhares de norte-americanos”. Huntington quer falar diretamente à ameaçada classe traba-

lhadora estadunidense e, por isso, outras variáveis interpretativas que atravessam a classe, 

como gênero, etnia, raça etc. não entram em sua conta fechada.  

Huntington segue, portanto, um padrão de análise econômica tradicional e já conside-

rado ineficiente por inúmeros economistas importantes. Além do mais, o autor faz vistas gros-

sas em relação às recentes pesquisas sobre o mercado de trabalho e a mão-de-obra imigrante 

nos Estados Unidos. Como afirma o sociólogo Edward Telles, estudos recentes apontam que  

 

a imigração é benéfica à economia americana e aos trabalhadores nativos, 

embora possa exercer um pequeno impacto negativo sobre os menos escola-

rizados. [Estudos] refutam o pressuposto de Huntington de que os mercados 

de trabalho são instituições estáticas nas quais os imigrantes são um substitu-
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to barato para os trabalhadores nascidos nos Estados Unidos. Os mercados 

de trabalho são, sim, dinâmicos e complexos, e os imigrantes muitas vezes 

complementam a mão-de-obra nativa, preservando indústrias e, assim, crian-

do mais empregos e proporcionando aos consumidores americanos bens e 

serviços de baixo custo. (TELLES, 2006, p.2).
11

 

 

No ensaio, retornam as mesmas considerações de ordem cultural anunciadas em O 

Choque de Civilizações, agora, porém, voltadas para a análise dos impactos das imigrações 

recentes sobre o espaço doméstico estadunidense, a saber: o aumento do bilinguismo, a “des-

nacionalização”, segundo Huntington, de símbolos e valores nacionais, a “desvalorização da 

cidadania” (sic), o crescimento da influência hispânica na política e a pretensa crise da hege-

monia das elites estadunidenses nas universidades, entre outros fatores apontados pelo autor. 

Esses são os temas que apresentam também grandes embargos aos argumentos de Huntington, 

todos diretamente relacionados, pelo analista político, aos fenômenos migratórios das últimas 

três décadas.  

Mas o que interessa aqui, além dos impactos econômicos grosseiramente sublinhados 

acima, é o cerne da tese de Huntington. Ou seja: a afirmação, característica da retórica neo-

conservadora, de que o principal problema das imigrações residiria, outra vez, nas inconciliá-

veis diferenças culturais entre latino-americanos e a identidade nacional estadunidense. Se-

gundo Huntington,  

 

a persistência da imigração mexicana para os Estados Unidos reduz os incen-

tivos para a assimilação cultural. Mexicanos-americanos já não pensam em 

si mesmos como membros de uma pequena minoria que deve se acomodar 

ao grupo dominante e adoptar a sua cultura. Com o aumento do número de 

imigrantes, eles se tornam mais comprometidos com a sua própria identidade 

étnica e cultural. (HUNTINGTON, 2004, p.9). 

 

De forma ambivalente – e talvez para suavizar a pecha de conservador e xenófobo –, o 

autor defende a ideia básica do melting pot, o mito do cadinho das raças, um dos traços estru-

turantes da autoimagem nacional dos Estados Unidos, comunidade imaginada como uma na-

ção surgida das convergências de culturas imigrantes e, portanto, aberta a todos os que procu-

                                                           
11

 No filme Um dia sem mexicanos (2004), o diretor mexicano Sergio Arau, dialogando, em tom de farsa, com o 

romance O Homem Invisível, do escritor afro-americano Ralph Ellison, representa o que aconteceria se os traba-

lhadores imigrantes latino-americanos desaparecessem dos Estados Unidos sem explicações, deixando alguns 

dos setores da economia estadunidense “vazios” por um dia. Lançado durante o contexto das medidas do Partido 

Republicano que buscavam aprovar novas leis de restrições aos imigrantes ilegais no país, o filme demonstra, em 

tom seriamente brincalhão, o caos em que a sociedade estadunidense entraria caso prescindisse dos trabalhadores 

imigrantes. No final, ironicamente, após o rebuliço provocado por suas ausências, os imigrantes mexicanos são 

recebidos com festas e boas-vindas na fronteira méxico-americana. O filme inspirou os protestos que ficaram 

conhecidos como “Um Dia Sem Imigrantes”, em 2006, em favor das melhorias das condições de trabalho e do 

reconhecimento de direitos dos trabalhadores emigrados.  
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ravam realizar, pela assimilação dos valores nacionais, o american dream. De fato, Hunting-

ton reconhece que, à época da independência estadunidense, a imigração desempenhou papel 

fundamental para a colonização do país. Isso porque é evidente que durante quase um século  

 

o povoamento dos Estados Unidos efetuou-se por dois fluxos migratórios 

principais: um fluxo de origem anglo-saxônica ou escocesa e um fluxo de 

cultura germânica, proveniente dos Países-Baixos, Alemanha e Suécia. Em-

bora apresentassem diferenças, principalmente quanto à língua, essas popu-

lações faziam parte de uma área geográfica, histórica, cultural e religiosa re-

lativamente pequena e homogênea. É nesse primeiro século que toma forma 

essa construção de uma América branca, protestante e patriarcal que vai mo-

delar instituições, os valores e os modos de vida da sociedade e vai estabele-

cer as normas de integração das novas levas de imigrantes. (SEMPRINI, 

1999, p.26). 

 

Não por acaso, Huntington inicia seu artigo invocando justamente esse momento míti-

co da fundação nacional estadunidense: a confluência de diversos povos emigrados, predomi-

nantemente protestantes ingleses, como narrado no mito fundador do Mayflower
12

, que deixa-

ram seus lugares de origem para “fazer a América” e, apesar das agruras e perdas de referen-

ciais, conseguiram construir uma “nova civilização no Novo Mundo”. Afirma ele que a 

 

América foi criada por colonos, nos séculos 17 e 18, que eram predominan-

temente brancos, britânicos e protestantes. Seus valores, instituições e cultu-

ra criaram a base para a forma de desenvolvimento dos Estados Unidos nos 

séculos seguintes. Eles inicialmente definiram a América em termos de raça, 

etnia, cultura e religião. Depois, no século 18, eles também tiveram que de-

finir a América ideologicamente para justificar a independência em relação a 

seu país de origem, que era também branco, britânico e protestante. (HUN-

TINGTON, 2004, p.1). 

 

Ainda conforme Huntington, após a eclosão das duas Grandes Guerras Mundiais na 

Europa, a segunda diáspora de refugiados italianos, irlandeses, poloneses, escandinavos, ger-

mânicos etc., tangidos, em sua maioria, por perseguições religiosas e políticas, seguiu, na 

América, o processo assimilatório definido pelos “antepassados”, trazendo inclusive um novo 

reforço do aporte religioso (judaico-cristão) capaz de cimentar ainda mais a coesão étnica já 

iniciada pelos primeiros imigrantes: 

 

o componente étnico havia sido ampliado para incluir alemães, irlandeses e 

escandinavos, e a identidade religiosa dos Estados Unidos foi sendo redefi-

                                                           
12

 Mayflower é o nome do navio que transportou os primeiros peregrinos ingleses, em 1602, da Inglaterra para as 

terras estadunidenses. Como em outras narrativas de fundação nacional, retoma o emblema do navio que conduz 

o povo escolhido rumo à nova terra e cuja matriz é a história do Noé bíblico.  
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nida de forma mais ampla a partir do Protestantismo para o Cristianismo. 

Com a Segunda Guerra Mundial e a assimilação de um grande número de 

imigrantes do sul e do leste europeus e de seus descendentes herdeiros na so-

ciedade dos EUA, a etnicidade, virtualmente, desapareceu como um compo-

nente definidor da identidade nacional. (HUNTINGTON, 2004, p.1). 

 

Para ele, embora muitos dos grupos de imigrantes pioneiros sejam colonos ou refugia-

dos do pós-Guerra não tenham ascendido socialmente, e mesmo ocupando as camadas mais 

inferiores e médias da sociedade, seus descendentes, filhos, netos e bisnetos, conseguiram dar 

o salto social e formaram “a grande comunidade dos americanos comuns”, refundando, assim, 

na virada do século 19 e metade do 20, a nação estadunidense a partir de experiências parti-

lhadas coletivamente. Segundo o autor, que faz tábula rasa das tensões, discriminações e dife-

renças entre esses grupos, esquecendo o fato destes terem modificado a cultura estadunidense 

que encontraram, os imigrantes da “segunda geração”, formadores da classe-média, constituí-

da por pessoas casadas entre grupamentos étnicos homogêneos e de fala exclusivamente in-

glesa, teriam chegado à “terceira geração”, que já não se considerava mais parte de um grupo 

“étnico” específico, mas cidadãos assimilados e partícipes de um mesmo ideário nacional e, 

portanto, integrados ao tecido social da nação. Mas, no fundo, Huntington não aprofunda a 

complexidade das políticas de “assimilação” das “terceiras gerações” de hispânicos na Améri-

ca. Nos Estados Unidos, nos momentos valorizados por Huntington, 

 

as quotas de imigração foram estabelecidas de modo a assegurar a domina-

ção européia entre os imigrantes. [...] Apesar do pluralismo de facto étnico e 

cultural da sociedade, esta permanecia em seu funcionamento institucional, 

em seu sistema de poder e na imagem que ela queria transmitir de si mesma 

aos demais, uma sociedade branca e anglo-saxônica. O „sonho americano‟ 

foi também um sonho da classe média branca. Aliás, certos especialistas em 

multiculturalismo reprovam atualmente à monocultura anglo-saxônica esta 

expropriação do sonho coletivo, esta exclusão de um projeto que é de todos. 

(SEMPRINI, 1999, p.25).  

 

A invocação da história monumental, calcada na mitificação da família primordial e, na base, 

numa suposta horizontalidade étnica nos momentos decisivos do “nascimento de uma nação”, 

tem, nos argumentos de Huntington, a clara função de estabelecer um forte contraponto entre 

os antepassados imigrantes e os “novos” movimentos de imigrantes hispânicos, consciente-

mente “inassimiláveis e separatistas”, conforme o autor. A ideia básica é exemplificar, pela 

comparação entre um passado mítico homogêneo e um presente oxigenado pela heterogenei-

dade cultural dos novos imigrantes, uma das causas do “declínio do Império Americano”. 

Como explica Telles, Huntington sustenta que 
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os atuais imigrantes apresentam uma trajetória bem diferente [em relação aos 

imigrantes pioneiros]. Os latinos, particularmente os mexicanos, afirma ele, 

estariam sobrecarregando as fronteiras e o mercado de trabalho, e não have-

ria a mesma assimilação de seus descendentes, aquela que no passado permi-

tiu a incorporação dos imigrantes europeus. Segundo Huntington, isso pode 

criar uma sociedade latina separada, com valores e cultura distintos, e não 

integrada à sociedade americana. (TELLES, 2006, p.1). 

 

Embora pareça sedutoramente sereno e racional, o timbre do ensaio de Huntington é, 

em muitos momentos, de “pânico moral” e pesadelo social, não havendo espaços para media-

ções, hibridizações, interstícios e aproximações de limites internos das culturas envolvidas nas 

zonas de contato, exceto aqueles forjados no sonho mítico da origem da nação. A assimilação 

cultural, para ele, só é benéfica se produz a homogeneização de diferenças em mão-única e 

em nome de uma identidade assimilada ao “original da nação”, não designando, portanto, um 

processo antropológico bastante complexo de empréstimos e outras inscrições intersticiais da 

diferença cultural. Assimilação, para Huntington, é um processo infalível, como afirma Homi 

Bhabha, uma “transmissão total do conteúdo de uma cultura para outra” (1998, p.307). Além 

disso, ao colocar o núcleo dos pioneiros como fundadores que transformaram uma terra in-

cógnita em uma versão melhorada da “civilização ocidental”, Huntington opera mais algumas 

exclusões evidentes: os milhares de native americans e a diáspora afrodescendente não figu-

ram em sua narrativa fundacional, cuja matriz é nitidamente a grande história anglo-saxônica. 

Como seu alvo é o atual “desafio aos imigrantes hispânicos”, o autor também passa por cima 

do fato histórico de que, mesmo com as leis de restrições migratórias durante a Grande De-

pressão, nas décadas de vinte e trinta, que refrearam relativamente as imigrações até a década 

de 1950, outros fluxos imigratórios não cessaram de acontecer:  

 

quando se recomeça a imigração, verifica-se que esta mudou profundamente. 

A guerra fria e o poderio militar dos Estados Unidos provocam uma grande 

diversificação de nacionalidades e culturas que vêm se instalar no país. En-

quanto termina a imigração européia, começa a dinamizar-se a asiática (co-

reanos, vietnamitas, chineses) e latino-americana (mexicanos, cubanos, por-

to-riquenhos, dominicanos). A globalização da imigração é consequência e 

reflexo da globalização do poder econômico e militar americano. Portanto, é 

apenas no pós-guerra que a sociedade experimenta uma verdadeira diversifi-

cação de sua base étnica. (SEMPRINI, 1999, p.27). 

 

O título do livro, Who are we?, de Huntington, indicia a proposta de pôr os estaduni-

denses diante do próprio espelho, mas oferece, negativamente e a contragosto, uma especula-

ridade quebrada, uma visão da incomensurabilidade das mudanças culturais em curso, já de-
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tectada afirmativamente por Guillermo Gomez-Peña, o Warrior for Gringostroika (1993) e 

artista performático mexicano-americano: 

 

esta nova sociedade é caracterizada por migrações em massa e relações inter-

raciais bizarras. Como resultado, novas identidades híbridas e transitórias es-

tão emergindo... É o caso dos incríveis Chica-rirícuas, que são produtos de 

pais porto-riquenhos mulatos e chicanos-mestiços. Quando um chica-rirícua 

se casa com um judeu hassídico seu filho é chamado Hassidic vato loco... A 

noção falida do cadinho [melting pot] foi substituída por um modelo que é 

mais apropriado aos novos tempos, o da caldeirada menudo. De acordo com 

este modelo, a maioria dos ingredientes derrete mas alguns pedaços teimosos 

são condenados a simplesmente flutuar. Vergi-gratia! (apud BHABHA, 

1998, p.300. Grifos do autor). 

 

Em um contexto global de constante circulação, caracterizado, como indicado na in-

trodução desta tese, pelos fluxos de capitais, signos culturais e migrações, cujos efeitos evi-

dentes são as mutações identitárias e o deslocamento dos limites das lealdades nacionais, o 

Estado-Nação torna-se mais difuso, suas fronteiras mais líquidas e marcadas pela plasticidade, 

o que favorece, em tese, as dinâmicas internas que atravessam o âmago de sua formação. 

Contudo, Huntington ignora manifestações culturais dos imigrantes que inviabilizam sua tese 

para a revitalização do Estado-nação forte e indiciam, na contramão, as mutações das frontei-

ras nacionais (no sentido linguístico, poético, semântico, patriótico e jurídico). Ele formula a 

questão “Quem somos nós?”, mas deixa latentes as perguntas: querem os imigrantes latino-

americanos, em sua diversidade cultural, a assimilação mas como?; o que a cultura estaduni-

dense assimilou desses trânsitos culturais da América Latina?; quem canta hoje o hino nacio-

nal estadunidense?; quem canta agora o Estado-Nação?; e o que é uma fronteira nacional?, 

como fazem Judith Butler (2009) e Gayatri Spivak (2009) ao comentarem as passeatas de 

“imigrantes ilegais” nas cidades estadunidenses, quando estes entoaram o hino nacional numa 

tradução para o espanhol vernacular das ruas de São Francisco e Los Angeles. Visto como 

uma afronta ao símbolo nacional pela classe política republicana e como uma insubmissão por 

grande parte da cobertura midiática dos Estados Unidos, tal ato tradutório traz, na leitura das 

autoras, as ambivalências das políticas dos imigrantes por cidadania e as alterações da lingua-

gem da nação nos espaços públicos do lugar de chegada, traduções reivindicatórias totalmente 

ignoradas por Huntington. Conforme Butler, 

 

a contradição deve ser levada em conta, exposta e elaborada para converter-

se em algo novo. Creio que [a tradução minoritária do hino nas manifesta-

ções] pode ser pensada como uma mobilização do discurso com um certo 

grau de liberdade, sem legitimação legal, baseada na demanda de igualdade e 
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liberdade em que está se realizando. Porém isto significa uma deformação da 

linguagem dominante que reelabora o poder, pois aqueles que cantam não 

têm o direito de fazê-lo. Isto não quer dizer que suas vidas não estejam imer-

sas no poder. É claro que a gente que canta não está em estado de natureza. 

Estão cantando nas ruas de São Francisco e Los Angeles. Isto significa que 

estão alterando não somente a linguagem da nação, senão também seus es-

paços públicos. (2009, p.89). 

 

E quais são essas ambivalências? Por um lado, os manifestantes “ilegais” consignavam 

a reivindicação característica da nação em slogans do tipo “Nós também somos a América”. 

O pronome nós aqui, em spanglish, deglute e devolve hifenizado em “som e fúria” o Nós 

maiúsculo da nação de Huntington. Esse enunciado faz parte da tradição dos “assimilados” 

defendidos por Huntington, assumindo, portanto, os códigos nacionais contra os quais, teori-

camente, se insurgiam, confundindo assim a visão do autor sobre o ontológico “separatismo 

latino”. Por outro, os cantantes indocumentados não mais entoavam antigos “hinos de classe”, 

como A Internacional comunista, por exemplo, trilha sonora comum nas manifestações sindi-

cais, que enunciava o refrão “Nós Venceremos!”. Esse fato indica, conforme Spivak, a cons-

ciência, por parte dos manifestantes, de que “a questão de cantar o hino nacional [traduzido] 

não carrega totalmente a promessa performativa de futuros direitos” (2009, p.94), mas que 

agora, como diz Eduardo Gruner no prólogo do debate entre Spivak e Butler,  

 

operavam um deslocamento intolerável no próprio interior desses códigos. 

Literalmente [ao traduzirem o hino nacional para uma margem da nação], 

criam uma dissonância que deforma o sentido „harmônico‟ (e esta palavra 

não é inocente) da composição originária, para fazer com o mesmo algo que, 

sem deixar de ser „o mesmo‟, é também outra coisa (e é interessante que Bu-

tler e Spivak não se lembrem, como parece óbvio fazer, a famosa versão do 

hino norte-americano de Jimi Hendrix em Woodstock, com sua transforma-

ção das notas altas em “som e fúria” das bombas caindo sobre o Vietnã). 

(GRUNER, 2009, p.29. Grifos do autor). 

 

Provocado por jornalistas a falar sobre as manifestações, o presidente George W. Bush 

havia comentado o “incidente” na televisão, afirmando que “Não, o hino nacional só se canta 

em inglês”. Para Butler, a declaração presidencial significava que, além da negação da tradu-

ção cultural, o Estado 

 

já estava consciente de que [os imigrantes] não estão cantando em inglês e 

que [o Estado-nação] não pode controlá-los. Bush escutou a reivindicação e 

a recusou. E, claro, a questão que se tem que discutir não é se o hino deve 

ser cantado em espanhol. Deveriam poder cantá-lo na língua que quiserem, 

se é que querem cantá-lo. E não deveria cantá-lo ninguém que não esteja in-

clinado a fazê-lo. A questão é: todavia, é ainda o hino de uma nação? Pode 
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ajudar a desmontar o nacionalismo? (BUTLER, 2009, p.91). 

 

Enfim, Samuel Huntington, adepto da não-tradução, clamava, mais uma vez, por “pro-

vidências” estatais, pela volta ao Estado-Nação forte, interventor e restritivo, enclausurado em 

seu comunitarismo étnico e racial, conforme a velha fórmula messiânica de conceber a solida-

riedade orgânica da nação e do “povo escolhido”. Num silêncio clamoroso, ele passa por cima 

da potência legal do “voto latino” no contexto político estadunidense, bem como da influência 

que as comunidades de imigrantes já exercem nas instituições de poder nos Estados Unidos. 

Sua opção é a narrativa épica da nação como contraponto à imagem dissonante das diásporas 

latino-americanas contemporâneas. Além disso, Estados Unidos e a generalizante “América 

Latina” são representados como duas culturas antípodas, homogêneas, apartadas e endógenas, 

sem diferenças internas e externas incomensuráveis, marcadas pela inteireza cultural e, por-

tanto, essencialmente análogas a si mesmas. A “cultura hispânica ou latina”, como chama 

indiscriminadamente, aparece de modo genérico e inteiriço, não importando as diversidades 

de origens dos imigrantes, o status laboral e legal e os variados graus de assimilação aos valo-

res culturais estadunidenses. Assim, um imigrante mexicano é idêntico a um brasileiro e este 

idêntico a outro porto-riquenho. Todos, na visão depreciativa do autor, essencialmente latinos.  

Em suma, a fraqueza reativa da hipótese dos choques de civilizações vem do seu elogio ao 

poder admistrativo, que separa e pressupõe diferenças ontológicas, impedindo, contra todas as 

evidências atuais, que se veja o espaço-mundo em constante movimento, no qual se negoci-

am, nos interstícios das nações, hibridizações culturais, antigas e recentes, mas certamente 

intensificadas por migrações e cruzamentos de fronteiras reais e simbólicas.  

 

Uma das maiores crises que afeta países como a França, a Grã-Bretanha e os 

Estados Unidos foi provocada pela percepção (que agora aflora em todos os 

lugares) de que nenhuma cultura ou sociedade é puramente uma coisa única. 

Minorias de contingente respeitável – africanos do norte na França; as popu-

lações africanas, caribenhas e idianas na Inglaterra; elementos asiáticos, lati-

no-americanos e africanos nos Estados Unidos – contestam a ideia de que 

civilizações que se orgulhavam de ser homogêneas possam continuar a sentir 

esse orgulho. Não existem culturas ou civilizações ilhadas. Qualquer tentati-

va de separá-las nos compartimentos estanques propostos por Huntington 

causa danos em sua variedade, diversidade e total complexidade de elemen-

tos, em sua hibridez radical. (SAID, 2003, p.334). 

 

O que Samuel Huntington e Bernard Lewis preferem ignorar é que, com as imigrações e 

deslocamentos de signos culturais, os cinco lados do “pentágono étnico que engloba a sociedade 

americana estão se tornando cada vez mais híbridos” (SEMPRINI, 1999, p.30). Também igno-
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ram que é justamente esse trabalho crescente de aproximações mundanas da cultura, na caldei-

rada menudo, que pode “anunciar”, para usar um termo caro aos seus argumentos messiânicos, 

o advento de uma sociedade pós-étnica e, talvez, mais humanamente democrática.  

 

 

1.3 O EXÍLIO E O HUMANISMO MUNDANO  

 

 

O humanismo diz respeito às transições de um domínio, uma área da experi-

ência humana para outra. (SAID, 2007, p.20). 

 

 

É necessário grifar outra vez que tanto Lewis quanto Huntington são intelectuais situ-

ados na esfera de um tipo de humanismo, ou, pelo menos, em uma das suas vertentes, definida 

por Said como restritiva, nacionalista e etnocêntrica. Alguns mais afoitos podem perguntar, 

por fim, quais as diferenças entre o tipo de humanismo democrático que Said propõe e um 

“reformismo” daquela versão humanista conservadora de Lewis e cia. Essa distinção é impor-

tante pois sublinha a dúplice estratégia de Said: pôr em questão o âmago do humanismo, sem 

contudo jogá-lo fora junto com a água do balde, operando rupturas com segmentos dessa tra-

dição, mas também buscando repensá-la, de forma genealógica, em seus limites, reaprovei-

tando suas contradições potenciais e, portanto, não se colocando contra o humanismo em sua 

totalidade. Como definiu Abdul JanMohmmed (1992, p.204), Said “é um intelectual especu-

lar” que não se sente confortável em nenhuma posição cultural. Cumpre notar aqui que a re-

leitura que Said faz do humanismo não é uma restauração – impossível, é claro – de sistemas 

universalizantes ou uma rendição tardia à tradição eurocêntrica, a qual ele habitou por dentro 

e contra a qual investiu toda sua vida intelectual. Seu humanismo mundano, móvel, paradoxal 

e heterogêneo teria mais a ver, entre outras características, com uma atenção voltada à “expe-

riência não-documentada dos povos que agora são descritos tão arrogantemente pelos nossos 

repórteres como residentes nos confins da Terra” (SAID, 2007, p.107).  

Uma análise mais detida, que aproxime Humanismo e Crítica democrática a outros 

trabalhos de Said, nos mostrará que sua obra opera tanto uma ruptura crítica, que oblitera o 

centro duro das certezas do humanismo e do establishment, quanto uma sutura, que trabalha 

nos limites e nos hiatos, dentro e fora do próprio humanismo. É, podemos arriscar (e embora 

Said não utilize tal termo), um pós-humanismo, se entendermos, com Jean-François Lyotard, 



44 

 

o prefixo pós como uma posicionalidade crítica estratégica, uma categoria meta-histórica para 

reescrever os valores da modernidade e não como um “após” diacrônico e teleológico. Segun-

do Said (2007, p.31), 

 

o anti-humanismo se fixou na cena intelectual dos EUA em parte por causa 

da revolta difundida com a Guerra do Vietnã. Parte dessa revolta foi o sur-

gimento de um movimento de resistência ao racismo, ao imperialismo em 

geral e às humanidades acadêmicas desinteressantes que por anos haviam 

representado uma atitude não política, não mundana e cega (às vezes até ma-

nipuladora) para com o presente, enquanto exaltavam as virtudes do passado, 

a intangibilidade do cânone, a superioridade de „como costumávamos fazer‟ 

– superioridade, isto é, em relação ao aparecimento na cena intelectual e 

acadêmica de coisas como os estudos feministas, étnicos, homossexuais, cul-

turais e pós-coloniais. [...] Mas vale insistir que atacar os abusos de algo não 

é o mesmo que desconsiderá-lo ou destruí-lo inteiramente. Assim, em minha 

opinião, é o abuso do humanismo que desacredita o próprio humanismo.  

 

A própria ideia de reavaliação arqueológica já implica em diferenciação política e per-

laboração do humanismo, o qual recebe, na revisão de Said, o suplemento diferencial das va-

riações epistemológicas abertas na contemporaneidade.  

 

Se estamos de acordo quanto ao essencialismo ser atacável, na verdade pro-

fundamente vulnerável em termos epistemológicos, então por que ele ainda 

assim persiste no coração do humanismo, no qual o orgulho cultural de uma 

variedade extraordinariamente desinteressante passa a agir quando rótulos e 

as afirmações começam a parecer insustentáveis ou simplesmente falsos? 

Quando deixaremos de aceitar que se pense o humanismo como uma forma 

de fatuidade e não como uma aventura perturbadora na diferença, nas tradi-

ções alternativas, nos textos que precisam ser novamente decifrados dentro 

de um contexto muito mais amplo do que lhes tem sido concedido até o 

momento? (SAID, 2007, p.78). 

 

Said costuma citar o livro de Isaac Deutscher
13

, The Non-Jewish Jew (O Não-Judeu Ju-

deu), como exemplo de perlaboração crítica inside-outside da tradição humanista. Conforme 

Said, Deutscher analisa em seus ensaios o modo como os grandes pensadores judeus, como 

Spinoza, Freud, Heine, entre outros, falavam e escreviam de “dentro” da sua tradição e ao mes-

mo tempo a submetiam, com o distanciamento perspectivista, a críticas incisivas, “preservando 

o laço original ao submetê-la a um questionamento corrosivo que os levou muito além dessa 

tradição, às vezes banindo-os da comunidade durante esse processo” (SAID, 2007, p.102). 

                                                           
13

 Isaac Deutscher era um grande ativista político judeu-polonês, historiador marxista e jornalista, expulso do 

Partido Comunista por “superestimar” o “perigo Nazista”, em 1926, e fazer oposição à linha dura do socialismo 

soviético. Era trotskysta e escreveu um ensaio biográfico sobre o exílio de Trotsky, intitulado O Profeta Dester-

rado. 
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É possível, portanto, relacionar a “reviravolta tardia” de Said em direção à tradição fi-

losófica do humanismo (se é que alguma vez ele a tenha abandonado totalmente) como uma 

vontade de fazê-la deslizar do próprio domínio humanista ao pensamento da diferença pós-

colonial. Em outro nível, a intempestividade da reavaliação das forças potenciais inscritas 

corrosivamente no campo humanista funciona como um salutar lembrete às teorias atuais 

acerca da necessidade de manterem uma atenção diante dos perigos de sua própria institucio-

nalização, aos relativismos extremos e aos riscos de reificação dos novos conceitos teóricos 

transformados em commodities intelectuais, mantendo portanto os próprios avanços da teoria 

no cerne da análise crítica. Said, que foi/é considerado um nome central na teoria do discurso 

pós-colonial, mostrou-se sempre atentamente crítico e, em muitos momentos, na contramão 

desse movimento teórico, sobretudo no que diz respeito aos débitos inegáveis do campo com 

o pesado e esotérico intelectualismo do pós-estruturalismo francês na academia estaduniden-

se. Said, que se baseou em Foucault para produzir uma arqueologia do discurso orientalista 

em seu livro mais famoso, acreditava que a alta especialização das teorias pós-estruturalistas e 

pós-coloniais distancia-se das funções mundanas que considerava precípuas para o crítico 

cultural, embora reconhecesse sempre a potência dos acertos desses campos teóricos em sua 

ênfase na articulação entre discursividade e contingência histórica.  

 

Os riscos dos jargões especializados para as humanidades, dentro e fora da 

universidade, são óbvios: eles simplesmente substituem um idioma pré-

fabricado por outro. Em vez disso, por que não propor que o papel do escla-

recimento humanista é tornar as desmistificações e os questionamentos, que 

são centrais para o nosso empreendimento, tão eficientes quanto possível? 

(SAID, 2007, p.97). 

 

Em Humanismo e Crítica Democrática, é essa a questão que estrutura e emoldura seus 

argumentos: como pensar contra, a partir de dentro, porém nas bordas, e expandir os limites 

da tradição humanista em favor da potência crítica? Said acredita na viabilidade de descons-

truir o humanismo em nome do humanismo, em derrotar a derrota do humanismo, e, ciente 

dos aprisionamentos dos valores ativos humanistas pelo eurocentrismo e pelo imperialismo, 

“dar forma a um tipo diferente de humanismo que seja cosmopolita [...] de maneira que ab-

sorvesse as grandes lições do passado ministradas por, digamos, Erich Auerbach e Leo Spit-

zer, [...] e ainda continuasse afinado com as correntes e vozes emergentes do presente, muitas 

delas exiladas, extraterritoriais e desabrigadas” (SAID, 2007, p.29). O conceito de potência, 

próximo daquele de Said, vem da própria base humanista e foi definido por Aristóteles como 

o “princípio ou a possibilidade de uma mudança qualquer” (ABBAGNANO, 1998, p.189). 
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Aqui, também uso o termo como compreendido por Antonio Negri, em Anomalia selvagem – 

poder e potência em Spinoza, como “inerência, dinâmica e constitutiva, do uno e da multipli-

cidade, da liberdade e da necessidade – potência contra o poder – lá onde o poder se projeta 

como a subordinação da multiplicidade, da inteligência, da potência” (1993, p.127).  Para 

Said, há uma potência naquilo que chama de “movimento de resistência no humanismo [...], a 

crítica sempre inquietantemente reveladora, em busca da liberdade, do esclarecimento”, que 

vai inclusive além do próprio conceito comum de resistência, no sentido de que esta não deve 

nunca se bastar a si mesma apenas como uma reação negativa, porém como “uma ação, e com 

certeza não seus opostos” (SAID, 2007, p.97). Esse parecia ser um ponto importante para 

Said, naquele momento, mas que o acompanhou em toda sua trajetória de intelectual fora do 

lugar, produzindo entre espaços, culturas e tradições variadas. A revisão (auto)crítica de Said 

confere ao humanismo, portanto, uma atualidade e uma relevância políticas que tornam essa 

longa tradição “irreconhecível em relação à doutrina antiquada em que se transformou no sé-

culo passado”, propiciando “àqueles desiludidos ou tão-só entediados com essa doutrina algo 

mais vivo e importante a que recorrer do que os áridos formalismos e relativismos dos anos 

recentes” (BILGRAMI, 2007, p.13). 

Obviamente, não pretendo aqui fazer qualquer síntese histórica mais vertical do huma-

nismo, tarefa de todo impossível e fora do alcance deste trabalho. Tais desvios se perderiam 

numa rede infindável de vertentes e contracorrentes
14

. Por exemplo, se seguisse a arqueologia 

feita por Martin Heidegger em sua Carta sobre o humanismo (2005, p.18), teria que começar 

remexendo nas camadas discursivas do encontro da Paidéia grega com a romanidade, com a 

cultura helênica sendo “selecionada” na constituição de Roma e na criação do Homo Huma-

nos e do Homo Romanus. Seriam necessárias longas e intrincadas passagens pelos humanis-

mos renascentista e cartesiano, assim como uma volta à Antiguidade grega dos românticos 

alemães, sobretudo Goethe e Schiller, que, mesmo situados no humanismo, se opuseram ao 

próprio eixo do racionalismo humanista e ao esmagamento do sujeito pelas forças do emer-

gente maquinismo industrial, tensões que vão do Frankenstein, de Mary Shelley, a Tempos 

Modernos, de Charlie Chaplin, apenas para dar alguns exemplos entre milhares. Seria neces-

sário também relacionar as inúmeras narrativas do marxismo e do existencialismo da rive 

gauche, as mais influentes correntes do humanismo na modernidade, assim como as suas do-

bras e releituras mais recentes. Só para dar outro exemplo, ainda mais surpreendente, de outra 

                                                           
14

 Há mapeamentos sobre o humanismo, disponíveis no Brasil, consultados ao longo desta pesquisa, que apre-

sentam discussões mais apuradas e verticais – e imperdíveis – sobre o tema: Humanismos e anti-humanismos: 

uma introdução à antropologia filosófica, de Pedro Dalle Nogare, e O explorador de abismos: Vilém Flusser e o 

pós-humanismo, de Erick Felinto e Lucia Santaella. As referências estão indicadas na bibliografia deste trabalho.  



47 

 

“virada ética” humanista, lembremos que Jacques Derrida, o mais influente “anti-humanista” 

do pós-estruturalismo, retoma, em Espectros de Marx (1993), resultado de uma série de deba-

tes internacionais sobre o futuro do marxismo na Universidade da Califórnia em 1999, a his-

toricidade da base humanista de Marx, respondendo contra a tese “neo-evangélica”, como 

define o filósofo argelino (1993, p.86), do “fim da história e do último homem” de Francis 

Fukuyama. Com sua característica habilidade em criar quiasmas e jogos intelectuais arcanos 

inspirados no estilo do seu predecessor Martin Heidegger, Derrida propõe uma nova abertura 

do humanismo marxista como necessária e paradoxal, “ao mesmo tempo, indispensável e es-

truturalmente insuficiente” (DERRIDA, 1993, p.85)
15

. 

Já conforme Heidegger – sempre com o irônico auxílio acústico das aspas sobre con-

ceitos generalizantes –, 

 
se, porém, por humanismo se entende, de modo geral, o empenho destinado 

a que o homem se torne livre para a sua humanidade, para nela encontrar a 

sua dignidade, então o humanismo distingue-se, em cada caso –, segundo a 

concepção de „liberdade‟ e de „natureza do homem‟. Distingue-se, em cada 

passo, segundo a concepção da „liberdade‟ e da „natureza‟ do homem. Dis-

tinguem-se, então, do mesmo modo as vias para a sua realização. O huma-

nismo de Marx não carece do retorno à Antiguidade, como também não o 

humanismo que Sartre concebe quando fala em Existencialismo. Por mais 

que se distingam estas espécies de humanismos segundo suas metas e fun-

damentos [...] todas elas coincidem nisto: que a humanitas do homo huma-

nus é determinada a partir do ponto de vista de uma interpretação da nature-

za, da história, do mundo e do fundamento do mundo, isto é, do ponto de 

vista do ente na sua totalidade. (HEIDEGGER, 2005, p.19). 

 

Talvez seja mesmo mais produtivo falar em “humanismos” no plural e, mais sintoni-

zado com Said, em um “pós-humanismo” – ainda que Said não se amedronte com o rótulo 

“humanismo”. Está longe de haver uma única e exclusiva corrente humanista, mas há uma 

anamnese, um trabalho de memória crítica dessa tradição, como característico do modus ope-

randi do pensamento da pós-modernidade, um movimento dialético do humanismo e não sua 

irrevogável anulação. Said adverte, em muitos momentos, sobre a cumplicidade entre o hu-

                                                           
15

 Segundo Derrida, “Marx é passível de interpretação e revisão em resposta a circunstâncias culturais em constante 

mudança”, mas não como um evangelista com fórmulas infalíveis para mudar o mundo com regras universais. 

Marx seria ainda fundamental, assim como a revisão saidiana do humanismo, “mas contanto que o transformemos e 

o adaptemos às novas condições e a um outro pensamento do ideológico; contanto que o amoldemos à análise da 

nova articulação das causalidades tecno-econômicas e dos fantasmas religiosos (1993, p.85). Derrida retornou ao 

humanismo marxista, portanto, talvez no pior momento da reputação de Karl Marx na história intelectual moderna, 

quando o comunismo na Europa havia se desintegrado e a euforia do capitalismo liberal reinava absoluta. O Marx 

reloaded de Derrida é, como os humanistas exilados de Said, também “múltiplo, plural e heterogêneo”. Como diz: 

“Espectros de Marx? Por que esse plural? Haveria mais de um? Mais de um, certamente”. (DERRIDA, 1994, p.17. 

Grifos do autor). No fim da vida, Derrida também andava irritado com o novo jargão acadêmico. “Atualmente as 

palavras outro, respeito ao outro, abertura ao outro etc. começam a resultar um pouco enfadonhas. Há algo que se 

torna mecânico neste uso moralizante da palavra outro” (DERRIDA, 2001, p.49). 
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manismo elevado e os projetos coloniais, neocoloniais e seus desdobramentos autoritários. 

Por um lado, a necessidade de conciliar filiações vindas de tradições variadas, característica 

de sua condição intervalar e fora do lugar, o inclina a se aproximar de noções caras ao huma-

nismo como a perlaboração e o comprometimento cultural. Essa combinação de forças ativas 

residuais que Said enxerga na própria esfera humanista e a desconfiança nietzschiana diante 

das verdades absolutas do próprio humanismo poderiam resultar em um desastroso beco sem 

saída para um pensador mais identificado com a crítica de tais legados. Porém, é possível di-

zer que o mérito de Said talvez esteja justamente em considerar que 

 

as categorias imperantes da história são tão profundamente cúmplices do sis-

tema imperialista de significados e valores que se converteram em obstácu-

los no caminho das representações escritas para opor-se à prática hegemôni-

ca. Mediante a classificação modificada da hegemonia, Said mostra que em-

bora a dominação seja um fator significativo e predominante dentro de uma 

relação social, sempre ficam o residual e o subversivo que oferecem resis-

tência à ordem social e política existentes. (WALIA, 2001, p.61). 

 

O que importa, por enquanto, é comentar o traço intempestivo da reavaliação que Said, 

“um humanista não-humanista” (SAID, 2007, p.102), faz da tradição humanística, recuando 

alguns degraus, olhando para trás e para o presente. Na linha aberta por Nietzsche, um dos 

principais dinamitadores do humanismo europeu, que vê, em Assim Falou Zaratustra, o “hu-

mano como coisa sempre incompleta”, Said reconhece, naquele momento marcado por re-

gressões ideológicas de toda ordem e pelos perigos de uma nova barbárie em que escreve 

Humanismo e Crítica Democrática, as dificuldades e as consequências de se “decepar pe-

remptoriamente”, como afirmava o filósofo alemão, “a cabeça humanista”. Como o próprio 

Nietzsche, este guia de cabeça bifronte como Janus, reconhece em Humano, demasiado hu-

mano,  

 

recuando alguns degraus. – um grau certamente elevado de educação é atingi-

do, quando o homem vai além de conceitos e temores supersticiosos e religio-

sos, deixando de acreditar em amáveis anjinhos e no pecado original, por 

exemplo, ou não mais se referindo à salvação das almas. [...] Então se faz ne-

cessário um movimento para trás: em tais representações ele tem de compre-

ender a justificação histórica e igualmente a psicológica, tem de reconhecer 

como se originou dela o maior avanço da humanidade, e como sem este mo-

vimento para trás nos privaríamos do melhor que a humanidade produziu até 

hoje. No tocante à metafísica filosófica, vejo cada vez mais homens que alcan-

çaram o alvo negativo (de que toda metafísica positiva é um erro), mas ainda 

há poucos que se movem alguns degraus para trás; pois devemos olhar a partir 

do último degrau da escada, mas não querer ficar sobre ele. [...] Como no hi-

pódromo, é necessário virar no final da pista. (NIETZSCHE, 2005, p.29). 
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Em outras palavras, interessa-me sublinhar o fato da reviravolta humanista de Said ter 

se dado justamente em um momento quando as grandes narrativas de emancipação, incluindo 

aí as várias versões do próprio humanismo, já nem estavam mais em xeque, mas deixadas nas 

mãos dos neoconservadores de plantão. Essas metanarrativas eram consideradas como favas 

contadas, utopias desligadas e desconstruídas pelas correntes anti-humanistas nos debates 

sobre a invenção e fim do Humano, este tomado como construto metafísico e exclusivamente 

eurocêntrico, portanto, inviável na pós-modernidade. Quando grande parte das “teorias pós” 

se estabilizou na academia e dava como fato indiscutível que as Humanidades não humaniza-

vam ninguém, mas antes contribuíam para aumentar os abismos de classe, gênero, etnia etc., 

Said optou por separar o joio do trigo, o humanismo das alturas do humanismo mundano, em-

bora ambos possam existir numa mesma pessoa. 

Entretanto, e de maneira bastante resumida, é possível afirmar que dois segmentos de 

amplo espectro marcaram, dos clássicos da Antiguidade às revisões modernas, as diversas 

formulações do humanismo, o qual nunca foi apenas um reino exclusivo do idealismo. O pri-

meiro segmento visava encontrar denominadores comuns que distinguissem o humano em 

relação à natureza e ao mundo transcendental, como os investimentos empenhados nas inter-

pretações da metafísica, segundo Heidegger. Outro vetor, salientado por Akeel Bilgrami, é “o 

desejo de mostrar consideração por tudo o que é humano em qualquer lugar em que possa ser 

encontrado e por mais distante que possa estar da presença mais vivida do paroquial” (2007, 

p.10. Grifos do autor). Mesmo que sejam tendências específicas no conjunto, essas duas in-

tenções no curso do humanismo não estão rigorosamente separadas, mas são dois segmentos 

conceituais que aparecem entrecruzados na revisão de Said, pois ele opta por não descartá-los 

por inteiro. Para explorar um dos polos, aquele que assinala as práticas humanas na história, 

Said retorna a Giambattista Vico, pensador que, como assevera Said, introduziu “em toda a 

ideia de humanismo uma falha trágica” (SAID, 2007, p.30). Ainda conforme Said, o impor-

tante no humanismo “é a noção secular de que o mundo histórico é feito por homens e mulhe-

res, e não por Deus, segundo o princípio formulado por Vico em A Ciência Nova, de que só 

podemos conhecer o que fazemos ou, para dizer de outra maneira, podemos conhecer segundo 

o modo como as coisas foram feitas” (2007, p.30). No segundo vetor, Said mantém-se alerta 

quanto aos desastres que se seguiram e se seguem quando conduzimos “a nossa vida pública 

de intelectuais com indiferença aos interesses e sofrimentos dos povos e lugares distantes de 

nossos sítios metropolitanos ocidentais de interesse próprio” (BILGRAMI, 2007, p.10). A 

posição especialmente frutífera de Said é que, como lembra Bilgrami, “enquanto não suple-

mentamos o autoconhecimento com a autocrítica, na verdade, enquanto não compreendemos 
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o autoconhecimento como sendo constituído pela autocrítica, o humanismo e suas manifesta-

ções curriculares („as Humanidades‟) ainda não são visíveis no horizonte” (2007, p.10). 

Uma das principais hipóteses de Said é a releitura do legado humanista a partir de ou-

tro viés, que denomina de humanismo mundano: “a palavra-chave aqui é „mundano‟, uma 

noção que sempre usei para conotar o mundo histórico real de cujas circunstâncias nenhum de 

nós jamais pode estar separado, nem mesmo em teoria” (SAID, 2007, p.71). Enquanto, diga-

mos, metodologia do seu projeto crítico, o mundano – ou a mundanidade – significa, entre 

outras possiblidades, a adoção, no trabalho intelectual, de perspectivas historicizadas que ab-

jurem dos discursos fundamentalistas – sejam estes as versões do cristianismo messiânico 

inscrito na retórica política estadunidense, sejam as manifestações do radicalismo islâmico, o 

sionismo nacionalista pró-Israel, o elitismo das teorias etnocêntricas – e até mesmo a autoen-

tronização do “clã” da Teoria Pós-estruturalista na academia –, cujas presunções monoescópi-

cas impedem mediações mais nuançadas e democráticas. 

No campo específico da crítica literária, a mundanidade seria uma alternativa aos mé-

todos tradicionais de interpretação, ora centrados na historiografia positivista e na sociologia 

reflexiva, ora apenas na imanência da estrutura ou na perseguição elevada do valor da literari-

edade, ora no estilo excessivamente elevado e hermético dos autores ligado à Teoria Pós-

estruturalista. Para Said, a mundanidade, potencializada pela condição do crítico que, mesmo 

não sendo um exilado de fato, se situa em um terceiro-espaço do exílio, pressupõe a articula-

ção entre o mundo, o texto e a crítica, estabelecendo pontes diretas entre as práticas estéticas e 

políticas. Aqui, Said fala acerca de uma “crítica laica”, cuja laicidade vai além da conotação 

religiosa e evitaria também a obscuridade arcana da especialização “sacralizante” e solipsista 

dos códigos interpretativos da “alta Teoria”, conectando o trabalho intelectual ao mundanismo 

social. Para ele, textos e discursos existem em circunstâncias de tempos, histórias, poderes 

legitimados e lugares e, por isso, estão no mundo e são terreais. Essa qualidade reside na co-

nexão entre o texto e a realidade social na qual se produz o pensamento.   

 

Qualquer leitura que realizamos está situada num determinado tempo e lu-

gar, assim como os escritos que encontramos no curso do estudo humanista 

estão localizados numa série de estruturas derivadas da tradição, da trans-

missão e variação dos textos, bem como das leituras e interpretações acumu-

ladas. E igualmente importantes são os contextos sociais que descreverei em 

geral como aqueles situados entre os domínios estéticos e históricos. Com o 

risco de simplificar, é possível dizer que duas situações estão em ação: a do 

leitor humanista no presente e a do texto na sua estrutura. Cada uma requer 

uma análise cuidadosa, cada uma habita uma estrutura tanto local como his-

tórica mais ampla, e cada uma deve exigir do humanista um questionamento 

implacável.  (SAID, 2007, p.99). 
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Pensar opositivamente a partir da mundanidade significa, por conseguinte, “abrir todas 

as tradições, ou tantas quantas possíveis, umas para as outras, questionar cada uma pelo que 

fez com as outras” (SAID, 2007, p.72) e, notadamente, se opor à apropriação dos textos como 

propriedades exclusivas dos discursos da nação, das ideologias, das religiões, das comunida-

des autocentradas e do elitismo “clerical”, em nome de conexões múltiplas e heterogêneas 

situadas nos espaços da cultura material.   

 

A mundanidade – com o que pretendo dizer, num nível cultural mais preciso, 

que todos os textos e todas as representações estavam no mundo e sujeitos a 

suas numerosas realidades heterogêneas – assegurava a contaminação e o 

envolvimento, porque em todos os casos a história e a presença de vários ou-

tros grupos e indivíduos tornavam impossível que alguém ficasse livre das 

condições da existência material. (2007, p.71).  

 

O mundanismo seria outra forma de reafirmar o secularismo do pensamento, um lega-

do imprescindível do Iluminismo, bem como sua independência crítica em relação às lealda-

des religiosas e ideológicas que, como percebia Said, atravessam os discursos políticos sobre 

os conflitos históricos, seja entre Israel e os palestinos, seja entre os Estados Unidos – na 

“cruzada” de Bush no Oriente Médio – e radicais islâmicos ou, no âmbito mais especifica-

mente acadêmico, na querela do cânone ocidental e o multiculturalismo crítico
16

. Todavia, a 

                                                           
16

 O secularismo é uma salutar contribuição do humanismo ao Ocidente, embora não seja um apanágio ocidental 

e faça parte, muito antes do Renascimento e da Ilustração, da tradição do pensamento islâmico, como Said indica 

em Humanismo e crítica democrática. O grande romancista israelense Amós Oz diz que, desde o século 19: 

“Seculares autoconscientes não buscam a tranquilidade, mas inquietude intelectual, e adoram perguntas mais do 

que respostas. Para judeus seculares, a Bíblia hebraica é magnífica criação humana. Unicamente humana. Nós a 

amamos e a questionamos” (OZ, 2015, p.19). A secularidade propõe que os princípios religiosos são criações 

históricas e problemáticas assim como as leis do Estado. Não se trata, portanto, de um antagonismo às religiões, 

mas do distanciamento crítico necessário entre dogmas religiosos e princípios éticos como instâncias fundamen-

tais da democracia. O secularismo propõe o respeito às religiões “na esfera individual”, como garantia dos direi-

tos individuais modernos, desde que essas tolices não sejam acompanhadas por ódio àqueles que pensam fora da 

esfera religiosa. Também não deve ser confundido com o ateísmo militante ou agnosticismo relativista, mas 

antes como questionamento do papel da religião na ordem pública. Na última década, a ascensão da brigada 

neoconservadora entre republicanos e alguns membros do Partido Democrata, nos EUA, além da indistinção 

entre política e religião em Israel, um estado assumidamente judaico e não secular, e em muitos países do Orien-

te Médio, cujos cargos políticos são ocupados por representantes de facções religiosas, essa separação se viu 

ameaçada pela vociferante interferência religiosa na política. Nos EUA, oficialmente um Estado secular, o recru-

descimento dessa tendência esteve encarnado na figura do presidente George W. Bush, que chegou a afirmar, em 

entrevista à BBC de Londres, que invadiu o Afeganistão e o Iraque após uma “conversa pessoal com Deus” (Cf. 

Bush. The Guardian. Disponível em: <http://www.guardian.co.uk/world/2005/oct/07>). No Congresso estaduni-

dense, ainda tramita um projeto que propõe a proibição do ensino da teoria do evolucionismo e a exclusividade 

da teoria criacionista nas escolas. A chegada de Barack Obama à presidência, em 2008, representou um recuo 

dessa tendência e um claro apreço ao Estado laico. No Brasil, houve um retrocesso durante o governo do presi-

dente Lula, que assinou um compromisso com o Vaticano propondo a volta do ensino religioso nas instituições 

públicas. Em 2012, as manifestações contra a escolha do pastor evangélico e deputado Marco Feliciano para a 

presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal foram claramente um apelo à secularidade do 

Estado. 
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mundanidade em Said não é um elogio ao realismo positivista na teoria; é, antes, uma posici-

onalidade crítica e estratégica, pois 

 

quer fale sobre os orientalistas, escritores canônicos ou sobre as principais 

figuras da resistência pós-colonial, a sua abordagem é informada por uma 

convicção profunda e inabalável da localização da atividade intelectual. Seja 

na crítica literária ou no ativismo social, o mundanismo do crítico determina 

suas reais relações de poder. Os próprios intelectuais, como os textos que 

produzem, não são máquinas teóricas, mas estão constantemente marcados 

pela complexidade de seu próprio ser no mundo. É este o mundanismo que 

dá ao trabalho intelectual sua gravidade, aquilo que o torna “matéria”. Neste 

sentido, então, o mundanismo continua a ser a fonte da energia que impulsi-

ona os próprios compromissos intelectuais de Edward Said com a cultura e a 

política. É a deslocalização do intelectual exilado que fornece a motivação 

mais forte para „falar a verdade ao poder‟. (ASHCROFT; AHLUWALIA, 

2001, p.48). 

 

Paradoxalmente, no campo específico da crítica literária, Said defende que o reexame 

do humanismo no presente deve passar por um retorno à filologia, cujo procedimento de lei-

tura crítica minuciosa e comparativa dos textos talvez  

 

seja o menos atraente, o menos excitante e menos moderno de todos os ra-

mos da erudição associados com o humanismo, bem como o menos provável 

de aparecer em discussões sobre a relevância do humanismo para vida no 

início do século XXI [...] É o caso de mencionar, a fim de diminuir a resis-

tência à noção pouco atraente de filologia como disciplina obsoleta de anti-

quário, que talvez o mais radical e intelectualmente mais audacioso de todos 

os filósofos ocidentais dos últimos 150 anos, Nietzsche, foi e sempre se con-

siderou acima de tudo um filólogo. (SAID, 2007, p.80). 

 

É necessário dizer, mesmo que de modo bastante conciso, à qual filologia se retorna 

aqui. Não se trata de um trabalho específico de crítica textual ou ecdótica, nem do trato com 

textualidades de eras pregressas em detrimento das expressões atuais, embora Said não faça 

qualquer agravo a essas práticas da filologia “clássica”. Trata-se especificamente de uma re-

tomada da filologia refinada por Erich Auerbach
17

, que amalgama análise das formas literárias 

e aportes conceituais da sociologia e da história, em um esforço sincrético em que as três 

áreas oxigenam e alargam os limites umas das outras. 

É preciso grifar também que o paradoxo, longe de ser um entrave metodológico, é, pa-

                                                           
17

 O próprio Eric Auerbach já havia feito, ao final de Ensaios de Literatura Ocidental, um réquiem da atividade 

critico-filológica, perguntando ao leitor: “Quantos homens dominarão o conjunto do material desse campo espe-

cífico, com todas as suas ramificações e direções de pesquisa? Como é possível, em tais circunstâncias, pensar 

numa filologia sintético-científica da literatura mundial? Ainda existem pessoas que, ao menos no tocante à 

Europa, dominam o conjunto do material; mas todas elas pertencem, tanto quanto sei, à geração que cresceu 

antes da guerra. Será difícil substituí-la [...]”. (apud ROCHA, 2013, p.11). 
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ra o autor, um modo de pensar crítico e ativo, ao mesmo tempo criterioso na análise textual e 

oposicional na avaliação mundana – para-dóxico, portanto, fora da dóxa. Os paradoxos con-

ceituais no pensamento de Said não resultam de qualquer ecletismo ou do mau uso de corren-

tes teóricas irreconciliáveis, mas, ao contrário, são a maior confirmação do seu mundanismo e 

da qualidade nômade do intelectual diaspórico. As relações diretas entre a trajetória migrante 

de Said e suas teorias críticas, e as ambivalências que delas derivam, ilustram os paradoxos da 

identidade cultural contemporânea. Said era árabe e palestino; porém, mesmo não sendo mu-

çulmano, foi o intelectual mais identificado com as políticas dos palestinos islâmicos. Os hu-

manistas conservadores viam em Said um “palestino ressentido”, enquanto a autoridade pales-

tina, na fase final de Arafat e após, o via como um “palestino-cristão americanizado em dema-

sia”. Os religiosos ortodoxos viam Said como um ímpio secularista, embora os elististas con-

servadores o considerassem o “professor do terror” e os esquerdofrêncos guerrilheiros dos 

campi o chamassem de “liberal e erudito demais”. Esses traços identitários paradoxais e nun-

ca fixados são, como já foi dito, sua própria condição e mundanidade, subtextos reescritos por 

Said que emergem o tempo inteiro em seus escritos. Outro paradoxo evidente em seu pensa-

mento é a convivência tensiva entre sua crítica cultural de intelectual pós-colonial contestató-

rio e suas preferências pelo cânone literário ocidental, o que lhe confere a “pecha” de ser um 

elitista cultural. Said declinava inclusive o posto de “fundador” dos estudos pós-coloniais, 

embora seu nome apareça sempre em qualquer mapeamento sobre o campo, como parte da 

“trindade” dos precursores ao lado de Bhabha e Spivak. O próprio Homi Bhabha definiu essa 

capacidade paradoxal de Said de mover-se entre a “torre de marfim” da crítica acadêmica e o 

mundo da política como a desenvoltura de um “acrobata”, a habilidade de estar política e filo-

soficamente comprometido e ainda assim oferecer avaliações críticas e estéticas independen-

tes de “igrejas” teóricas (BHABHA, 2006, p.19). Bhabha confessa que esse procedimento 

proposto por Said, essa forma de pensar paradoxalmente, serviu-lhe como um farol ao seu 

pensamento crítico diante dos impasses colocados pelas ambivalências da obra de V.S. Nai-

paul. Diz Bhabha acerca de Said que 

 

suas reflexões sobre as complexidades de uma vida laboral – as sinuosidades 

entre os interesses teóricos e o compromisso social – eram notavelmente 

oportunas porque também eu intentava encontrar meu próprio equilíbrio. Es-

tava escrevendo sobre V.S. Naipaul e me encontrava ante uma espécie de di-

lema. Suas opiniões políticas sobre a história do Terceiro Mundo podem ser 

provocativas e ofensivas, mesmo quando suas reflexões sobre o modo de vi-

da nas sociedades pós-coloniais sejam sutis, agudas e surpreendentes. [...] 

Minha tarefa era, sem dúvida, árdua, porque o valor imaginativo da escritura 

de Naipaul reside em sua singular perversidade. Seus relatos incorporam as 
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energias negativas e perspectivas daninhas com uma paixão feroz que é, ao 

mesmo tempo, dogmática e diagnóstica. É possível que muitas das posturas 

ideológicas de Naipaul resultem moral e politicamente objetáveis, como fo-

ram para mim, e sem dúvida para Said. [...] Porém a oposição e a refutação, 

sustenta Said com eloquência, devem estar fundamentadas em uma respon-

sabilidade filológica que alcance tanto os associados quanto os adversários. 

Ambos os aspectos do processo filológico – recepção e resistência – são prá-

ticas de um cético modo de pensar para-dóxico. (BHABHA, 2006, p.19). 

 

O processo de leitura filológica e crítica entre a análise paciente e a resistência secular 

deve articular, na visão de Said, uma recepção submetida aos textos como “objetos separa-

dos”, passando depois, “à força de expandir e elucidar as estruturas com frequência obscuras 

ou invisíveis em que eles existem, às suas situações históricas e ao modo como certas estrutu-

ras de atitude, sentimento e retórica se enredam em algumas correntes, algumas formulações 

históricas e sociais de seu contexto” (SAID, 2007, p.85). Esse movimento duplo, historica-

mente contextual e esteticamente polifônico, traduz o modo de leitura paradoxal proposto por 

Said: tradicional no tratamento dado à textualidade, mas politicamente intempestivo no recor-

te das representações históricas do mundo que informam os textos. Mesmo que pareça uma 

simplificação metodológica, esse movimento pendular pode contrabalançar objetividade e 

subjetividade, fora e dentro do texto, precisão conceitual e abertura estética, em um estilo que 

Luiz Costa Lima (1986), referindo-se ao tipo de análise de Auerbach, chamou de “paixão me-

dida” que põe em tensão elementos formais e exógenos – os traços históricos e sociais refra-

tados no texto, sem que estes se transformem em paralelogramos de meio e momento históri-

co. 

 

Mais do que nunca temos de praticar um modo para-doxal de pensamento 

(doxa: lugar comum, ideais recebidos) que, sendo igualmente cético quanto 

ao bom senso e aos finos sentimentos, arrisca parecer às pessoas corretas nos 

dois lados quer uma posição inspirada pelo desejo de „chocar o burguês‟, 

quer uma indiferença intolerável ao sofrimento das pessoas mais desprotegi-

das em nossa sociedade. (SAID, 2007, p.108. Grifos do autor). 

 

Ao retomar a filologia auerbachiana, Said procura recuperar também uma força mun-

dana – perdida ou talvez apenas esquecida – dessa disciplina moderna. “Geralmente esquece-

mos que a filologia ocidental moderna, que se inicia em princípios do século XIX, se com-

prometeu em revisar as ideias comumente aceitas acerca da linguagem e suas origens divinas” 

(SAID, 2004, p.68)
18

. Inicialmente como projeto secular de articulação entre a linguagem, o 

                                                           
18

 Embora a filologia tenha seus mitos fundacionais na Atenas do século VI a.C., quando o rei Pisístrato enco-

mendou a um grupo de filólogos uma versão “definitiva” da Ilíada e da Odisseia a partir das narrativas populares 

sobre a ira de Aquiles e os périplos de Ulisses, e na fundação da Biblioteca de Alexandria, passando pelo Renas-
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texto e a história, e “após fracassar em seu objetivo, passou a reduzir a linguagem a uma série 

de circunstâncias específicas: grupos linguísticos, teorias raciais e teses geográficas e antropo-

lógicas” (SAID, 2004, p.68), a atividade hermenêutica da filologia pode ser aproveitada tam-

bém na contenção dos excessos da leitura meramente “sociológica” ou meramente ideológica 

dos textos literários, embora seu compromisso mundano com as transições históricas seja um 

dos seus principais pontos de fuga.  

 

Sim, precisamos sempre voltar às palavras e às estruturas nos livros que le-

mos, mas assim como essas palavras foram elas próprias retiradas do mundo 

pelo poeta, e evocadas do silêncio por meio de maneiras substanciais sem as 

quais nenhuma criação é possível, os leitores devem estender suas leituras 

para os vários mundos em que cada um de nós reside. É especialmente apro-

priado que o humanista contemporâneo cultive essa percepção de mundos 

múltiplos e tradições complexas que interagem umas com as outras, essa 

inevitável combinação que mencionei de participação e distanciamento, re-

cepção e resistência. (SAID, 2007, p.101). 

 

É bom lembrar que a análise crítica de Erich Auerbach, embora situada na filologia 

românica, parte de uma concepção ampliada de “filologia”, tomada de certa forma da Ciência 

Nova de Giambatista Vico, que aproxima aportes disciplinares da sociologia (que emergia no 

mesmo momento e no ambiente de formação intelectual de Auerbach, nos anos de 1920/30, 

mas que também é revista pelo romanista em sua forte cientificidade tendente, na época, à 

totalização do social, mas da qual Auerbach aproveita a atenção aos elementos antropológi-

cos), incluindo também a filosofia (Croce, Heidegger etc.), a história da arte, a história da 

cultura e das ideias (WAIZBORT, 2004, p.79). Auerbach compreende a “filologia”, via Vico, 

assim como Said em Humanismo e crítica democrática, como uma espécie de disciplina-

matriz das humanidades. Daí que Said defenda, entre outras possibilidades, o princípio críti-

co-filológico de leitura minuciosa como um dos núcleos da prática humanista secular:  

 

Essa base é no fundo o que tenho chamado de filológica, isto é, um escrutí-

nio paciente e detalhado e uma atenção de vida inteira que têm como foco as 

palavras e as retóricas pelas quais a linguagem é usada por seres humanos 

que existem na história: por isso a palavra „secular‟, como eu a emprego, 

bem como a palavra „mundanidade‟. Essas duas noções nos permitem levar 

em consideração não os valores eternamente estáveis ou sobrenaturalmente 

                                                                                                                                                                                     

cimento e a recuperação da Antiguidade greco-latina, foi nos séculos 18 e 19 que a filologia, sofrendo os aportes 

das ciências modernas, se reconstituiu como disciplina científica. Na tradição filológica germânica do século 19, 

sintonizada com os ideais românticos e as demandas da fundação da nacionalidade, a disciplina amplia-se para 

além da restauração e autenticação de textos antigos, passando a comentá-los como documentos das origens da 

nacionalidade (notadamente as narrativas da cultura popular), a partir da abordagem dos nexos entre aspectos 

linguísticos, formais, estéticos, culturais e sociológicos (SOUZA, 2006, p.77; AUERBACH, 1970, p.11-18).  
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informados, mas antes as bases cambiantes da práxis humanista a respeito 

dos valores e da vida humana que nos atingem plenamente neste novo sécu-

lo. (SAID, 2007, p.84). 

 

Para Said, a leitura atenta ao texto é tanto um modo de contraponto ao culto sedutor 

das formas telegráficas, da informação pré-fabricada e da velocidade informacional, que tor-

nam a experiência mundana homogênea e unidimensional, quanto uma maneira deliberada de 

reflexão mais “lenta” e extensiva: 

 

O que tenho chamado resistência humanista precisa, portanto, ocorrer em 

formas mais longas, ensaios mais longos, frases mais longas, de modo que a 

primeira história do governo de Saddan Hussein (sempre referido delibera-

damente como seu „regime‟), por exemplo, possa surgir com todos os seus 

detalhes sórdidos, detalhes que incluem um extenso padrão de apoio direto 

aos Estados Unidos [...] Nada disso pode ser feito na forma de curtas explo-

sões de informação a respeito do “eixo do mal” ou declarações de que o 

“Iraque possui armas de destruição de massa e constitui uma ameaça direta 

aos Estados Unidos e ao nosso modo de vida”, frases que precisam de um 

laborioso desmantelamento, desconstrução, documentação ou confirmação. 

(SAID, 2007, p.98). 

 

Não se trata, contudo, como podem sugerir as frases acima, de um posicionamento pu-

ramente “apocalíptico”, um anátema contra a indústria cultural, à maneira da Teoria Crítica, 

embora a atenção negativa desta seja produtiva, em muitos casos, à recepção “integrada” dos 

textos midiáticos. Entretanto, Said – atuante articulista da imprensa – reconhece também que 

“o jornalismo ou os artigos de política na mídia” podem ser espaços de pensamento contesta-

tório e não devem “ser lidos rápida e superficialmente”, defendendo “uma leitura atenta em 

todos os casos” (2007, p.86). 

Proponho que o conceito de leitura paciente e lenta, além da resistência à estandardi-

zação, tem em Said outro endereçamento produtivo: articulado ao campo social e mundano, 

ele pode fazer emergirem escrituras oposicionais silenciadas – a potência das partes no todo 

hegemônico – já que seu humanismo crítico não é simplesmente um tributo à hermenêutica 

filológica e à filosofia da história, mas sobretudo uma proposta de reflexão acerca do lugar da 

narração e da estética nas “conexões” e na construção de afiliações subalternas diante dos 

nacionalismos defensivos.  

 

O que pode ser mais adequado para o humanista [...] do que aceitar a respon-

sabilidade de manter, em lugar de dissolver, a tensão entre o estético e o na-

cional, usando o primeiro para oferecer desafio, reexame e resistência ao úl-

timo, naqueles modos lentos de recepção e compreensão característicos do 

humanista? Quanto a estabelecer conexões que nos permitem ver a parte e o 
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todo, o principal é o seguinte: o que conectar com o quê, como conectar e 

como não conectar? (SAID, 2007, p.103).  

 

A atenção à leitura ruminativa, revista através do filtro filológico, é assim sobredeter-

minada pela função performativa que a linguagem e a narração exercem na representação da 

“experiência não-documentada dos povos silenciados”. Segundo Said, a ironia da atual “era 

dos extremos” é ser o período de maior expansão dos fluxos informacionais e documentais e 

também a quadra histórica na qual, cada vez mais, as experiências estão sendo perdidas pela 

 

marginalização, pela assimilação e pelo vocabulário homogeneizador – a ex-

periência não-documentada das populações que agora são descritas tão arro-

gantemente pelos nossos repórteres imperiais como residentes nos confins da 

Terra. O humanismo, acredito eu, deve desenterrar os silêncios, o mundo da 

memória, de grupos itinerantes que mal sobrevivem, os lugares de exclusão e 

invisibilidade, o tipo de testemunho que não chega às reportagens, mas que 

cada vez mais questiona um meio ambiente exageradamente explorado, pe-

quenas economias sustentáveis e pequenas nações, além de povos marginali-

zados tanto fora como dentro da goela do centro metropolitano, podem so-

breviver à trituração, ao achatamento e ao deslocamento que são característi-

cas proeminentes da globalização. (SAID, 2007, p.107). 

 

Said propõe, portanto, que se conecte o trabalho de reflexão “lenta” do humanismo 

crítico, entre “a parte e o todo”, às narrativas ocultadas das sociedades refugiadas e aos “no-

vos não-documentados da Terra”. Aqui, Said retoma em diferença as formulações de Frantz 

Fanon, outro humanista radical e cosmopolita que o inspira, nascido na Martinica e engajado 

em lutas na África e na Europa e a “figura angular” das teorias pós-coloniais. No contexto das 

descolonizações dos anos de 1960, Fanon também propôs, em seu último grande ensaio, Os 

Condenados da Terra (1979), um “novo tipo de humanismo”. 

Homi Bhabha aproxima o humanismo de Said ao de Fanon. Este, “sem dúvida, escre-

veu (ou assim acreditava) com um pé no umbral de um Terceiro Mundo de nações, a ponto de 

começar com uma „nova história do homem” (2006, p.27), enquanto 

 

Said abrigava esperanças de semelhante „paraíso‟ humanista. A „desequili-

brada energia‟ da época, o que descreve em outra parte como a „implacável 

energia do lugar e a perda do lugar‟, o proporciona uma dupla visão da histó-

ria em que a tragédia e transição, encarceramento e emancipação, parecem 

fazer parte da mesma cadeia de eventos. É da turbulência das guerras, das 

ocupações, segregações e desalojamentos que emerge a resistente esperança 

de que estas desequilibradas energias do lugar e da perda do lugar se acomo-

dem de maneira tal que seja visível viver com fronteiras compartilhadas e 

histórias contrapostas. (BHABHA, 2006, p.27). 
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Ao invocar o Terceiro Mundo a reinventar o humanismo, que ele chamava de criação 

de “um novo Homem”, Fanon não pretendeu a destruição da Europa e do seu Humanismo, 

mas, ao contrário, outro conceito de humanismo numa dialética de forças opostas, buscando 

um ponto de intervalo e convergência ante as forças colonialistas baseadas em distinções bi-

nárias e essencialistas. Segundo Fanon, no capítulo inicial de Os Condenados da Terra, com 

seu característico timbre de manifesto emancipador, que reverbera em muitas passagens de 

Said,  

 

a descolonização é simplesmente a substituição de uma „espécie‟ de homens 

por outra „espécie‟ de homens. [...] Sua importância invulgar decorre do fato 

de que ela constitui, desde o primeiro dia, a reivindicação mínima do coloni-

zado. [...] A descolonização jamais passa despercebida porque atinge o ser, 

modifica fundamentalmente o ser, transforma espectadores sobrecarregados 

de inessencialidade em atores privilegiados, colhidos de modo quase grandi-

oso pela roda viva da história. Introduz no ser um ritmo próprio, transmitido 

por humanos novos, uma nova linguagem, uma nova humanidade. A desco-

lonização é, em verdade, criação de homens novos. (FANON, 1979, p.25-26. 

Grifos do autor). 

 

 

1.4 A FILOLOGIA E A FENOMENOLOGIA DO EXÍLIO 

 

 

O modelo de leitura saidiano transita nas fronteiras entre os discursos, a narrativa e o 

campo das representações e transições históricas. Esse modo de articulação já se encontra 

esboçado, como assinala o próprio Said, em Mimesis, de Erich Auerbach (2009), objeto do 

quarto capítulo de Humanismo e crítica democrática (2003)
19

. Despertou a atenção de muitos 

comentadores
20

 que Said, um pensador iconoclasta, intérprete polêmico da alta tradição literá-

ria europeia, cujas obras mais conhecidas, como Orientalismo e Cultura e Imperialismo, são 

consideradas bases dos estudos culturais e pós-coloniais, expressasse nesse ensaio seus débi-

tos e afinidades com Auerbach, “filólogo moderno” que esteve exclusivamente focado na aná-

lise dos clássicos fundadores da literatura ocidental. Embora o reconhecimento da admiração 

de Said por Auerbach não fosse recente, alguns de seus leitores, admiradores ou não, se sur-

preenderam com seu “retorno” (inexistente, em minha opinião, pois Auerbach sempre foi uma 

                                                           
19

 O capítulo quarto de Humanismo e Crítica Democrática, intitulado Introdução a Mimesis, de Erich Auerbach, 

é uma revisão da apresentação feita por Said para a edição comemorativa dos cinquenta anos de publicação de 

Mimesis em língua inglesa. Essa edição especial foi lançada em 2003, ano da morte de Said. 
20

 Para ficar em poucos exemplos, podem-se citar Homi Bhabha, Paul Bové, Bill Ashcroft, Helen Tifflin, autores 

com os quais dialogo nesta seção. 
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referência forte para Said), já que a fama de Said, “o professor do terror”, baseaeva-se tanto 

em sua práxis política, como intelectual envolvido na questão palestina, quanto na análise dos 

discursos da “invenção do Oriente e da alteridade” na tradição cultural ocidental. A supresa 

estaria no reconhecimento por parte de Said da sua “dívida” em relação a um dos maiores 

rebentos do pensamento europeu: Mimesis, de Erich Auerbach, obra-prima e incontornável da 

teoria literária, lançado em 1946, cuja ênfase no cânone literário ocidental seria justamente a 

confirmação do eurocentrismo contra o qual se insurgiram as demandas pós-estruturalistas, os 

culturalistas e pós-coloniais.  

Então, por que Said considera Mimesis a ilustração concreta de seus argumentos acer-

ca da viabilidade do humanismo e da crítica mundana e secular? Para ele, Mimesis é o “mais 

importante livro da prática humanista desde a 2ª Grande Guerra Mundial” (SAID, 2007, 

p.111), cuja influência atravessaria ondas teóricas “associadas com tendências acadêmicas, a 

maioria das quais é rapidamente substituída por mudanças de gosto, modas ou genuína desco-

berta intelectual” (2007, p.111). Em 1988, Paul Bové, em seu Intellectuals in Power, já havia 

traçado uma genealogia do humanismo crítico, cujas dobras mais contemporâneas e parado-

xais seriam, segundo o autor, Michel Foucault e Said, mas teria no perspectivismo de Auer-

bach uma referência básica. Conforme Bové, Mimesis seria “uma história descontínua como a 

história engajada do presente”, e forneceria “modos de pesquisa acadêmica” ainda viáveis 

“para inquirir as atuais condições sociais e políticas das quais todo discurso cultural e intelec-

tual emerge” (BOVÉ apud LINDENBERGER, 2004, p.01). 

Said reconhece, inicialmente, a economia e a produtividade do estilo ensaístico de Au-

erbach, a saber: a utilização de longas citações iniciais das obras analisadas a partir das quais 

se desenrola uma detalhada explicação que habita a localidade do texto, num ritmo descansa-

do e ruminativo, que se desdobra em comentários sobre as relações entre o estilo, as estraté-

gias de representação da realidade e os contextos sócio-políticos. Para usar uma imagem me-

tafórica de tal modo de análise, os fragmentos iniciais das obras avaliadas por Auerbach das 

quais emergem sua historicidade, geralmente imagens “cotidianas” e pouco importantes dos 

textos, funcionam, em Mimesis, como pedras lançadas na superfície da água, provocando li-

nhas de leituras concêntricas – e excêntricas – a partir das quais os sentidos latentes dos textos 

sobem à tona e conectam a interpretação imanente aos traços da história e da cultura. Um 

exemplo: no capítulo XII de Mimesis, intitulado O Príncipe Cansado, sobre o drama Henrique 

V de Shakespeare, o príncipe Henrique, futuro rei Henrique V, confessa ao plebeu Poins, um 

dos seus companheiros de farras juvenis, estar “extremamente cansado” e desejoso por “uma 

cerveja fraca” (“uma cervejinha”), vontade indigna de uma pessoa de tão elevada posição, 
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ainda mais por ser uma confissão ao subalterno Poins, que “repreende” o nobre pela conces-

são à prática característica da plebe. Tal detalhe cômico, que recorta a emergência do cotidia-

no mundano em uma tragédia de tom elevado, é lido por Auerbach como (1) índice de uma 

mudança estilística (a hibridização de estilos da tragédia e da comédia), (2) uma nova abertura 

(múltipla e mais livre) do modo de representação do mundo quando comparada ao Século de 

Ouro Espanhol; e (3) um traço de relativização dos limites aristocráticos-estamentais (um 

signo das transformações e tensões sociais e históricas em curso). Segundo Auerbach, na an-

tológica coda de Mimesis, seu método de trabalho procura  

 

apresentar, para cada época, uma certa quantidade de textos, para com base 

nos mesmos pôr à prova os meus pensamentos, levar imediatamente para 

dentro do assunto, de tal forma que o leitor chega a sentir do que se trata, an-

tes que lhe seja impingida uma teoria. O método da interpretação de textos 

deixa à discrição do intérprete certo campo de ação: pode escolher e dar ên-

fase como preferir. Contudo, aquilo que afirma deve ser encontrado no texto. 

As minhas interpretações são dirigidas, sem dúvida, por uma intenção de-

terminada; mas essa intenção só ganhou forma, paulatinamente, sempre du-

rante o jogo com o texto, e, durante longos trechos, deixei-me levar pelo tex-

to. Em pesquisas desta espécie, não se mexe com leis, mas com tendências e 

correntes que se entrecruzam e complementam da forma mais variada possí-

vel. [...] Pelo contrário, empenhei-me em acomodar os múltiplos dados e dar 

a minhas formulações a correspondente elasticidade. (AUERBACH, 2009, 

p.501). 

 

A elasticidade proposta pelo filólogo teria relação com a articulação que ele faz entre 

as transformações nas formas de representação literária da “realidade”, com os modos de figu-

ração do mundo e dos sujeitos em obras literárias de períodos variados e com o devir da “in-

venção do humano” no Ocidente, vista por Auerbach como intrinsecamente mundana, históri-

ca e não transcendente. Ou seja: como as variações da representação literária do “real”, as 

imagens que os sujeitos inventaram para si mesmos, condensam e fazem emergir as mudanças 

históricas no mundo? Embora utilize o termo “realismo” em seu subtítulo, Auerbach evita a 

mera causalidade reflexiva e a atribuição de “um conteúdo arbitrário ou extemporâneo à con-

dição humana”, pois entende que as obras literárias também inventam maneiras de vermos 

nossas relações com o mundano. Como diz Leopoldo Waizbort (2013, p.178), “não se trata de 

atribuir, pelo investigador, um conteúdo a elas [as obras], mas algo bem diferente: descobrir 

como, a cada momento, os seres humanos viam, inventavam e compreendiam sua condição 

humana, representando-a literariamente”, o que significa assumir a historicidade das trans-

formações das “formas de consciência” e das estruturas sociais no espaço e momento em que 

vivem. Em suma, mais importante que as marcas de um realismo naturalista, em Mimesis, “o 
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cotidiano é tão importante precisamente por isto: é o lugar onde os homens e mulheres vivem 

e, portanto, é onde por assim dizer está assentada [...] sua historicidade intrínseca” (WAIZ-

BORT, 2013, p.178).  

Tal modo de leitura é reapropriado nas práticas críticas de Said: o passo inicial do ato 

interpretativo localiza-se no texto (suas relações com o tempo, estratégias discursivas, gêne-

ros, efeitos de composição, traços estilísticos, modos narrativos), movendo-se, em seguida, ao 

tracejamento de redes periféricas exteriores (contextos político e histórico, lócus enunciativo, 

representação de subjetividades). Não se trata apenas de procurar estabelecer hegelianamente 

os reflexos do mundo na forma do texto, como na importante linha aberta pela sociologia do 

romance, mas de atingir o inconsciente histórico da narrativa. 

 

A verdadeira leitura filológica é ativa; implica adentrar no processo da lin-

guagem já em funcionamento nas palavras e fazer com que revele o que po-

de estar oculto, incompleto, mascarado ou distorcido em qualquer texto que 

possamos ter diante de nós. Nessa visão da linguagem, as palavras não são 

marcadores ou significantes passivos que representam despretensiosamente 

uma realidade elevada, mas antes uma parte formativa integrante da própria 

realidade. (SAID, 2007, p.82). 

 

Como se sabe, Said não foi o primeiro a analisar as imagens do Oriente produzidas pe-

la cultura ocidental e, portanto, não foi o precursor da noção de orientalismo. Outros autores 

antes dele já haviam discutido essa temática. O historiador palestino Abdul Latif Tibawi já 

tratara de temáticas semelhantes na década de 1960 em seu livro English Speaking Orienta-

lists (1979); também o filósofo tunisiano Hichem Djait já articulara as representações euro-

peias sobre o islã nos anos de 1970, em seu ensaio L'Europe et l'Islam (1985), entre outros. 

Entretanto, não por acaso, a novidade mais comentada do clássico Orientalismo de Said foi 

seu modo de investigação metodológica: uma mudança de perspectiva sobre um material já 

estudado que aproximava a arqueologia de Foucault – o orientalismo como uma formação 

discursiva geral das representações culturais do “Oriente orientalizado pelo Ocidente” – a 

uma apropriação suplementar do Ansatzpunkt (em alemão, algo como “ponto de partida, pon-

to de localização”) de Auerbach. Conquanto Orientalismo venha sendo lido quase que exclu-

sivamente como uma arqueologia foucaultiana dos saberes sobre o Oriente e pareça, entre as 

obras de Said, aquela que teria menos a ver com Auerbach, é necessário acrescentar que, em-

bora a dívida com Foucault seja evidente, muitas das lições de Auerbach atravessam o livro 

de modo inegável. Na verdade, como lembra Herbert Lindenberger (2004, p.48), “os clichês 

sobre o mundo árabe que Said examina – o Oriente como „feminizado‟, como „exótico‟ ou 
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como „sinistro‟ – servem como um Ansatzpunkt [auerbachiano] por meio do qual Said cria 

toda uma história de como o Ocidente tem apreendido e exercido seu poder sobre o Oriente”, 

algo semelhante, do ponto de vista metodológico, ao que Auerbach fez em sua genealogia da 

representação ocidental em Mimesis. Logo na introdução de Orientalismo, o próprio Said co-

loca a arqueologia foucaultiana (a análise da formação discursiva) e a articulação autor-texto-

contexto (a localização estratégica da filologia mundana) de Auerbach como faróis de sua 

análise, aproximação que lhe valeu críticas sobre o “mau uso” da primeira
21

: 

 

os meus principais dispositivos metodológicos para o estudo da autoridade 

são o que se pode chamar de localização estratégica [Ansatzpunkt], que é o 

modo de descrever a posição do autor em um texto com relação ao material 

oriental sobre o qual ele escreve, e a formação estratégica [arqueologia], 

que é uma maneira de analisar a relação entre textos e o modo pelo qual gru-

pos de textos, tipos de textos e até gêneros textuais adquirem massa, densi-

dade e poder referencial entre si e depois na cultura mais geral (SAID, 1990, 

p.31. Grifos do autor). 

 

Em Orientalismo, Said conseguiu organizar, simultaneamente, a nietzschiana Arqueo-

logia do Saber de Foucault (1995), a aproximação de textos de diferentes campos do conhe-

cimento e temporalidades diversas, estabelecendo entre estes continuidades, matrizes e unida-

des discursivas, e uma longa narrativa próxima à tradição filológica ocidental, à maneira do 

que Auerbach, guardadas as diferenças de assuntos, havia realizado em Mimesis, “numa dupla 

direção, como retrospecção e prospecção, projetando em tempos diversos unidades de matri-

zes” nos textos analisados (HANSEN, 1994, p.48). 

Seguramente, podemos dizer que foi em Cultura e Imperialismo (1995) que Said rea-

lizou melhor essa articulação entre o escrutínio das textualidades e formas literárias ocidentais 

e suas estruturas propriamente históricas, “com frequência obscuras ou invisíveis em que elas 

existem”, elucidando “como certas estruturas de atitude, sentimento e retórica se enredam em 

algumas correntes, algumas formulações históricas e sociais de seu contexto” (SAID, 2007, 
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 Em Orientalismo e depois: ambivalência e posição metropolitana na obra de Edward Said, por exemplo, Aijaz 

Ahmad (2002) faz uma importante análise dos impasses metodológicos do livro de Said. Claramente falando a 

partir de uma concepção dicotômica, o crítico marxista acusa Said de fazer um “mau uso da arqueologia de Fou-

cault”. Para ele, por conta do seu “a-historicismo”, a possibilidade de haver uma longa narrativa (influência de 

Auerbach reconhecida por Said na introdução do livro) que atravessa períodos históricos diferentes, como o capita-

lismo moderno e os pré-capitalistas precedentes, assim como textualidades de temporalidades distanciadas (Sófo-

cles, Dante, Kipling, Flaubert etc.), percorrendo, portanto, uma linha evolutiva que não seria uma arqueologia, mas 

uma história de longa duração totalizante. Além disso, Ahmad não aceita o paradoxo saidiano quando este critica o 

cânone ocidental, suspeitando das instituições culturais que produzem um Oriente literário e, ao mesmo tempo, o 

defende no varejo, analisando positivamente autores como Swift, Yeats, Conrad, dentro outros. Em suma, Ahmad 

acusa Said de recair numa visão monolítica sobre orientalismo e numa “essencialização” de um discurso constituti-

vo do Ocidente sobre o Oriente, baseada em uma evolução progressiva, a qual seria, na visão de Ahmad, anti-

foucaultiana. (AHMAD, 2002, p.109-165). 
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p.85). Mais uma vez como Auerbach, Said cobre uma vasta área da produção cultural, anali-

sando, agora mais “colado” às tessituras textuais do romance europeu do século 19, porém 

passando pela ópera, poesia, meios de comunicação, chegando aos textos contrapontuais de 

“oposição, resistência, movimento e migração” das literaturas pós-coloniais. Em um primeiro 

momento, o autor discute como a representação do colonialismo está incrustada na ficção 

europeia do século 19, principalmente em obras canônicas, como os romances – só aparente-

mente “ingênuos” – de Jane Austen, entre outros. Utilizando e suplementando a lição de leitu-

ra de Auerbach, Said traz o pano de fundo – os cenários e as implicações da empresa colonial 

latentes nos quadros europeus criados pelo romance realista – para a superfície da análise, 

assinalando como essas narrativas dão pistas sobre a consolidação das “atitudes e referências” 

que balizavam as relações entre o centro imperial e as colônias. Assim, a partir de uma rápida 

e aparentemente pouco importante passagem do romance Mansfield Park, de Austen (2011), 

aquela em que a autora narra a volta de sir Thomas Bertram, após longo período nas fazendas 

de Antígua, “seu jardim colonial” no Caribe, Said desencadeia então uma análise ruminati-

va
22

, ao estilo de Auerbach. Vejamos a cena de Austen: 

 

Foi uma manhã azafamada para ele. As conversas com cada um deles ocupa-

ram apenas uma pequena parte. Ele tinha que se instalar em todas as ocupa-

ções habituais de sua vida em Mansfield, ver o administrador e o intendente 

– examinar e fazer as contas – e, nos intervalos dos negócios, percorrer os 

estábulos e os jardins, e as plantações mais próximas; mas, ativo e metódico, 

não só tinha feito tudo isso antes de retomar seu lugar como dono da casa à 

hora do almoço, como também mandara o carpinteiro desfazer tudo o que 

havia sido montado na sala de bilhar [...] E sir Thomas tinha a esperança de 

que mais um ou dois dias bastariam para acabar com qualquer resquício ex-

terior do que acontecera, até a destruição de todos os exemplares avulsos de 

Juras de amor na casa, pois ele estava queimando tudo o que lhe aparecia 

pela frente. (AUSTEN Apud SAID, 1995, p.128). 

 

Partindo desse fragmento do romance, a análise de Said ruma em círculos concêntri-

cos, expondo as afinidades entre as passagens da expressão textual e o “todo do mundo”, ou 

seja, suas ressonâncias históricas e sociais.  

 

A força deste parágrafo é inequívoca. Não é apenas um Crusoé pondo as coi-

sas em ordem: é também um antigo protestante eliminando os traços de 

comportamento frívolo. Nada em Mansfield Park nos desmentiria, porém, se 

fôssemos supor que sir Thomas faz exatamente as mesmas coisas – em esca-

la mais ampla – em suas „fazendas‟ de Antígua. Tudo o que estivesse errado 

por lá, [...] a depressão econômica, a escravidão e a concorrência com a 

França, sir Thomas foi capaz de endireitar, assim mantendo o controle sobre 
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 Aqui resumida apenas para exemplo metodológico.  



64 

 

seu domínio colonial. Aqui, mais do que em qualquer outra parte da obra, 

Auster estabelece uma sincronia entre a autoridade doméstica e a autoridade 

internacional. [...] O que assegura a tranquilidade doméstica e a atraente 

harmonia de uma é a produtividade e a disciplina regrada da outra. (SAID, 

1995, p.128). 

 

Para Said, não se trata, é claro, de transformar Jane Auster numa agente colonial do 

imperialismo britânico. Longe disso. Ele principia com um texto produzido por uma autora 

cujo valor literário e o desinteresse pelas questões políticas são notáveis justamente para co-

mentar a “naturalização” da representação colonialista no inconsciente político do romance 

europeu do século 19, o qual “coincidiu” com o auge da expansão imperialista e, de certa 

forma, a representou numa relação mundanamente complexa. Assim, mesmo sendo um truís-

mo – toda interpretação é passível a releituras posteriores –, a força de uma grande obra está 

na sua capacidade de produzir mais e mais complexidade,  

 

tornando-se com o tempo o que Raymond Williams chamou de uma teia in-

teira de notações culturais com frequência contraditórias. Até os romances 

talentosamente construídos de Jane Austen, por exemplo, são associados 

com as circunstâncias de seu tempo; é por essa razão que ela faz referências 

elaboradas a práticas sórdidas como a escravidão e às lutas pela propriedade. 

No entanto, repetindo, os seus romances jamais podem ser reduzidos apenas 

às forças sociais, políticas, históricas e econômicas, mas antes estão, antiteti-

camente, numa relação dialética não resolvida com essas forças, numa posi-

ção que obviamente depende da história, mas que não é redutível a ela. 

(SAID, 2009, p.87). 

 

Em Said, como em Auerbach, mas em outra chave, o estético e o político implicam 

sempre num ethos e num ethnos e, portanto, caminham juntos. Em suma, o que interessa aqui, 

com esses rápidos e precários exemplos, é sublinhar como a prática de leitura de Auerbach 

aparece imbricada no trabalho crítico de Said: analisar em longa escala as articulações entre 

as representações literárias e o campo das mudanças históricas a partir de uma prática crítica 

filológica, minuciosa e mundana. 

Auerbach continou no pensamento de Said como um som de baixo fundo após Orien-

talismo e uma referência forte para sua crítica a partir do lugar heurístico do exílio. Como fica 

claro em Crítica Secular, ensaio introdutório de O Mundo, o texto e a crítica, escrito em 

1983, a inspiração de Auerbach estabeleceu, para Said, uma postura analítica presente em 

toda sua carreira de crítico diaspórico. Aqui Said já comentava como Auerbach havia alcan-

çado um distanciamento e um ponto de partida diferenciado, cavando uma “toca” dentro da 

própria tradição que estudava e, apesar de sua perspectiva supostamente eurocêntrica, produ-
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ziu um modelo de crítica oposicional. É, portanto, essa posição exilada de Auerbach, “um 

desorbitado náufrago do sentido, da nação e do entorno” (SAID, 2004, p.17), que constitui, 

para o crítico palestino, outra perspectiva potencial. Para Said, o exílio de Auerbach o obrigou 

a olhar a própria tradição europeia de um lócus enunciativo “fora do lugar, exilado, alienado” 

(SAID, 2004, p.20). Ele completa: 

 

sem dúvida, Auerbach assinala de forma explícita que foi precisamente sua 

distância do lugar – em todos os sentidos da palavra – que o permitiu assu-

mir esse soberbo desafio de Mimesis. Como deixou de ser o exílio um desa-

fio ou um risco, ou inlusive uma ameaça que pairava sobre sua individuali-

dade européia, para converter-se em uma missão positiva cujo êxito chegaria 

a ser um ato cultural de enorme importância? A resposta a esta pergunta de-

ve ser buscada em um ensaio da época madura de Auerbach intitulado „Phi-

lologie der weltliteratur‟. A parte mais importante do ensaio deselvolve a i-

deia, anunciada de forma explícita pela primeira vez em Mimesis, porém já 

reconhecida no interesse de Auerbach por Vico, de que o trabalho filológico 

se ocupa com a humanidade em geral e transcende as fronteiras nacionais. 

Como ele disse, „nosso lugar filológico é a terra e já não pode ser a nação‟. 

Seu ensaio deixa claro, não obstante, que seu lugar terreal é a cultura euro-

péia. Porém, ato contínuo, como se estivesse lembrando o período de seu e-

xílio extraeuropeu no Oriente, acrescenta: „Ainda assim, uma parte valiosa e 

indispensável da herança de um filólogo seja a cultura e a herança da própria 

nação [...] Sem dúvida [o trabalho do crítico] só se torna efetivo quando fica 

apartado pela primeira vez deste lugar e depois o transcende‟. (SAID, 2004, 

p.18. Grifos do autor). 

 

Said costuma tomar como uma espécie de refrão da “crítica secular e mundana” uma 

citação feita por Auerbach, no final de Filologia da Literatura Mundial (AUERBACH, 2012, 

p.357), de uma passagem escrita por Hugo de Saint Victor, em Disdacalion, “como um mode-

lo para quem queira transcender os limites nacionais e provinciais” (SAID, 2003, p.59). Após 

afirmar que a “pátria do crítico é a Terra” e que – embora a língua e a cultura por ele herdadas 

continuem indispensáveis – é “preciso afastar-se delas e superá-las para que se tornem efica-

zes, [...] pois o espírito não é nacional”, Auerbach cita essas linhas precisas de Saint Victor, 

que são de fato surpreendentes quando sabemos que o autor era um religioso saxão do século 

XII: 

 

portanto, é fonte de grande virtude para a mente exercitada aprender, pouco 

a pouco, primeiro a mudar em relação às coisas invisíveis e transitórias, de 

tal modo que depois ela possa deixá-las para trás completamente. O homem 

que acha doce seu torrão natal ainda é um iniciante fraco; aquele para quem 

todo solo é sua terra natal já é forte; mas perfeito é aquele para quem o mun-

do inteiro é uma terra estrangeira. (HUGO SAINT VICTOR apud SAID, 

2003, p.58). 
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O cosmopolitismo e o antiparoquialismo de Auerbach são, portanto, alguns dos aspec-

tos fundamentais na leitura de Said. Mimesis é tanto um ensaio de longo escopo sobre a dinâ-

mica das representações da realidade na literatura ocidental, quanto “o livro pessoal de um 

exilado” (SAID, 2007, p.122). Escrito em alemão por um judeu exilado em Istambul, cuja 

educação prussiana clássica hibridizava-se com a formação do filólogo erudito em cultura 

latina, Mimesis, mesmo sendo uma afirmação da literatura europeia, “é também um livro de 

contracorrentes, ironias e até contradições que precisam ser levadas em consideração para que 

ele seja lido e compreendido de maneira apropriada” (SAID, 2007, p.122). O ponto de leitura 

de Said é que a relação de Auerbach com a tradição da cultura ocidental, por conta da sua 

condição de expatriado, já é um exílio, uma condição problemática dramatizada pelo deslo-

camento literal para Istambul – um lugar importante da “não-Europa”. Segundo Aamir Mufti, 

“Said lê Auerbach em um sentido rigoroso como uma figura judaica, como membro de uma 

minoria, de uma minoria por excelência” (1998). Em um texto posterior a Mimesis, Auerbach 

assume, bem ao seu estilo discreto, os influxos de sua condição exilada como traço indelével 

do livro: “Mimesis é, de modo absolutamente consciente, um livro escrito por um determina-

do homem, em uma determinada situação, no começo dos anos de 1940” (AUERBACH apud 

WAIZBORT, 2004, p.81). Outra singularidade auerbachiana valorizada por Said, índice do 

cosmopolitismo exilado do autor, é seu esforço em superar (o que não era pouca coisa à épo-

ca) a tradição do volksgeits nacionalista (naquele momento já periculosamente institucionali-

zado por regimes políticos totalitários) da influente linha teórica germânica inaugurada por 

Herder (e seguida pelo Romantismo, por Hegel, entre outros), que vinculava a história literá-

ria e a filologia às fronteiras das identidades nacionais. O exílio de Auerbach foi motivado por 

questões de perseguição étnico-religiosas, como se sabe, mas em Mimesis se configura tam-

bém, nas entrelinhas, uma visão política da literatura como um lócus de transnaciolismo po-

tencial, em um contexto de extremado nacionalismo exclusivista e de violência institucionali-

zada.   

Auerbach é, para Said, uma “representação do intelectual diaspórico”, eleição que en-

trou na conta de seus muitos paradoxos, segundo a leitura de seus críticos. Por que os exilados 

que elege são intelectuais europeus canônicos que, de certa forma, não estão completamente 

“obrigados” ao exílio forçado, a exemplo de outros refugiados políticos? A resposta de Said 

está numa outra perspectiva da violência do expatriamento: a avaliação do pensamento desses 

intelectuais modernos do cânone ocidental, como Theodor Adorno e Erich Auerbach, dá-se no 

sentido de entender como estes autores se posicionaram e formularam, a partir da condição 

intervalar do exílio, uma crítica de dentro – e de fora – das culturas às quais pertenciam. Daí 
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que Said releia Mimesis como uma obra marcada constitutivamente pela dupla perspectiva do 

exilado: Auerbach consegue ver, na visão de Said, cada cena ou situação histórica numa dialé-

tica entre o lugar de asilo e seu espaço de origem. Said não encontra, em Mimesis, apenas 

acumulação erudita ou anos de esforços pacientes a serviço da compreensão de textos antigos 

e contemporâneos. Descobre também um intelectual atento aos sentidos da modernidade e da 

“queda da Europa” – da Alemanha particularmente – a partir do seu desterro turco. É como 

se, em Mimesis, Auerbach visse, mesmo que indiretamente, o esgotamento da própria civili-

zação ocidental, na rarefação do realismo-naturalista que percebe no tratamento dado à repre-

sentação da realidade na obra de Virgínia Woolf, por exemplo, como um sintoma dilacerante 

da literatura em meio à barbárie dos regimes totalitários, um dilema propriamente literário e 

um filtro de leitura da tradição. Em Mimesis assoma a “consciência de ser um livro escrito por 

uma determinada pessoa, numa situação determinada no início dos anos 1940”, e sem dúvida, 

como afirma Castro Rocha (2013, p.11), trata-se no fundo de “um livro escrito por um judeu 

alemão, exilado em Istambul”. Daí que Said, um árabe-palestino-americano, paradoxalmente 

se identifique com a condição de Auerbach, um intelectual judeu também especialista em cul-

tura cristã europeia, alemão e estudioso das literaturas latinas, que escreveu sua obra no exílio. 

Ser exilado na Turquia, à época, não era pouca coisa. Istambul representava, como diz Said, 

“o terrível Turco, assim como o Islã, o flagelo da cristandade, a encarnação da grande aposta-

sia oriental” (SAID, 2004, p.18), armadilhas orientalistas das quais Auerbach conseguiu esca-

par. Vale lembrar que Auerbach, em Introdução aos estudos literários (2015), escrita em 

1943 – destinada a objetivos didáticos com seus alunos turcos – e que preparou Mimesis, rela-

tiviza a expressão “invasões bárbaras”, como era usual na historiografia ocidental quando se 

tratava das ondas de deslocamentos de povos desencadeadas na Europa com as incursões dos 

hunos do século 4, preferindo chamá-las de “migração dos povos” (Völkerwanderung), reco-

nhecendo, mais adequadamente, o papel fundante destas na formação histórica das culturas 

europeias. 

De fato, os paradoxos produtivos do exílio tornam-se evidentes em muitos momentos 

de Mimesis. Auerbach desembarcou em Istambul tangido pela perseguição do nacional-

socialismo nazista para substituir Leo Spitzer, outro grande filólogo humanista e romanista, 

que o antecedeu no exílio e na docência na Turquia. Como afirma Castro Rocha (2013, p.11), 

Auerbach participou, por conta das contingências históricas do exílio, da missão moderniza-

dora posta em curso por Kenal Aratürk, articulador do Estado Moderno laico e democrático 

na Turquia,  o qual 
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deveria favorecer a reconstrução de uma idealizada essência turca, que, as-

sim, seria reencontrada mais adequadamente através do olhar europeu. A 

ironia é cortante, porém a experiência turca é perigosamente familiar [a Au-

erbach]. Na sua eloquente descrição, o exercício crítico repousa num „duplo 

quase‟: o filólogo deveria quase tornar-se nativo de diversas literaturas, e, ao 

mesmo tempo, deveria quase tornar-se estrangeiro a seu próprio horizonte 

cultural.  

 

No epílogo de Mimesis, Auerbach agrega à visão do exílio de Hugo de Saint Victor, os 

conceitos de paupertas (carência) e de terra aliena (terra estrangeira), às condições “meno-

res” do exílio, o “duplo quase”, como fatores importantes do seu projeto, sustentando que o 

“código estético da carência voluntária do lugar é também um caminho para aquele que deseja 

desenvolver um adequado amor pelo mundo” (SAID, 2004, p.19). Por isso, mesmo que la-

mente as carências materiais do exílio, Auerbach admite, por entre o tom de modéstia, que as 

contingências de sua categoria exilada e a falta do lugar repercutiram e criaram as desconti-

nuidades do seu perspectivismo analítico. Talvez, como sublinha Said, se Auerbach tivesse 

buscado realizar um trabalho “academicamente meticuloso no estilo tradicional, jamais tives-

se escrito o livro: a própria cultura, com seus agentes autorizados e sancionadores, teria impe-

dido tão audaz labor a um só homem. Daí o valor executivo do exílio que Auerbach conseguiu 

converter em utilidade efetiva” (SAID, 2004, p.20). Ou seja, foram justamente o seu distanci-

amento do lugar de origem, o Ocidente, e sua localização no exílio oriental os aspectos que 

conferiram a Mimesis seu maior desafio, mas também uma incompletude, tornando-o um livro 

marcado por deslocamentos e renúncias a totalizações, arejado pela plasticidade crítica e “por 

um drama extraordinariamente absorvente no autor e no livro” (SAID, 2007, p.110). Diz Au-

erbach, ao final de Mimesis, que em seu exílio na Turquia 

 

as dificuldades eram demasiado grandes; [...] e muito frequentemente tive 

que abandonar o âmbito que me é próprio, as literaturas românicas. Junta-se 

a isto, ainda, o fato de a pesquisa ter sido escrita durante a guerra, em Istam-

bul. Aqui não há nenhuma biblioteca bem provida para estudos europeus; as 

comunicações estavam paralisadas; de tal forma que tive de renunciar a qua-

se todas as publicações periódicas, à maioria das pesquisas recentes. [...] 

Aliás, é bem provável que este livro deva agradecer a sua existência preci-

samente à falta de uma grande biblioteca especializada; se tivesse podido 

tentar informar-me a respeito de tudo o que foi feito acerca de tantos temas, 

talvez nunca tivesse chegado a escrevê-lo. (AUERBACH, 2009, p.502). 

 

Mas Auerbach não lamenta apenas a falta de “bibliografia ocidental” atualizada em Is-

tambul, atitude que sugeriria a superioridade do intelectual europeu observando a precarieda-

de material do outro, mas escreve, em Mimesis (2009, p.463), que “na Alemanha, a própria 
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vida era mais provinciana, mais antiquada, muito menos „contemporânea‟” se comparada à 

França. Auerbach critica também a paradoxal exclusão das tradições islâmicas do projeto de 

“modernização periférica” empreendido pelos próprios mandatários do Estado-Nação turco. 

Em carta enviada do exílio a Walter Benjamin
23

, em 1937, ele comenta as ambivalências do 

contexto político e institucional da reforma da Universidade de Istambul e lamenta a recusa, 

por parte dos reformadores universitários, “de toda a tradição cultural muçulmana existente, 

ligação com uma quimérica turquidade (Urtürkentum), modernização técnica no sentido euro-

peu, para bater a odiada e admirada Europa com suas próprias armas” (AUERBACH Apud 

ROCHA, 2013, p.11). Portanto,  

 

o vaivém ontológico [do exilado] não caracterizava apenas a Turquia da dé-

cada de 1930, antes representava uma marca da modernidade. Pelo contrário, 

com olhar de antropólogo, Auerbach descobriu no di- lema turco a radicali-

zação de um fenômeno mais amplo, a ponta visível do iceberg encalhado na 

outra margem do Atlântico. (ROCHA, 2013, p.11).   

 

Em suma, por Auerbach conferir ao exílio um estatuto importante na criação crítica, 

transformando os riscos da expatriação em um valor afirmativo, Said incorpora Mimesis em 

sua fenomenologia do exílio, inspirada também, arrisco dizer, no Minima Moralia, de Theo-

dor Adorno (2001), obra escrita entre 1944 e 1947, durante o exílio do filósofo alemão que, 

após a ascensão do nacional-socialismo em janeiro de 1933, se viu obrigado a emigrar, pri-

meiramente para a Inglaterra, e depois, em 1938, para os Estados Unidos, onde o Instituto de 

Pesquisas Sociais, dirigido por Max Horkheimer, já estava em funcionamento. 

Minima Moralia é uma colagem de anotações dispersas e aforismos acerca da socie-

dade, da estética e da cultura massiva, cujo subtítulo, Reflexões a partir da vida danificada, 

traduz os efeitos da fragmentação do exílio na vida do intelectual humanista emigrado. Ador-

no afirma ter escrito o livro, 

 

em grande parte, ainda durante a guerra, em condições de contemplação. A 

violência, que me banira, impedia-me ao mesmo tempo o seu pleno conhe-

cimento. [...] Parte-se do mais restrito âmbito privado, do intelectual na emi-

                                                           
23

 Em outra carta enviada a Benjamin, a perspectiva do exilado na Turquia faz Auerbach virar o espelho eurocên-

trico de ponta-cabeça, “tornando a experiência turca espelho inesperado da crise da consciência europeia”: Caro 

Senhor Benjamin, [...] Este retrato, que noutros países, como a Alemanha e a Itália e também a Rússia (?) ainda 

não é visível para todos, aqui se mostra em absoluta desnudez. [...] Poderia encher várias páginas com deta-

lhes; o todo pode ser resumido nesta direção: torna-se, para mim, cada vez mais claro que a situação do mundo 

contemporâneo não mostra senão o ardil da Providência que, por um caminho sangrento e doloroso, nos con-

duz à internacional da trivialidade e a uma cultura-esperanto. Já o pressentia na Alemanha e na Itália, face à 

horrenda falsidade da propaganda fundada no sangue e no corpo (Blubopropaganda). Mas só aqui adquiri 

quase certeza. (AUERBACH apud ROCHA, 2013, p.11) 
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gração. Nele se inscrevem considerações da mais ampla esfera social e an-

tropológica; elas concernem à psicologia, à estética, à ciência na sua relação 

com o sujeito. (ADORNO, 2001, p.7). 

 

Dessa autobiografia feita de estilhaços e flagrantes do desterro político, Said extrai 

mais um exemplo para sua interpretação fenomenológica do exílio como um ethos do pensa-

mento crítico dissonante, que se opõe àquilo que Adorno chama de “mundo administrado”.  

 

Todo o intelectual no exílio é, sem excepção, prejudicado e faz bem em re-

conhecê-lo, se não quiser que lho façam saber de forma cruel por detrás das 

portas hermeticamente fechadas da sua auto-estima. Vive num ambiente que 

lhe deve permanecer incompreensível, por mais que saiba das organizações 

sindicais ou do tráfego urbano; estará sempre desorientado. Entre a reprodu-

ção da sua própria vida sob o monopólio da cultura de massas e o trabalho 

responsável há um hiato irreconciliável. (ADORNO, 2001, p.22). 

 

Segundo o filósofo alemão, as experiências traumáticas da Segunda Grande Guerra 

Mundial, a maioria em nome de pertencimentos nacionalistas autoritários, como o fascismo, o 

nazismo e o stalinismo, desencadearam ondas de dispersão real e existencial, tornando um 

traço da vida moderna “não se sentir em casa na própria casa” (ADORNO, 2001, p.28). Esse 

choque traumático, para Adorno, abalou as relações entre os sujeitos e seus lugares de origem, 

transformando a morada fixa tanto em mercadoria descartável e lares pré-fabricados quanto 

em lugar “perigoso” e irrecuperavelmente pretérito. Naquele momento específico, Adorno 

afirmava que “a casa é passado”:  

 

O modo como hoje está a situação na vida privada mostra-se no seu cenário. 

Em rigor, já não é possível o que se chama habitar. As habitações tradicio-

nais em que crescemos tornaram-se insuportáveis: cada sinal de conforto se 

paga nelas com a traição ao conhecimento, cada forma de recolhimento com 

a bafienta comunidade de interesses da família. As novas, que fizeram tabula 

rasa, são estojos fabricados por peritos para filisteus, ou alojamentos operá-

rios transviados na esfera do consumo, sem qualquer relação com quem os 

habita; fustigam na face o anelo, já inexistente, de uma existência indepen-

dente. (ADORNO, 2001, p.28). 

 

O bombardeio das cidades europeias, bem como os campos de trabalho e de concentra-

ção, teria sido apenas um antecedente do que o desenvolvimento imanente da tecnocracia deci-

diu que seria destino das casas, que servem só para serem lançadas fora, “como velhas latas de 

conserva. Como em toda a parte, o pior cabe àqueles que não têm escolha. Habitam, se não em 

bairros de lata, então em bungalows que amanhã poderão ser já as suas barracas, caravanas, 

automóveis, acampamentos, morada ao ar livre. A casa foi-se” (ADORNO, 2001, p.28).  
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No entanto, os termos “lar, casa e morada” têm valor ambivalente em Said: além da 

sua acepção material, têm também sentido heurístico e conceitual, podendo ser lidos como 

sinédoques que, essencialmente, se referem aos “domínios” (de domus, domicílios) estáveis 

do pensamento crítico, já que “a linguagem é jargão, os objetos são para venda e recusar esse 

estado de coisas é a missão do intelectual exilado” (SAID, 2003, p.58). Daí que “casa, lar e 

morada” possam ser – o que acontece com mais frequência em Said do que em Adorno – es-

pacializados em outras formas mais abrangentes, e não menos abstratas, como pátria, nação, 

território, identidades defensivas etc. Contudo, para Adorno, o único lugar, a última morada 

possível, na qual o sujeito pode habitar ainda com alguma probabilidade de resistência e de-

sordem em relação ao mundo desterrado, é a escrita, um espaço de exílio interior. Como diz 

Adorno no aforismo 51 de Minima Moralia: “o escritor organiza-se no seu texto como em sua 

casa. Comporta-se nos seus pensamentos como faz com os seus papéis, livros, lápis, tapetes, 

que leva de um quarto para o outro, produzindo uma certa desordem. [...] Quem já não tem 

nenhuma pátria, encontra no escrever a sua habitação” (2001, p.76). 

Por outro lado, é impossível separar essa aproximação adorniana em Said sem lembrar 

a importância capital que a questão da Palestina exerce em seu pensamento. As metáforas 

topológicas, retiradas de Minima Moralia, reverberam evidentemente os territórios ocupados 

da Palestina e o desalojamento dos palestinos. O subtexto saidiano sobre, e às vezes contra 

essas construções simbólicas, teria a ver também com os conflitos israelenses-palestinos, cujo 

ponto nodal gira, notadamente, em torno do povoamento sionista e do despovoamento pales-

tino, assim como dos direitos “à casa e à morada nos territórios ocupados” em Israel e na Pa-

lestina. Também não foi por acaso que o start do exílio como conceito teórico em Said tenha 

sido sincrônico a sua entrada nos debates sobre “a questão Palestina”
24

. Como afirma o pró-

prio Said, foi a sua experiência exilada de intelectual palestino-americano que predispôs a sua 

atenção crítica em favor das condições subjetivas que se referem essencialmente à expatriação 

ou aos “povos indocumentados”, mas que parecem destinar-se a permanecerem a alguma dis-

tância do sólido descanso das territorializações culturais. Assim, seguir Adorno   

 

é ficar longe de „casa‟, a fim de olhá-la com o distanciamento do exílio, pois 

há mérito considerável em observar as discrepâncias entre os vários concei-

tos e o que eles produzem de fato. Damos como certas a pátria e a língua, 

elas se tornam natureza, e seus pressupostos subjacentes retrocedem para o 

dogma e a ortodoxia. O exilado sabe que, num mundo secular e contingente, 

                                                           
24

 Os ensaios escritos por Said entre 1977 e 1979 sobre os impasses políticos, a ocupação sionista de Israel nos 

territórios da Palestina, assim como sobre os temas do exílio entre os palestinos, estão coligidos em A Questão 

da Palestina, lançado no Brasil pela editora Unesp, em 2012. 
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as pátrias são sempre provisórias. Fronteiras e barreiras, que nos fecham na 

segurança de um território familiar, também podem se tornar prisões e são, 

com frequência, defendidas para além da razão ou da necessidade. O exilado 

atravessa fronteiras, rompe barreiras do pensamento e da experiência. 

(SAID, 2003, p.58). 

  

A visão do exílio de Adorno tem também outras ressonâncias suplementares e ambiva-

lentes em Said. Segundo ele, Adorno, “paradoxal, irônico, impiedoso, foi o intelectual por 

excelência, odiando todos os sistemas, do nosso lado ou do deles, com igual aversão” (SAID, 

2005, p.63. Grifo meu), cuja expatriação exacerbou sua combinação de afastamento das ori-

gens com o distanciamento crítico em relação ao cotidiano. Eis outro paradoxo: Said não leva 

em conta as diferenças de condições entre o “velho” exilado europeu – o qual, mesmo com 

todas as agruras do exílio, foi de alguma maneira “acomodado” materialemente num sistema 

institucional no lugar de chegada – e as dificuldades reais vividas pelos novos desterrados no 

mundo de adoção, cuja recepção é sempre mais problemática. Contudo, tal ambivalência pode 

ser lida paradoxalmente como um princípio coerente com a ética de Said. Ele sabe que não 

pode “falar” pelos novos imigrantes e refugiados “reais”, produtos das recentes fraturas de 

“sociedades que suportaram o despotismo da colonização e do imperialismo”, mas pode fazer 

ecoar, a partir de sua posição e de outros intelectuais exilados, “a perifericidade e a marginali-

zação como um reflexo de sua determinação mais do que da hospitalidade do Ocidente” 

(ASHCROFT, AHLUWALIA, 2001, p.47). É plausível considerar que o interesse a Said seja 

não especificamente pela intensidade “negativa” com que Adorno viveu o exílio, mas a forma 

intempestiva em que escreveu contra o próprio sistema que o acolheu.  

Apesar disso, Said ressignifica a “negatividade sombria” de Adorno quanto à emigração. O 

que interessa a Said em Minima Moralia é o aproveitamento que Adorno faz do desterro co-

mo um imperativo da tarefa crítica do intelectual diaspórico. O pensamento crítico, segundo 

Said, deve permanecer cético e alerta, recusando a comodidade da especialização, os afagos 

do poder e – fundamentalmente – o silêncio da neutralidade política, todas essas formas de 

“moradas” e localizações restritivas.  

Conquanto reconheça em Adorno um exemplo da representação do intelectual como 

“um exilado permanente, que se desvia tanto do velho como do novo com a mesma destreza” 

(SAID, 2003, p.66), mantendo inclusive o próprio estado intermediário do exílio sob suspen-

são – já que esta posição pode também se tornar um lugar de moradia cômoda –, Said suple-

menta a ausência, na obra de Adorno, dos “prazeres do exílio, as soluções de vida diferentes e 

os ângulos de visão excêntricos que ele pode às vezes permitir ao intelectual, estimulando sua 

vocação, sem talvez aliviar toda e qualquer angústia ou sentimento de amarga solidão” 
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(SAID, 2005, p.66). Ora, se o desenraizamento provoca a marginalização e a perda parcial de 

referências fixas do lugar de origem, pode ser também uma condição vital para o intelectual 

que, mesmo não sendo realmente um imigrante, se localize na condição de exilado e não a 

alie “à lógica do convencional, e sim ao risco da ousadia, à representação da mudança, ao 

movimento sem interrupção” (SAID, 2005, p.70). Estar em sintonia com mais de uma cultura 

pode dar ao exilado uma consciência em “contraponto” das dimensões simultâneas da reali-

dade, pois a vida do exilado, descentrada e vivida na periferia da ordem estabelecida, pode 

criar suas próprias estruturas de significado. 

Em Filosofia Francesa: a influência de Foucault, Derrida, Deleuze & Cia, François 

Cusset (2008) mapeia a curiosa relação entre o exílio de intelectuais europeus, a migração de 

pensadores oriundos das ex-colônias europeias – sobretudo aqueles mais ligados aos conjun-

tos do pós-estruturalismo e da “Teoria Francesa” – e a “influência” exercida por estes na re-

configuração dos cenários acadêmicos nas últimas décadas. No ensaio de Cusset, o exílio e a 

condição migrante dos teóricos comentados são considerados forças determinantes na reorien-

tação de inúmeras tendências da cultura ocidental do pós-Guerra que marcaram sobremaneira 

os desdobramentos posteriores dos Estudos Culturais e da Teoria Pós-Colonial. Nas palavras 

de Cusset, 

 
os anos do exílio americano foram decisivos em muitos sentidos: primeiro, 

no itinerário dos exilados que, embora raramente evoquem esse período, 

produziram ali algumas de suas obras fundamentais; depois, no percurso de 

certos artistas americanos que puderam se impregnar in loco da vanguarda 

europeia; e, finalmente, como um ponto de confluência, pois esse período é 

também o de uma transferência histórica da hegemonia artística e cultural de 

Paris para Nova York. [...] A única certeza é a de que todos os exilados tive-

ram a experiência, mais ou menos violenta, de uma marginalização social, de 

um desenraizamento cultural, de uma privação normativa cujos vestígios 

permanecerão em suas obras. Pois essa prova significa para um intelectual 

tornar-se disponível como nunca fora antes ao viajante, mais do que ao in-

fluente, ao risco e ao efêmero em detrimento do hábito, à inovação e às prá-

ticas experimentais contra o status quo imposto, como observa Edward Said. 

(CUSSET, 2008, p.28-29).  

 

As interpretações mais usuais tendem a ler o exílio apenas em seus aspectos mais in-

fames e traumáticos – a nostalgia excessiva, as privações materiais e a violência arbitrária das 

proscrições políticas que geram muitas formas de exílio. Porém Said procura potencializar a 

condição exilada, transformando-a em uma metáfora conceitual e, adornianamente, em uma 

“imagem do pensamento”, que pode possibilitar a originalidade da visão crítica. 
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O exílio, enquanto condição real, é também para meus objetivos uma condi-

ção metafórica. Com isso quero dizer que meu diagnóstico do intelectual de-

riva da história social e política do deslocamento e da migração [...]. Mesmo 

os intelectuais que são membros vitalícios de uma sociedade podem, por as-

sim dizer, ser divididos em conformados e inconformados [...] O modelo do 

percurso do intelectual dissonante é mais bem exemplificado na condição do 

exilado, sentindo-se sempre fora do mundo familiar e da ladainha dos nati-

vos [...] Para o intelectual, o exílio nesse sentido metafórico é o desassosse-

go, o movimento, a condição de estar sempre irrequieto e causar inquietação 

nos outros. (SAID, 2003, p.60). 

 

Como compreendo, o exílio em Said é tanto (1) uma categoria política que mantém a 

atenção nas dificuldades e violências reais que levam ao expatriamento, como no caso dos 

palestinos, exilados que sobrevivem em sua própria terra e, paradoxalmente, foram transfor-

mados em exilados pelas pessoas proverbiais do exílio, os judeus israelenses; quanto (2) uma 

posição metafórica e heurística a partir da qual o intelectual comprometido com as questões 

cruciais do mundo pode falar contra o status quo e manter-se distante das determinações ideo-

lógicas e dos vínculos das origens nacionais; o exilado em Said é também (3) um persongem 

conceitual cuja plasticidade pode também iluminar a vasta tipologia de migrantes atuais, em 

concordância com sua proposta de um humanismo democrático que inclui uma atenção aos 

direitos inalienáveis dos mais deserdados. Nada disso implica na transformação do exilado-

migrante em uma categoria ideológica, mas, pelo contrário, faz lembrar que o direito à migra-

ção, agora nas palavras de Ermano Vitale (2006, p.64), “remete ao coração dos direitos fun-

damentais do indivíduo, seu o habeas corpus, e à liberdade pessoal e de movimento”. O exi-

lado-migrante do humanismo democrático, se lembrarmos do velho provérbio de Terêncio, 

homo sum, humani nihil a me alienum puto, remete ao fato de que, por trás das “doutrinas 

políticas, decisões políticas e contigências econômicas” que regulam as migrações e exílios de 

ontem e hoje, são ainda os sujeitos que migram. Sendo assim, por ser também um ato político 

de identificações culturais abertas, o exílio em Said pode ser ainda (4) uma posicionalidade 

estratégica capaz de agenciar e trazer à tona os dilemas das novas diásporas de imigrantes, 

refugiados e sujeitos deslocados que enfrentam os problemas dos deslocamentos no mundo 

contemporâneo. 
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1.5 GIROS E REFLEXÕES SOBRE O EXÍLIO CONRADIANO 

 

 

Eu vivi, existi obscuramente entre as maravilhas e os terrores do meu tempo, 

[...] que é amoldado pelas palavras, os olhares, os atos, e mesmo os silêncios 

e as abstenções que envolveram a nossa mocidade (CONRAD, 1975) 

 

 

No conjunto de ensaios que formam Reflexões sobre o Exílio, Said aproxima, em pelo 

menos dois momentos, Erich Auerbach e Joseph Conrad. Mais uma vez o elo fronteiriço entre 

os autores é a condição do exílio e da imigração. Inicialmente, no ensaio que dá título à sua 

coletânea, Said retoma o conto Amy Foster, escrito por Conrad em 1901, como exemplo nodal 

da representação do imigrante na literatura. Aqui, a tonalidade da crítica guarda ainda certa 

negatividade adorniana, alguma ressonância da sua Dialética do Esclarecimento, em relação 

às concessões estilísticas e aos “golpes de teatro” do texto conradiano. Segundo Said, Conrad 

teria transformado o medo do imigrante em um princípio estético espetacular e em uma repre-

sentação idílica, escapista e “sensacionalista”. Para ele, a condição do imigrante no conto é 

“comovente: um estrangeiro perpetuamente assombrado e sozinho numa sociedade que não o 

compreende” (SAID, 2003, p.53), mas sua morte, “solitária e iluminada”, seria uma conces-

são ressentida, espetacularmente melodramática e “romântica: o mundo é rude, ingrato; nin-

guém o compreende, nem mesmo Amy, a única pessoa próxima dele” (SAID, 2003, p.53).  

Na crítica ao “romantismo idealista” de Conrad, Said aponta para uma questão tam-

bém discutida por Fredric Jameson: o tratamento, na obra conradiana, de temas complexos 

como os impasses da Europa no fastígio do imperialismo e da colonização, oscilando entre a 

opacidade da escritura modernista e o melodrama do folhetim de consumo massivo, cuja tra-

ma, baseada nas peripécias da ação, nos apelos ao exotismo e à aventura colonialista, marcaria 

uma cumplicidade de fundo com a idealização dos códigos culturais da burguesia eurocêntri-

ca. Mesmo hoje – a despeito de ser relida pela teoria pós-colonial como exemplo da coexis-

tência de valores antagônicos da literatura na era do imperialismo colonial
25

 –, a obra de Con-

rad continua na fenda ou numa linha intermediária do “Grande Divisor”
26

, entre o alto moder-

                                                           
25

 Para uma crítica contradiscursiva do olhar racialista de Conrad, ver O Nome difamado da África, de Chinua 

Achebe (2012). Para uma leitura mais nuançada das ambivalências da autoridade colonial e da “sombra” do 

autor de O Coração das Trevas na literatura pós-colonial, consultar Signos tidos como milagres e Como o novo 

entra no mundo, de Homi Bhabha (1998).   
26

 Conforme Huyssen, Grande Divisor “é o discurso que insiste na distinção categórica entre alta arte e cultura de 

massa. Para mim, esta divisão é mais importante para a compreensão teórica e histórica do modernismo e suas 

consequências do que a suposta ruptura histórica que, aos olhos de muitos críticos, separa o modernismo do pós-
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nismo e a cultura popular massiva, 

 

transbordando da alta literatura para o romanesco, englobando diversão e 

distração por meio da mais exigente prática de estilo e de écriture, de manei-

ra incerta entre Proust e Robert Louis Stevenson. Em Conrad, podemos per-

ceber a emergência não apenas daquilo que será o modernismo contemporâ-

neo, mas também do que será chamado de cultura popular ou cultura de 

massa. (JAMESON, 1992, p.213). 

 

O aparato romanesco de Amy Foster seria, como então acreditava Said, um apelo fácil 

à eficácia do lirismo exuberante diante da condição “irrepresentável” da imigração e do exílio. 

Em 1984, a figura de Yanko, o imigrante do conto de Conrad, parecia representar, de certa 

forma, um “estereótipo” simplificador, uma imagem despojada de qualquer agência política. 

Como personagem-conceitual da migração, a compleição tendente à planura do heroísmo fo-

lhetinesco de Yanko não se encaixava no crescente entusiasmo crítico pelas novas políticas de 

migrações e pelos engajamentos reais nas causas dos povos desterrados no cenário social da-

quele período em especial. Assim, na primeira crítica ao conto, Said, talvez por causa da 

agenda política do momento em que escreve, não leva em conta  

 

que um exilado abandonado, como Yanko Gooral, em uma comunidade es-

trangeira, não tem à disposição essa perspectiva de esperança. Diferente da 

massa de despossuídos, [Yanko] não possui uma inesgotável reserva de res-

sentimento que o alimente de vontade e energia necessárias para lutar em 

busca de uma saída. Seu infortúnio é inteiramente seu: uma falha de critério 

de sua parte que o leva a subestimar a sua capacidade de enfrentar os riscos 

de sua aventura. Não pode culpar a ninguém a não ser a si mesmo. Tampou-

co pertence a uma coletividade em que pode buscar apoio e consolo, porque 

se afastou demasiado do seu povo e a distância se acrescenta com o tempo. 

(GUHA, 2006, p.103). 

 

Contudo, oito anos mais tarde, em 1991, no ensaio Entre Mundos, Said muda de tom e 

não mais imputa ao conto nenhuma acusação de idealização facilitadora, valorizando no imi-

grante de Conrad, na divisão entre sujeito e mundo, outras formas mais ambivalentes e sutis 

de agenciamento. Said percebe então que o imigrante solitário é uma imagem estranha até 

mesmo dentro da própria obra de Conrad. Se, antes, Said refutava a representação do imigran-

te como outsider romântico e incompreendido, agora Amy Foster ressurge como signo austero 

e sublime da  

 

perda do lar e da língua no novo cenário, uma perda que Conrad tem a seve-

                                                                                                                                                                                     

modernismo” (1996, p.9). 
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ridade de retratar como irrecuperável, inexoravelmente angustiosa, rude, in-

tratável, sempre aguda – motivo pelo qual me vi ao longo dos anos lendo e 

escrevendo sobre Conrad, como um cantus firmus, um baixo-contínuo obsti-

nado constante para muito do que vivi. (SAID, 2003, p.302). 

 

Amy Foster não foi a primeira obra literária a tratar das migrações, as quais atingiam 

uma face em escala massiva na virada do século. Mas foi, sem dúvida, aquela que delineou 

melhor do que nenhuma representação literária anteriormente disponível uma cesura entre as 

condições das antigas migrações e as peculiaridades das migrações contemporâneas, com suas 

figuras individuais e solitárias, a despeito de suas imagens estarem quase sempre ligadas à 

coletividade. Explico rapidamente, apenas para demarcar o caráter singular do imigrante mo-

derno de Conrad: mesmo correndo o risco de uma linearidade teleológica simplificadora ou de 

uma distinção abstrata e dicotômica precária, é possível dizer que as migrações na Antiguida-

de, incluindo a Idade Média e o nascimento da modernidade, estavam mais associadas a uma 

“ação coletiva e comunitária”. Embora seja possível encontrarmos aí vários exemplos de mi-

gração ao modo da modernidade – a conquista colonial-militar em expansão para os “vacui 

loci” (na visão do invasor, é claro), o nomadismo, o exílio político, o cosmopolitismo etc. –,  

 

os povos na Antiguidade se deslocavam tendo o nomadismo como seu modo 

particular de produção, sua „forma de vida‟. Podiam ser exércitos imperiais 

que tinham como fim estabelecer ou estender seu domínio sobre uma região 

do mundo ou, talvez, fossem os „pais fundadores‟ (legisladores) que, devido 

a perseguições políticas ou religiosas, ou para fugir da carência, guiam um 

grupo ética e etnicamente coeso de indivíduos até uma nova pátria. Como se 

pode observar, também a propósito da antiguidade, a questão aparece outra 

vez complexa. E poderíamos acrescentar que a figura individual do exilado 

político – célebre é, por exemplo, a de Alcebíades – não era em absoluto es-

tranha na Antiguidade, em especial na Grécia. [...] Não obstante, poderíamos 

rebater que, assim como Sócrates não subverte o predomínio do ethos da po-

leis antiga sobre a moral do indivíduo, senão, pelo contrário, a exalta, [...] as 

figuras heroicas particulares dos exilados políticos, vítimas do ostracismo, 

não representam a modalidade mais habitual da migração antiga, senão a 

emancipação aristocrática da condição moderna do refugiado político. (VI-

TALE, 2006, p.29).  

 

Mesmo que as invasões e conquistas se caracterizassem por uma natureza “comunitá-

ria”, isso não significa que houvesse uma uniformidade absoluta de costumes e crenças, nem 

uma harmonia que obliterasse os conflitos internos, aliás endêmicos, mas havia nelas uma 

espécie de projeto geral, uma rede discursiva e práticas políticas que as “soldavam” apesar das 

cisões internas. Ao contrário destas, nas migrações modernas, além da clássica razão da busca 

por trabalho (como no exemplo de Yanko), apesar de que os indivíduos emigram, grosso mo-
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do, por razões e condições semelhantes, não havia objetivos comuns, “posto que não houves-

sem partido movidos por intenções coletivas e o amparo de formas sociais organizadas. O 

motivo da migração, embora fosse econômico ou de outro tipo, era, em última instância, indi-

vidual, pessoal” (2006, p.36), ainda que ela pareça, no geral, massiva e coletivamente coesa. 

Não é por acaso, portanto, que Conrad tenha optado pela representação da migração conden-

sando-a na figura individual de Yanko, o único sobrevivente do naufrágio de um navio que 

levava um imenso grupo de imigrantes para a América. Conrad havia percebido algumas das 

distinções importantes das migrações modernas: embora fossem vistas como uma ação de 

multidões e coletividades coerentes, estas eram, no fundo, individuais ou um conjunto de su-

jeitos diferenciados, desprovidos de conexões essencialistas e, em muitos casos, de comunica-

ção entre eles. Contudo, não se quer dizer aqui que as migrações modernas, impossíveis de 

serem encaixadas em uma teoria exclusiva, tenham abdicado completamente de projetos de 

coesão identitária, já que, em alguns casos, se deram tanto em níveis individuais quanto cole-

tivos (ou em grupos reduzidos). O que importa sublinhar de passagem é que a obra de Conrad, 

produzindo-se na fenda do “alto modernismo” e da cultura popular de consumo, incorporava 

indiscutivelmente a atração das vanguardas do fim do século 19, sobretudo, pelos excêntricos, 

marginais e estranhos; mas, é claro, de maneiras ambivalentes e conflituosas, que facilitaram 

a imediata avaliação de sua obra, durante o período das políticas anticoloniais, como partici-

pante do corpus eurocêntrico. Contudo, é inegável também – o que Said e Bhabha vão pensar 

mais adiante – que Conrad ofereceu, ao contrário de seus contemporâneos, uma visão crítica 

da modernidade (e do imperialismo) não como uma forma estabilizadora, mas, sobretudo, 

como um perfil do enrijecimento do mundo moderno, e no caso específico da trajetória de 

Yanko, um panorama das condições desiguais das riquezas do capitalismo – a assunção em 

curso dos centros metropolitanos como lugares de atração de imigrantes minoritários – e os 

impasses entre o elogio ao individualismo moderno e o cerceamento à concreção democrática 

desse mesmo projeto. Em Amy Foster, assim como em outras obras, Conrad representa 

 

os fenômenos de concentração econômica que restringem fortemente o papel 

do empreendimento individual, o crescimento da máquina burocrática-

reguladora da administração estatal [os pré-requisitos sugeridos para a saída 

de Yanko rumo à América são um exemplo] que controla e arregimenta 

áreas cada vez maiores da vida pública e privada, as normas que regulam a 

relação com as instituições. Perante eles, a experiência [da migração do anô-

nimo] se converte em trauma, e a resistência – ou simplesmente a impossibi-

lidade de se adequar – se configura como „culpa‟. (VILLA, 2009, p.544. Gri-

fo do autor).  
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Mas o que interessa aqui é, antes de tudo, o sentido heurístico que a fascinante e complexa 

figura de Yanko passa a ter na fenomenologia saidiana, a partir de certo momento de sua obra. 

Ainda que o imigrante isolado de Conrad não seja um paralelo direto e absoluto com as con-

dições reais dos atuais migrantes em massa, Said passa então a reavaliar, em Amy Foster, o 

tratamento “agonístico e realista” da migração e do exílio – e Yanko como um emblema do 

sujeito em choque com uma nova realidade do Estado territorial, entidade que representa, 

acima de tudo, a modernidade política e suas formas de produção e exclusão do estranho – 

que sempre localizou na trajetória e nas obras de Conrad, mas que não via com bons olhos no 

conto, quando do primeiro ensaio.  

 

No primeiro livro que escrevi, Joseph Conrad and the fiction of autobio-

graph, publicado há mais de trinta anos, e depois em um ensaio intitulado 

Reflexões sobre o exílio, de 1984, usei Conrad como exemplo de alguém cu-

ja vida e cuja obra pareciam tipificar o destino do errante que se torna um 

escritor consumado numa língua adquirida, mas jamais pode se livrar do seu 

sentimento de alienação dessa nova – isto é, adquirida – e, no caso um tanto 

especial de Conrad, admirada pátria. (SAID, 2003, p.301) 

 

Sem anunciar claramente sua mudança de posicionamento, Said passa então a ler o 

conto de Conrad como uma figuração ficcional necessária para a compreensão da experiência 

do deslocamento como fato significativo da vida moderna, assim como o imigrante de Conrad 

demarcava, no centro da própria cultura europeia, uma cesura interna, ou pelo menos uma 

rasura, na constituição do sujeito da modernidade. Primeiro, por sua descrição do imigrante 

como alvo de pressões e rupturas materiais da modernização e, segundo, por Conrad não con-

sentir que as agruras da imigração esvaziassem completamente o conteúdo do passado cultu-

ral do emigrado protagonista da trama. Said sugere que o próprio sentido de alienação de 

Conrad o levou a identificar-se com o náufrago de Amy Foster e a fazer com que os proble-

mas da diferença, da perda irrecuperável do lugar e da comunicação diante do “incompreensí-

vel” fossem essenciais em seu argumento. O ano era 1991, momento em que Said recebeu o 

diagnóstico médico de um câncer na medula óssea, levando-o à necessidade, como ele afirma 

no mesmo ensaio, “de dar sentido à própria vida no momento em que seu fim parecia tão pró-

ximo” (SAID, 2003, p.302). Ainda em Entre Mundos, um misto de análise crítica e desabafo 

autobiográfico de um imigrante, Said sugere que essa nova condição diante da iminência da 

morte levou-o a reavaliar, sob uma nova luz – e não mais como concessão às “perfeições” 

folhetinescas –, a experiência de morte vivenciada pelo personagem de Conrad:  
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De repente, me vi calado, sem muito tempo disponível para fazer um levantamento da 

minha vida, cujas excentricidades eu aceitara como tantos fatos da natureza. Uma vez mais, 

reconheci que Conrad esteve ali antes de mim. (SAID, 2003, p.303). 

 

Mas o significado um tanto esquivo de sua obra não se oferece com muita 

facilidade, pois mesmo se encontrarmos muita coisa sobre suas experiências 

[...] essas informações não resolverão por si mesmas o cerne de inquietação e 

agitação em torno do qual sua obra gira sem parar. Por fim, percebemos que 

essa obra é constituída pela experiência do exílio ou da alienação que não 

pode ser retificada. Não importa o grau de perfeição com que seja capaz de 

expressar alguma coisa, pois o resultado sempre lhe parece uma aproxima-

ção ao que queria dizer, e que o que foi dito tarde demais, depois do mo-

mento em que dizê-lo poderia ter sido útil. „Amy Foster‟, a mais desolada 

das histórias, [...] é narrada por uma figura compassiva [que] não consegue 

salvar o jovem do isolamento, embora Conrad provoque no leitor o senti-

mento de que ele poderia escapar. É impossível ler „Amy Foster‟ sem pensar 

que Conrad devia temer encontrar morte semelhante, inconsolável, solitária, 

falando numa língua que ninguém entenderia. (SAID, 2003, p.302. Grifos 

meus). 

 

Renajit Guha descreve também o “giro” das avaliações que Said faz de Amy Foster 

como sintomático da emergência do exílio e da migração como operadores conceituais em sua 

obra. Para Guha, a revisão da representação do emigrado conradiano pode ser explicada, em-

bora de forma precária e não determinista, pelas dimensões pessoais e privadas do crítico, mas 

também pelas contingências históricas e políticas que levaram Said ao engajamento direto à 

Causa Palestina – sobretudo por conta dos acontecimentos que se sucederam à ocupação, por 

parte de Israel, dos territórios da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, no crucial ano de 1967. Em 

Entre Mundos, 

 

Said se refere uma ou outra vez a esse momento distante como ponto de re-

ferência para seu povo. Foi então que saíram da „estrutura árabe convencio-

nal‟ na qual haviam se enquadrado durante décadas e começaram a sustentar 

uma „auto-ajuda, auto-responsabilidade e auto-identidade claramente pales-

tina sob a forma de organizações políticas de consenso‟. Já não eram mais 

apenas refugiados, os exilados palestinos se converteram numa força política 

de grande significação. (GUHA, 2006, p.102). 

 

Said parte do conto de Conrad para tratar, em outra instância, do trabalho do intelectu-

al diaspórico, tomando como assunto sua própria biografia de pensador “fora do lugar”, reco-

nhecendo que Conrad, como foi mencionado acima, já “estivera ali”, no terceiro-espaço da 

imigração, mesmo sendo um europeu que trocara a terra natal e “se tornara um inglês”
27

. Ain-

                                                           
27

 Como escreve Luiz Felipe de Alencastro, no posfácio de O Coração das Trevas, “Conrad também vivera na 
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da que a obra de Conrad, no geral, esteja marcada por uma visão ocidental do mundo não-

ocidental, talvez sua localização emigrada, seu “eu soterrado”, o tenha permitido incluir, em 

suas complexas narrativas, um olhar localizado e ao mesmo tempo antagônico em relação ao 

discurso do imperialismo europeu, então em seu apogeu. Como afirma Bhabha, Conrad era 

“um refugiado polonês, profundamente influenciado por Gustave Flaubert” (1998, p.158), que 

produziu clássicos da língua inglesa sobre o lugar da diferença e da alteridade nos próprios 

cercados ideológicos do colonialismo anglo-saxão. O que há nesse “processo de visibilidade e 

reconhecimento que continua sempre sendo uma percepção autoritária sem deixar de ser um 

espaçamento entre o desejo e a realização e sua lembrança, um meio que não tem nada a ver 

com o centro?” (BHABHA, 1998, p.158). 

De certa forma, com suas “narrativas sobre o mal-estar de fin de siècle”
28

, Conrad 

abriu também uma ferida narcísica nas relações suspeitas entre o humanismo e o colonialismo 

em sua época. Ele compreendeu, no final do século 19, que 

 

as distinções entre a Londres civilizada e o „coração das trevas‟ rapidamente 

desapareciam em situações extremas, e que as alturas da civilização europeia 

poderiam instantaneamente cair nas práticas bárbaras sem preparação ou 

transição. E foi Conrad também, em O Agente Secreto (1907), que descreveu 

a afinidade do terrorismo com abstrações como „pura ciência‟ (e por exten-

são pelo „Islã‟ e o „Ocidente‟), assim como a degradação moral última dos 

terroristas. (SAID, 2003, p.46).  

 

Em O Coração das Trevas, cujas representações dos africanos derivavam, de fato, da 

tradição africanista e dos modos de conhecimento similares ao orientalismo, contrapondo a 

própria imagem das trevas africanas às chamuscadas luzes do projeto colonial europeu, Con-

rad destilou veneno anti-imperialista ao descrever a loucura voraz e a selvageria dos comerci-

antes europeus de marfim e diamantes na África. O anglófilo Conrad trouxe à tona, de manei-

ra inusitada na literatura ocidental moderna, os horrores do genocídio – um holocausto esti-

mado em cinco milhões de mortos – da empresa colonial de Leopoldo II, o astuto estrategista 

e sanguinário rei belga, cuja aventura colonial na África baseava-se, como gostavam de alar-

                                                                                                                                                                                     

periferia a experiência do imperialismo. Mas de outra perspectiva. Como todo o povo polonês no século XIX, 

Conrad também era um colonizado. Criado numa família de aristocratas engajados no movimento nacionalista, 

ele sofrera na carne a opressão russa. Aristocrata desclassificado como colonizado, polonês nascido fora da Po-

lônia [na Ucrânia], francófilo frustrado no seu projeto de se estabelecer na França, tripulante de navios de outras 

nações nos mares do mundo, Conrad se fixara em Londres, naturalizando-se inglês. Dominando o idioma da 

mais poderosa das potências, ele podia refletir sobre as hierarquias do poder político e das identidades numa 

época de interpretação científica das culturas e de reescalonamento das nacionalidades. Podia escrever sobre a 

afirmação nacional que fundamenta a sujeição de outros povos e sobre a afirmação do ser baseada na desumani-

zação do outro” (2008, p.166). 
28

 A definição é de Homi Bhabha também em Signos tidos como milagres (1998, p.155).  
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dear seus cúmplices, numa comissão diplomática, humanitária e cristã: a salvação dos congo-

leses das ações dos traficantes de escravos
29

. Conrad acreditava, ao mesmo tempo, na inevita-

bilidade do colonialismo e em seu fracasso.  

 

É verdade que Conrad registrou com escrúpulo as diferenças entre as respec-

tivas ignomínias das atitudes coloniais belgas e britânicas, mas ele só conse-

guiu imaginar o mundo embutido numa ou noutra esfera de domínio ociden-

tal. Mas, como Conrad também possuía alguns resquícios extraordinaria-

mente persistentes de consciência quanto à sua própria marginalidade de exi-

lado, ele teve o máximo (alguns diriam enlouquecedor) cuidado de conferir à 

narrativa de Marlow a provisoriedade que resulta de se encontrar no exato 

ponto da junção entre este e um outro mundo, não especificado, mas diferen-

te. (SAID, 1995, p.57). 

 

Conrad demonstrou, mesmo pertencendo ao espaço cultural e racialista ocidental, co-

mo a ação civilizadora, sob as pressões das leis do colonialismo, possuía apenas uma fina cas-

ca que a separava, em aparência e discurso, da barbárie. “O elo global entre colônia e metró-

pole, tão central à ideologia do imperialismo”, constata Bhabha (1998, p.293), “é articulado 

[em O Coração das Trevas] nas palavras emblemáticas de Kurtz –„O Horror, O Horror!‟ – [...] 

e (ar)risca essa fronteira entre a colônia e a metrópole”. Conrad, talvez por nunca ter sido “to-

talmente incorporado”, preservou, em suas obras, uma distância irônica em relação à máquina 

da qual fazia parte, entendendo também como a narrativa do imperialismo monopolizava “o 

sistema inteiro de representação – o que, no caso de O Coração das Trevas, permitia-lhe falar 

não só por Kurtz e pelos outros aventureiros, inclusive Marlow, mas também pelos africanos” 

(SAID, 2003, p.37). Em O Coração das Trevas, fica claro que a aventura do sujeito acontece 

num contexto mais amplo e que suas ações se conectam numa história maior e mundana, a do 

imperialismo, enredada por discursos e justificativas ideológicas. Conforme Said,  

                                                           
29

 Mario Vargas Llosa, em O Coração das Trevas: Joseph Conrad e as raízes do humano, resenha o livro do 

historiador Adam Hochschild, O Fantasma do rei Leopoldo, um notável mapeamento histórico e político sobre a 

aventura colonial europeia na África, “cujos dados e comprovações enriquecem extraordinariamente a leitura da 

obra-prima de Conrad, O Coração das Trevas, que se passa naquelas paragens justamente na época em que a 

Companhia Belga, de Leopoldo II – que deveria figurar, junto a Hitler e Stálin, como um dos criminosos do 

século XX – perpetrava seus piores desvarios” (LLOSA, 2004, p.31). Conrad, que pertenceu à marinha mercan-

te, foi contratado pela Societé Anonyme Belge, um dos tentáculos comerciais de Leopoldo II, para uma viagem 

comercial ao Alto Congo, em 1890. Lá, conheceu o irlandês Roger Casement, a serviço do Império Britânico, 

que lhe forneceu informações sobre os abusos e castigos infligidos aos africanos e aos subalternos pelos soldados 

de Leopoldo. Conrad, “enojado e decepcionado com sua experiência congolesa, em vez de permanecer os três 

anos previstos na África, regressou à Europa, em 4 de dezembro de 1890” (LLOSA, 2004, p.37), deixando a vida 

do mar. “No manuscrito original de O Coração das Trevas figurava uma alusão sardônica a Leopoldo II („um rei 

de terceira classe‟) e algumas referências geográficas, assim como nomes verdadeiros” (2004, p.37), que foram 

suprimidos pelo editor. Em 2011, Vargas Llosa escreveu o romance histórico O Sonho do celta sobre Roger 

Casement, um personagem controverso, colaboracionista do colonialismo e ao mesmo tempo persona non grata 

do governo inglês – que se engajou posteriormente na luta pela independência da Irlanda – e uma das inspirações 

do personagem Kurtz do livro de Conrad. 
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Conrad era tanto anti-imperialista como imperialista; progressista quando se 

tratava de representar a corrupção autolegitimadora e auto-enganadora do 

colonialismo ocidental. [...] Conrad foi capaz, pelo menos, de discernir o mal 

e a loucura absoluta do imperialismo, algo que muitos dos nossos escritores 

e certamente nosso governo ainda não são capazes de perceber. Conrad tinha 

os meios de reconhecer que nenhum projeto imperial – inclusive os „filan-

trópicos‟, tais como „tornar o mundo mais seguro para a democracia‟ – ja-

mais tem sucesso. (SAID, 2003, p.109). 

 

Como sugeri anteriormente, a dissonância do exílio aparece mais claramente na segunda 

leitura que Said faz de Amy Foster, hoje considerado um dos relatos emblemáticos sobre o 

pathos do exílio como fato significativo do zeitgeist contemporâneo. Como assinala Said,  

 

Amy Foster, de Conrad, talvez seja a mais intransigente representação do exí-

lio jamais escrita. Conrad julgava-se um exilado da Polônia e quase toda a sua 

obra (bem como sua vida) carrega a marca inconfundível da obsessão do emi-

grado sensível com seu próprio destino e com as tentativas desesperadas de fa-

zer contato satisfatório com os novos ambientes. Em certo sentido, Amy Foster 

se restringe aos problemas do exílio – e se restringe tanto que talvez esse não 

seja um dos contos mais conhecidos de Conrad. (SAID, 2003, p.52).  

 

O conto narra, como já referido antes, a trajetória de um imigrante e náufrago exilado. 

O navio de bandeira alemã Herzogin Sophia-Dorothea, que transportava imigrantes ilegais 

para os EUA, afunda na costa da Inglaterra. Um dos passageiros, Yanko Goorall, um campo-

nês do Leste europeu, sobrevive ao desastre e é “varrido do mar” até as praias de Eastbay, em 

Colebrook, pequena cidade na costa inglesa do Canal da Mancha: “Sim; ele era um náufrago. 

Um pobre emigrante da Europa Central e, durante uma tempestade, foi trazido para a costa até 

aqui. E, para ele, que nada sabia do planeta, a Inglaterra era um país que ainda não havia sido 

descoberto” (CONRAD, 2007, p.22). Como afirma Maria José de Queiroz, 

 

nenhuma das personagens de Conrad instrui, com tamanho patetismo, todas 

as fases do exílio. Desde o estranhamento inicial, quando do desembarque de 

Yanko à praia de Eeastbay, passando pela sua iniciação aos usos da língua e 

costumes da aldeia até o seu casamento, grifam-se, paralelamente à sua acul-

turação (tal como novo Candide), e às reações dos habitantes. Incompreen-

dido, desdenhado, mesmo por quem lhe reconhece algum mérito, Yanko in-

veste, em terra firme, no papel de náufrago. (QUEIROZ, 1998, p.302). 

 

O naufrágio é um tema recorrente nas narrativas sobre exilados e imigrantes, desde sé-

culos passados, que continua frequente na contemporaneidade. Conforme Fernanda Mota, 

“esta é uma das metáforas do exílio, que simboliza a consequente vivência desconcertante em 
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terras alheias, configurando uma imagem polissêmica tradutora do sentimento que aflige 

aqueles deslocados do próprio mundo, sob o efeito da cisão e da insegurança” (MOTA, 2011, 

p.2). É também um dos temas “clássicos” da literatura de viagem dos séculos 16, 17 e 18. Os 

naufrágios da “era colonialista” eram ambientados nas zonas de contato da América do Sul, 

do Oriente ou da África e narravam os dramas de sobrevivência dos aventureiros europeus 

entre as agruras e as maravilhas em terras distantes. Já as narrativas contemporâneas sobre 

naufrágios acontecem, sintomaticamente, nas costas dos antigos e novos centros metropolita-

nos, sobretudo nas praias da Europa e dos Estados Unidos, como as centenas de imagens e 

notícias de desastres marítimos com embarcações que transportam imigrantes ilegais costu-

mam mostrar diariamente
30

. Como afirma Mary Louise Pratt: “os bandidos e piratas de hoje 

são os coyotes e os polleros que atravessam fronteiras em todas as partes do planeta. Os con-

tos de morte e resgate estão de volta e nos chegam, não precisamente do Saara, senão do de-

serto do Arizona [e] as narrativas de cativeiro ressurgem entre trabalhadores e trabalhadoras 

nas casas de luxo de Beverly Hills, em fábricas e bordéis em São Francisco e Nova Iorque” 

(PRATT, 2003, p.33).  

Muitas das obras de Joseph Conrad são povoadas por expatriados de várias procedên-

cias: europeus, asiáticos, africanos, latino-americanos, assim como diversos descendentes de 

relações interétnicas nas zonas de contato entre Ocidente, Oriente e o Terceiro Mundo, mas 

seu conto Amy Foster foi o pioneiro a reverter essas posições e a colocar um imigrante náu-

frago numa praia europeia, como veremos adiante. Seja por inclinação existencial, disposição 

à aventura, impulsão fatídica do destino ou sob coações materiais, os personagens abandonam  

 

suas sociedades originais e se deparam com a procura pela filiação ou for-

mação em novas sociedades. A marca de párias exilados, no sentido de rejei-

ção pelas sociedades estabelecidas, estigmatiza suas condições; mas eles são 

jogados em uma posição na qual não há apenas uma labuta difícil sob a per-

da de laços antigos, mas também pela possibilidade de uma nova forma que 

também os atormenta. (FERNANDO, 1990, p.66) 

 

Além disso, Amy Foster condensa algumas das principais características da narrativa 

conradiana. Em sua obra, anota Said, há “enormemente estruturada uma interação entre a 

atração do olho e a do ouvido” (2004, p.65), pois em Conrad o encontro não se dá apenas en-

tre um sujeito “e seu destino encarnado em um momento extremo, mas, de modo persistente, 

o encontro entre um falante e um ouvinte”. No conto em análise, é o “segundo narrador”, o 

                                                           
30

 A controversa história do naufrágio da balsa que transportava o garoto cubano Elián González, que emigrava 

para os Estados Unidos, é um dos exemplos mais evidentes dessa reciclagem dos relatos de viagem e naufrágio. 

Exemplarmente, o náufrago Elián não chegou às ilhas polinésias ou às costas africanas, mas às praias da Flórida.  
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Dr. Kennedy, um “estrangeiro metropolitano” que vive em Colebrook, porém já integrado ao 

local, que modula da posição inicial de personagem-ouvinte para o lugar de narrador homodi-

egético, descrevendo parte do itinerário da imigração de Yanko. De início, somos apresenta-

dos ao Dr. Kennedy pelo “primeiro narrador”, “de passagem por Colebrook”, o qual, em se-

guida, após transferir o foco da narração ao “narrador encaixado”, coloca-se na posição de 

“ouvinte”, passando a viver, como é corriqueiro em Conrad, uma experiência radical “em 

abismo” com as alteridades, “em meio ao incompreensível” que está por trás das enigmáticas 

reações de Amy Foster, mas sobretudo do que há de incompreensível nos vazios da trajetória 

de Yanko, já desaparecido no tempo do primeiro relato. Há aqui, guardadas as diferenças, 

uma aproximação formal entre Amy Foster e O Coração das trevas, bem particular da sutileza 

estilística e modernista de Conrad. Em ambos os casos, um narrador principal em primeira 

pessoa, em uma situação inesperada encontra-se com outro personagem que assume, na quase 

totalidade, a perspectiva da narração: em Amy Foster, o encontro casual, porém marcante, do 

primeiro narrador com Amy; em O Coração das trevas, a virada da maré no Tâmisa que colo-

ca o narrador-moldura em contato com Charles Marlow, que expõe aos ouvintes sua experi-

ência no Alto Congo. Embora cada narrador viva sua própria experiência, o paradoxo aqui é 

que as experiências do outro só são vividas através de outra voz – de vozes através de outras 

vozes, para ser mais exato – e dos relatos de outros como testemunhas dos fatos que estão por 

trás da vivência de outro, cuja verdade, a despeito dos vários desvelamentos que cada narra-

dor realiza, permanece inacessível e irredutível (no caso do conto, pergunta-se: o que move as 

últimas atitudes enigmáticas de Amy em relação a Yanko? Em O Coração das trevas, o que 

se esconde por trás das últimas palavras-runas de Kurtz, “O horror, o horror”?). Além disso, o 

próprio narrador visitante e o Dr. Kennedy – descrito como “de natureza científica, habituada 

à investigação, e com aquela curiosidade insaciável que acredita haver em todos os mistérios a 

partícula de uma verdade geral” (CONRAD, 2007, p.14) – têm certa afinidade com Marlow 

de O Coração das trevas, que traz “em si muito do anti-fundamentalista, do ironista metropo-

litano que crê que a melhor maneira de se preservar o universo neo-pragmático é mantendo-se 

ativa a convivência da humanidade” (BHABHA, 1998, p.292). Mais adiante, Bhabha acres-

centa ainda – e acertadamente:  

 

e a longa sombra projetada por O Coração das Trevas sobre o mundo dos es-

tudos pós-coloniais é ela mesma um sintoma duplo de ansiedade pedagógica: 

uma precaução necessária contra a generalização de contingências e contornos 

de circunstância local, no próprio momento em que um saber transnacional, 

„migrante‟, do mundo é mais urgente” (BHABHA, 1998, p.294). 
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Conforme Guha, esta rede polifônica de transmissões e trocas de lugares se relaciona 

com a própria localização enunciativa do autor:  

 

Conrad elege geralmente um narrador, como o Kennedy em Amy Foster, para 

que fale por ele quando se trata de uma história de exílio. Era como se necessi-

tasse de Outro, e uma emissão indireta, para fazer de amortizador entre ele, 

como exilado, e a morte a que seus personagens estavam predestinados en-

quanto vítimas de uma falta de comunicação humana. (GUHA, 2006, p.106). 

 

Em um nível temático, ainda estão articulados no conto alguns dos motivos recorrentes 

do universo ficcional de Conrad. Antonio Candido mapeou-os irretocavelmente no ensaio 

Catástrofe e sobrevivência (2003), a saber: o isolamento, a ocasião e o homem surpreendido. 

As narrativas conradianas são, grosso modo, sobre personagens solitários, quase sempre out-

siders, que ultrapassam “linhas de sombra” e vivem de alguma maneira o drama da incomuni-

cabilidade, pois “sua obra ocupa um lugar essencial na história da ambiguidade da linguagem, 

que desde Nietzsche, Marx e Freud converteu o estudo das ordens da linguagem em algo cen-

tral para a compreensão do nosso tempo” (SAID, 2004, p.127). Uma das marcas mais eviden-

tes de Yanko Goorall é exatamente a sua disposição desesperada em estabelecer contato satis-

fatório com o novo ambiente e dirimir, através da linguagem, as hostilidades da comunidade 

que se abatem sobre ele. Tomado pelo nostos, Yanko procura inicialmente encontrar referên-

cias reconfortantes – mas em vão – nas poucas semelhanças telúricas entre sua terra natal e os 

signos presentes no ambiente do exílio. Como diz o narrador encaixado,  

 

não fosse a cruz de aço no cinto de Miss Swaffer, confessou-me, ele absolu-

tamente não teria sabido que estava em um país cristão. Ele lhe lançava olha-

res furtivos e sentia-se confortado. Não havia aqui nada que fosse igual ao seu 

país! A terra e água eram diferentes. [...] Também todas as árvores, exceto os 

três velhos pinheiros da Noruega, no pedacinho relvado diante da casa de 

Swaffer, pois estes faziam-no lembrar-se de seu país. Certa vez, depois do pôr-

do-sol, ele foi encontrado com a testa encostada contra o tronco de um deles, 

soluçando e falando sozinho. Naquela época, afirmou ele, as três árvores tinha 

sido como irmãos para ele. Tudo o mais era estranho. (CONRAD, 2007, p.44) 

 

Mas suas tentativas de incorporação pela tradução cultural, na maioria das vezes ma-

logradas, são aquelas que soam como expressões de uma diferença intolerável aos olhos dos 

outros moradores, intensificando, a cada ocorrência frustrada, o pathos do seu exílio. Lembra 

Said que  

 

ninguém é capaz de compreender ou se comunicar no mundo de Conrad, 

mas, paradoxalmente, essa limitação radical das possibilidades da linguagem 
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não impede os esforços esmerados para se comunicar. Todas as histórias de 

Conrad são sobre pessoas solitárias que falam muito (com efeito, quem, en-

tre os grandes modernistas, era mais volúvel e „adjetivesco‟ do que o próprio 

Conrad?) e cujas tentativas de impressionar os outros aumentam, em vez de 

reduzir, o sentimento original de isolamento. Cada exilado de Conrad teme e 

está condenado para sempre a imaginar o espetáculo de uma morte solitária 

iluminada, por assim dizer, por olhos indiferentes, sem comunicação. (SAID, 

2003, p.53. Grifos do autor). 

 

Os sujeitos de Conrad experimentam, quase sempre, um tipo de isolamento subterrâ-

neo que não é apenas físico e material, mas sobretudo existencial, expresso pelas circunstân-

cias em que se desenvolvem suas narrativas ambientadas em regiões exóticas, utilizadas para 

representar o sujeito isolado – a despeito de muitas vezes migrar de forma coletiva – e cerca-

do por forças que não domina. Em suas narrativas, o isolamento do personagem tende a acon-

tecer não fora do convívio social, numa ilha deserta, por exemplo, mas “dentro de uma comu-

nidade”, o que aumenta ainda mais o drama e a angústia de vários de seus grandes persona-

gens. O marinheiro Jim, por exemplo, protagonista angustiado do romance Lord Jim, sonhara, 

como em toda obra madura de Conrad, com atos heroicos e com a esperança de uma vida 

aventuresca por mares e terras distantes. Tal atração pela fuga é, quase sempre, resultado do 

apelo exercido pelas margens do império no íntimo de um “varão britânico” minado pelo “de-

sejo colonial” pela imaginação autoilusória do sucesso imperialista. Mas durante um aconte-

cimento que coloca à prova sua disposição ao “heroísmo” – o naufrágio do navio em que se 

engajara –, Jim abandona o barco e escapa sozinho em um bote, deixando que a embarcação 

naufrague matando mais de trezentos peregrinos. Começa aí o drama do seu isolamento e sua 

aceitação desencantada do real, em relação tanto à comunidade de ingresso quanto aos códi-

gos de sua própria condição de europeu e homem do mar. Assim, a imagem irrealista de Jim, 

que é a própria condensação do irrealismo da empresa colonialista e do sujeito que dita inici-

almente sua própria representação, é contaminada pela “decadência” de si e do império. “No 

Tufão, no Narciso Negro, em Lord Jim, diz André Maurois, o assunto, no fundo, é sempre o 

mesmo, mas é um grande assunto, a luta dos sujeitos contra as forças que os ultrapassam. Às 

vezes, saem vitoriosos, outras vezes vencidos” (apud NOGUEIRA, 1966, p.55). Por isso tam-

bém a situação remota, bem como a “aventura, a peripécia, constituem elementos fundamen-

tais da arte de Conrad. Eles permitem a configuração favorável do ilhamento, da ocasião e do 

homem surpreendido, que explicam uma das linhas mestras de sua concepção de vida” 

(CANDIDO, 2006, p.69). Em Amy Foster, Yanko vive justamente nesse lugar de estranha-

mento e deslocamento comunitários, imaginando inclusive estar na América: 
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era a essas pessoas que ele devia lealdade, e uma solidão acachapante pare-

cia desabar do céu de chumbo daquele inverno sem sol. Todos os rostos 

eram tristes. Ele não podia conversar com ninguém e não tinha esperança de 

algum dia compreender alguém. Era como se fossem rostos de gente de ou-

tro mundo – gente morta – ele me disse mais de uma vez, anos mais tarde. 

[...] Ele não sabia onde estava. Em algum lugar distante de suas montanhas – 

algum lugar além da água. Isso era a América? Perguntava-se ele. (CON-

RAD, 2007, p.44). 

 

Sobre esse aspecto, em seus livros há sempre “um sentimento de ilha”, cujo sentido, 

numa chave alegórica, dramatizaria, na perspectiva de Said, um sentimento de exílio real e 

profundo. No conto, Yanko desembarca em uma pequena praia interior de uma grande ilha, a 

Inglaterra, onde viverá os conflitos “clássicos” do exílio e da migração impulsionados por 

pressões materiais: 

 

Yanko deixou sua terra porque as pressões eram grandes demais para que ele 

continuasse por lá. A América o atrai por ser tão promissora, embora ele 

acabe na Inglaterra. Ele permanece na Inglaterra, cuja língua não fala e onde 

é temido e mal interpretado. Somente Amy Foster, uma camponesa perseve-

rante e sem atrativos, tenta comunicar-se com ele. Eles se casam, têm um fi-

lho, mas quando Yanko fica doente, Amy, com medo e alheada, recusa-se a 

cuidar dele, pega o filho de vai embora [...]. A situação de Yanko é como-

vente: um estrangeiro perpetuamente assombrado e sozinho numa sociedade 

que não o compreende. (SAID, 2003, p.53).   

 

Mas também Amy Foster, a ambivalente heroína do conto, antes da chegada de Yan-

ko, já vivia como uma estranha familiar, exilada em sua própria condição de ex-cêntrica, co-

mo pária e sem encantos aos olhos da coletividade. Por isso, para um dos narradores do conto, 

Amy Foster  

 

nunca demonstrou querer conversa e, parecia-me, não sabia sorrir. Algumas 

vezes, numa bonita tarde de domingo, ela usava seu melhor vestido, um par 

de botinas robustas, um grande chapéu cinza enfeitado com uma pena preta 

(eu a vi em toda sua elegância), agarrava uma sombrinha absurdamente exí-

gua, subia dois degraus, caminhava a passos pesados por dois campos e du-

zentos metros de estrada – nunca mais longe. Ali ficava o chalé dos Foster. 

Ela ajudava sua mãe a servir o chá para seus irmãos menores, lavava a louça 

de barro, beijava os pequeninos e voltava para a fazenda. Era tudo. Todo o 

descanso, toda a mudança, todo o divertimento. Ela nunca pareceu desejar 

nada mais. (CONRAD, 2007, p.20). 

 

A despeito do seu aparente corte de heroína romanesca, Amy apresenta, ao mesmo 

tempo – e ao contrário da opinião dos outros moradores –, um traço irredutível de “imagina-

ção” que coloca em cheque a própria dimensão da representação comunitária de Colebrook. 
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Traço que surge justamente do “medo do Incompreensível” (leia-se medo do Outro imigran-

te), mas que a motiva a “formar uma ideia de beleza e ainda mais para descobrir nosso ideal 

numa figura estranha” (CONRAD, 2007, p.19). Os protagonistas do conto encontram-se, por-

tanto, em posições intervalares e cujos limites exíguos os colocam no lugar de sujeitos que se 

defrontam tensivamente com os outros e com eles mesmos. “Na sua obra, entretanto, a metá-

fora do ilhamento não se fecha; é um preâmbulo ao problema decisivo, o ato, cujo mecanismo 

ela desencadeia” (CANDIDO, 2003, p.64). 

A ocasião, segundo Candido, é a matriz do acontecimento e, muitas vezes, surge do 

acaso, um dos elementos fundamentais que movem a cadeia da ação romanesca, mas que foi 

substituído no romance modernista pela experiência da duração temporal. “Boa parte do ro-

mance moderno encareceu a duração psicológica, a lei interna do personagem” (CANDIDO, 

2003, p.66) como reação à velocidade da modernização industrial. Em alguns casos, dos quais 

Marcel Proust e James Joyce são exemplares, o acontecimento excita o efeito epifânico, que o 

alonga ao ponto da rarefação da ação. Desse modo, o acontecimento desaparece sob o que o 

precede, acompanha e sucede. Em Conrad, há recurso narrativo semelhante, mas com outro 

tratamento formal. Ainda segundo Candido, mesmo que extraordinariamente purificado e 

envolvido, na narrativa conradiana “o acontecimento é reposto na sua natureza de coisa acon-

tecida, de fato vivo em relação ao qual vão definir-se os atos e que vai se ligar concatenada-

mente com outros acontecimentos. Não é a lei absoluta da narrativa, como no romance de 

folhetim, mas é uma de suas traves” (CANDIDO, 2003, p.66).  

Há, portanto, nos personagens de Conrad “certa predisposição para determinado tipo 

de acontecimento, que, ao surgir, é realmente ocasião, quase ensejo que baliza seus destinos” 

(CANDIDO, 2003, p.66). Contudo, já na caracterização da Amy anterior ao acontecimento da 

chegada de Yanko se encontram as disposições que fundamentam suas ações inesperadas. É 

como se houvesse uma confluência entre o acontecimento externo e a disposição subjetiva, na 

qual os destinos dos personagens, sem prejuízo da lei interna, são muitas vezes impostos por 

um elemento exterior, que solicita inesperadamente a necessidade de decidir, condenando-os 

ou até mesmo redimindo-os. Portanto, grosso modo, as narrativas de Conrad se ocupam, si-

multaneamente, tanto “de ações como a narração de um relato motivado por causas bem de-

terminadas”, quanto de “ações que não têm uma motivação racional óbvia” (SAID, 2004, 

p.128), que surpreendem o leitor e assombram os personagens em situações-limite. São tais 

assombros intempestivos que geram crises pessoais que esbarram nas coerções sociais e cole-

tivas, que tornam os personagens de Conrad, sobretudo os protagonistas Amy Foster, algo 

distantes da caracterização plana de certos personagens da literatura de viagens contemporâ-
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neas ao autor polonês-britânico. Vem daí também – e por outras razões, como Said percebeu 

em seu giro avaliativo do conto – aquilo que torna Yanko um possível personagem-conceitual 

avant la lettre da migração moderna. 

Para Candido, o sujeito surpreendido de Conrad é aquele que se assombra com o pró-

prio ato, trazendo à tona as ambivalências e complexidades identitárias. O sujeito surpreendi-

do age aparentemente de maneira imotivada, por uma espécie de ação imprevista e singular. 

Amy choca a todos ao acolher Yanko e ainda mais quando o abandona durante sua agonia 

final. Este último ato torna-se, sob o olhar dos narradores do conto, seu gesto mais enigmático 

e sem solução possível. Isso porque, em Conrad, “as ações bruscas só são ato puro, gratuito, 

pelo fato de se desencadearem; em verdade, atrás delas há um lento passado que as explica e 

quase as requer” e as torna indefiníveis (CANDIDO, 2003, p.68).  

Como forasteiro que nunca domina completamente a língua inglesa, Yanko é surpre-

endido pela condição do exílio e levado ao isolamento público, permanecendo como um es-

tranho nunca bem-vindo nem totalmente incorporado ao lugar. Após um tempo de errância e 

privações, consegue trabalho numa fazenda e se casa com Amy Foster. A relação entre os dois 

é a única fresta de uma possível admissão de Yanko na comunidade. Porém, mesmo após o 

casamento, sua invisibilidade minoritária continua, pois “seu aspecto de estrangeiro tinha uma 

marca singular e indelével. Por fim, as pessoas se acostumaram a vê-lo. Mas nunca se acos-

tumaram a ele” (CONRAD, 2007, p.48). Quando Yanko e Amy se casam surge no horizonte 

uma tênue probabilidade de morada numa zona fronteiriça já que “o amor parecia ser o ponto 

no qual seria possível construir uma atmosfera de segurança” (MOTA, 2011, p.6). Mas Con-

rad rompe com essa possibilidade pré-concebida do happy end e do quadro familiar do melo-

drama, perturbando assim as expectativas de redenção. As diferenças reaparecem como in-

conciliáveis até mesmo no espaço privativo da intimidade: “a compaixão e o interesse de-

monstrados por Amy Foster ao personagem dissiparam-se na estranheza suscitada nela após o 

nascimento do seu filho. A língua e os costumes do seu marido logo a levaram a desconhecê-

lo, emoldurando a morte de Yanko – com a qual esvaeceram-se também lembranças dele até 

mesmo para Amy” (MOTA, 2011, p.6). Ou seja: esboça-se alguma certeza de que haverá uma 

solução possível para o mal-estar da condição clandestina de Yanko, mas termina-se sem um 

lugar estável e de volta aos estorvos incomensuráveis da diferença cultural.   

 

Lê-se o tom de mistério no drama de Yanko como um paradoxo pela cir-

cunstância de ter sobrevivido a uma tragédia no mar, mas não às desventuras 

na terra, advindas da repulsa de pessoas que praticam o caráter desumaniza-

dor do exílio por privar sujeitos do exercício de aspectos atrelados à sua 
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constituição. A repulsa e a repressão à memória cultural do personagem dis-

secaram a sua possibilidade de existência. (MOTA, 2011, p.6).  

 

Yanko torna-se cada vez mais intraduzível e inaceitável justamente quando manifesta 

sua estrangeiridade, expressa em seu modo insólito de falar, caminhar, dançar, cantar, fazer 

orações. Ou seja: por tudo que representa linguagem e diferença. 

 

Seu andar rápido e leve, a tez morena, o chapéu com a aba levantada sobre a 

orelha esquerda, seu costume, nas noites quentes, de usar o paletó sobre um 

ombro como o dólmã de um hussardo, sua maneira de pular as cercas, não 

como uma proeza de agilidade, mas como a progressão normal da caminha-

da, todas essas peculiaridades eram, como se pode dizer, motivo de escárnio 

e de ataques para os habitantes da aldeia. Eles, na hora do jantar, não fica-

vam deitados na grama olhando o céu. Nem vagavam pelos campos gritando 

melodias melancólicas. [...] Ah, ele era diferente, esse náufrago, que igual a 

um homem transplantado para outro planeta, estava separado de seu passado 

por um espaço imenso, e de seu futuro, por uma imensa ignorância. (CON-

RAD, 2007, p.48).  

 

A barreira da língua é a mais difícil e implacável para Yanko e aquilo que o torna ainda 

mais estrangeiro aos olhos da comunidade é justamente o uso “incorreto” e hibridizado que faz 

da língua local e não tanto a enunciação em sua língua de origem. Tal problema foi vivido por 

Conrad que, como já se disse, era um polonês que mudou de língua e, paradoxalmente, ajudou a 

definir uma língua inglesa no romance moderno. “Viver em outra língua”, lembra Ricardo Pi-

glia em O Romance polonês, “foi uma experiência comum do romance moderno: Conrad, é 

claro, é o caso mais notório, mas também [Vladimir] Nabokov, Samuel Beckett ou Isak Dine-

sen”. Ainda segundo Piglia, a transição para uma segunda ou terceira línguas – tema recorrente 

entre os personagens criados por esses escritores – dizia de um movimento interno à moderni-

dade de “povos de fronteira, que se movem entre duas histórias, em dois tempos e muitas vezes 

em duas línguas”, num terceiro-espaço de “cultura nacional dispersa, em tensão com uma tradi-

ção dominante da alta cultura estrangeira” (PIGLIA, 2004, p.64). 

Yanko é o corpo estranho em um tecido social aparentemente estabilizado. Mesmo re-

chaçada – e talvez por isso mesmo –, sua presença nômade provoca um curto-circuito na or-

dem habitual, fazendo emergir o funcionamento oculto do lugar de chegada, seus códigos 

civis e culturais cristalizados, apenas supostamente purificados de quaisquer traços de estran-

geiridade. Seus modos e diferenças impugnam e desestabilizam a pretensa fixidez da “comu-

nidade imaginária”. Esta pode ser tanto a Colebrook do conto, quanto, alegoricamente, qual-

quer forma de identidade tendente à homogeneidade, como a nação moderna. De certo modo, 

o nascimento do filho do casal, um imigrante de segunda geração, indicia o trabalho da mi-
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gração no devir da hibridização da cultura. É na relação com o filho, cujo nome, Johnny, é a 

tradução anglicizada do nome polonês paterno
31

, que Yanko dramatiza o abandono das raízes, 

mas também reata precariamente, no terceiro-espaço da migração, com seu passado cultural, 

irrecuperável, mas passível de ser reescrito simbolicamente, traduzindo-lhe sua língua origi-

nária nas canções de ninar e na mímica dos passos de dança típicos da terra natal. Como acon-

tece em outras narrativas de Conrad, também em Amy Foster não há um desfecho que con-

dense uma mensagem moral e edificante. Os atos de Amy permanecem sem um acordo final, 

no limite da compreensão, embora pareça que, por algum motivo que nunca fica claramente 

explicado, ao abandonar o marido ela teria sucumbido a algum tipo de temor atávico diante 

das diferenças étnicas de Yanko. O que resta no máximo é uma espécie de estranha catarse 

sem happy end. 

Contudo, como sujeito-traduzido
32

, na liminaridade da experiência migrante de Yanko, 

e mesmo que ele se encontre distanciado de qualquer projeto coletivo de uma comunidade de 

emigrados, algo acontece: em sua passagem pela ilha, dá-se um aditamento diferencial, um 

devir crucial à emergência de novos sujeitos históricos no presente da cultura, que evidencia o 

“momento de transição e não apenas o contínuo da história; uma estranha tranquilidade que 

define o presente no qual a própria escrita da transformação histórica se torna estranhamente 

visível” (BHABHA, 1998, p.308). Em Conrad, os sujeitos e os lugares sociais se transformam 

o tempo todo, mesmo que essa dinâmica se dê ao acaso, sem anúncios evidentes, pela surpre-

sa ou por força das próprias ações efetivas dos personagens. Daí que o conto se feche, em um 

tom enigmático mas superdramatizado, com o encontro entre o Dr. Kennedy e o “filho de 

Amy Foster”, no qual o narrador afirma ver novamente, nos “grandes olhos negros” da crian-

ça, o “Outro – o pai, que o mar misteriosamente arremessou em terra para morrer na suprema 

desventura da solidão e do desespero” (CONRAD, 2007, p.62). Em Amy Foster, o agente da 

sutil passagem tradutória da cultura é o imigrante e sua inclinação a fazer devir seu entorno 

social, seus lugares de chegada e de partida, assim como de ser modificado por estes, o que 

torna o conto de Conrad um paradigma que continua a reverberar ainda hoje nas narrativas da 

poética pós-colonial e da literatura de migração. 

 

  

                                                           
31

 Movimento tradutório muito parecido ao que aconteceu com “Joseph Conrad”, uma tradução anglicizada do 

nome de batismo “Józef Teodor Konrad Korzeniowski”. 
32

 Salman Rushdie define os imigrantes como “sujeitos traduzidos”, pois, como diz em Pátrias Imaginárias, “a 

palavra tradução vem etimologicamente do latim „transportar‟. Tendo sido transportados através do mundo, 

somos sem dúvida homens traduzidos. Admite-se que algo se perde sempre da tradução; agarro-me tenazmente à 

hipótese de que algo pode também ganhar-se” (RUSHDIE, 1994, p.32).  
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2 SYMPATHY FOR THE DEVIL: A MIGRAÇÃO DA FATWA  

 

 

 

Please allow me to introduce myself/ I'm a man of wealth and 

taste/ I've been around for a many long years/ Stole many a 

man's soul and faith/. Pleased to meet you/ Hope you guess my 

name/ But what's puzzling you/ Is the nature of my game. 
 

The Rolling Stones (Jagger-Richards)
33

 

 

 

O escritor indo-britânico (Ahmed) Salman Rushdie
34

, nascido em Bombaim, em 1947, 

dois meses após a independência da Índia, é um “filho da meia-noite, somente oito semanas 

atrasado” (RUSHDIE, 2012, p.60)
35

. Rushdie vem de uma família muçulmana, porém “orgu-

lhosa de sua secularidade”, como declara o próprio romancista em suas memórias (2012, 

p.24). Ainda na adolescência, em meados dos anos 1960, ele emigrou para Londres a fim de 

estudar história em uma universidade inglesa. Sua própria experiência migratória coincide 

com uma etapa importante da desmontagem “final” do império britânico. Sua migração estava 

sincronizada com as novas diásporas de imigrantes saídos das ex-colônias para metrópoles 

europeias, um contexto que se constituiu no leitmotiv fundamental de sua obra. Nas faixas 

específicas da literatura pós-colonial de língua inglesa, Rushdie tornou-se o autor que repre-

sentou de maneira mais recorrente as questões relacionadas às migrações nas últimas décadas. 

“A história que eu contei em Os Versos Satânicos”, afirma Rushdie em entrevista a Edney 

Silvestre (2003, p.140), “era sobre migração, da forma como a descrevi para mim mesmo. 

Diria que meus dois primeiros livros falavam brevemente da Índia e do Paquistão. Minha obra 

devia fazer a jornada que eu fiz. Deveria migrar para Londres. Senti que estava escrevendo 

                                                           
33

 Convidado em 1988 a participar do programa de rádio Desert Island Discs (Discos numa ilha deserta) da 

BBC, uma das maiores honrarias inglesas, Rushdie escolheu, alguns meses antes da fatwa, o álbum Beggar's 

Banquet (Banquete dos Mendigos), dos Rolling Stones, lançado em 1968, e a emblemática canção Sympathy for 

the Devil, em cujos “versos satânicos”, compostos por Mick Jagger e Keith Richards inspirados no fantástico 

(em todos os sentidos) romance O Mestre e Margarita, de Mikhail Bulgakov, uma das inspirações de Rushdie, 

no qual Lúcifer se apresenta aos ouvintes em primeira pessoa e discorre sobre a sua “presença” em vários fatos 

da história: “And I was 'round when Jesus Christ/ Had his moment of doubt and pain/ Killed the czar and his 

ministers/ Anastasia screamed in vain/ I watched with glee/ While your kings and queens fought for ten decades 

for the gods they made/ I shouted out: „Who killed the Kennedys?‟ When after all it was you and me/ Let me 

please introduce myself/ I'm a man of wealth and taste and/ I laid traps for troubadours who get killed before 

they reached Bombay”. Rushdie lembrou a Jagger e Richards a presença do narrador da canção na história apó-

crifa do islã. (Cf. BBC. Disponível em: <http://www.bbc.co.uk/radio4/features/desert-island-discs/castaway>). 
34

 O sobrenome “Rushdie” foi inventado pelo pai do autor. Como o romancista explica em suas memórias, é uma 

homenagem ao filósofo árabe-espanhol Ibn Rushd, ou Averróis, um crítico do fundamentalismo islâmico. 
35

 “Os filhos da meia-noite” são aqueles indianos que nasceram por volta da meia-noite de 14 para 15 de agosto 

de 1947, hora, dia e ano da independência da Índia do domínio britânico.  
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um livro britânico, basicamente. Um livro sobre Londres e a vida dos imigrantes, em Lon-

dres”.  

Hoje parece um quase consenso que foi Rushdie o autor que encontrou os modos mais 

precisos para compreender e representar as várias faces das migrações contemporâneas, tanto 

do ponto de vista antropológico e filosófico quanto literário. Como afirma Armando Gnisci 

(2003, p.1), Rushdie propõe a escritura dos imigrantes como uma “resposta descolonizada da 

Literatura dos mundos do fim do século 20 e início do século 21; uma resposta ao império 

central dominante expressa pelos dominados e súditos imperiais, frequentemente em movi-

mento, e peregrinos da diáspora”. 

Logo de início, é necessário grifar um fato importante: não é mero acaso que o livro 

mais controverso do século 20 – ao lado do Ulisses, de James Joyce, e O Amante de Lady 

Chatterly, de D.H. Lawrence, polêmicos por desrespeitaram o decorum e normas do compor-

tamento social – seja justamente Os Versos Satânicos de Rushdie. Lançado em meados de 

1988, entre os temas centrais do livro estão as questões relacionadas aos movimentos migrató-

rios e suas dissemiNações – de “significados, tempos, povos, fronteiras culturais e tradições 

históricas – que a alteridade radical da cultura nacional criará em suas novas formas de viver e 

escrever” na sociedade global pós-moderna (BHABHA, 1998, p.234).  

Inegavelmente, poucos romances repercutiram com tanta força nos assuntos internaci-

onais quanto Os Versos Satânicos, a ponto de alimentar uma rumorosa e intrincada crise di-

plomática entre vários países do Ocidente e do Oriente Médio e de despertar violentas mani-

festações públicas e autos-de-fé, os chamados “distúrbios Rushdie”, como foram batizados 

pela mídia global. A fatwa
36

 lançada contra o escritor pelo Aiatolá Ruhollar Khomeini, o en-

tão líder religioso iraniano, em 1989, condenando Rushdie à morte, foi um dos maiores even-

tos midiáticos da época. Pautou a imprensa em todo o mundo, somente sendo superado pela 

notícia da Queda do Muro de Berlim, poucos meses após a divulgação da fatwa. O romance 

                                                           
36

 O termo fatwa foi traduzido no Ocidente como um equivalente à “pena de morte”. Todavia, trata-se de uma 

“ordem judicial”, uma opinião jurídica islâmica, um tipo de “mandado de segurança” (ou insegurança, no caso) 

promulgado por uma autoridade política e religiosa. Nem toda fatwa propõe uma “sentença de morte”. Tal tradu-

ção foi possível por conta da virulência do edito, baixado pelo próprio Khomeini, que não deixava espaço a in-

terpretações mais nuançadas: “Em nome de Deus Todo-Poderoso. Existe só um Deus, a quem respondemos. 

Declaro a todos os fiéis muçulmanos no mundo que o autor do livro intitulado Os Versos Satânicos – livro es-

crito, editado e distribuído contra o Islã, o Profeta e o Corão – e todos os editores e responsáveis pela produção 

que conhecem seu conteúdo estão, com o presente decreto, condenados à morte. Conclamo todos os zelosos 

muçulmanos do mundo a executar esta sentença, para que ninguém ouse insultar as prescrições islâmicas. Quem 

alcançar o autor do livro, mas não tiver meios de executá-lo, deve submetê-lo ao tribunal do povo, para ser puni-

do pelas suas ações. Quem morrer neste gesto será considerado mártir e seguirá diretamente para o céu. Que 

Deus abençoe a todos” (SITI, 2009, p.241). A fatwa foi decretada por Khomeini, enviada oficialmente à Embai-

xada da Inglaterra na capital iraniana e veiculada pela Rádio Teerã, ironicamente, no Dia dos Namorados, em 14 

de fevereiro 1989. “Era uma terça-feira ensolarada em Londres”, escreve Rushdie, “mais foi como se a pergunta 

[feita pelo jornalista a respeito da fatwa] apagasse o sol” (RUSHDIE, 2012, p.11).  
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ganhou visibilidade imediata e, ao longo duas de décadas, sua excomunhão tomou proporções 

inimagináveis e imprevisíveis para o autor. 

Rushdie recebeu a notícia, que classificou como “surreal” por telefone, através de um 

repórter inglês. A rede BBC havia capturado a emissão da fatwa, distribuindo-a para as reda-

ções do mundo. Logo em seguida, o escritor concedeu uma entrevista “ao vivo” no programa 

de rádio World at one, da própria BBC de Londres, atiçando ainda mais – a despeito de suas 

justificativas em nome da liberdade de expressão – os ataques ao livro. O fato de o édito ter 

sido veiculado inicialmente pelas emissoras de rádio e de televisão estatais do Irã e de ter se 

disseminado instantaneamante através das redes de informação do Ocidente multiplicou em 

muito o perigo e o alcance da ordem judicial
37

. Não se tratava apenas de um decreto teórico, 

uma mera ameaça de excomunhão ou expulsão de um membro de uma comunidade. Junto 

com a fatwa, havia uma recompensa “estatal” de dois milhões de dólares pela cabeça do autor. 

Khomeini criou ainda uma comissão no Ministério de Informações Iraniano incumbida de 

organizar uma força-tarefa transnacional para executar o escritor onde quer que ele estivesse. 

Como observou Rushdie,  

 

o aiatolá Khomeini não era apenas um clérigo poderoso. Era um chefe de Es-

tado que ordenava a execução de um cidadão de outro Estado, sobre quem 

ele não tinha jurisdição. E ele contava com assassinos a seu serviço, que já 

tinha usado antes contra „inimigos‟ da revolução iraniana, inclusive de ini-

migos que viviam fora do Irã. Havia outra palavra nova que [eu] tinha de a-

prender. Ali estava ela, no rádio: extraterritorialidade. O conceito era tam-

bém chamado de terrorismo de Estado. [...] Morar em outro país não era 

mais garantia de segurança. Agora havia a ação extraterritorial. Em outras 

palavras, os perseguidores encontravam o perseguido onde ele estivesse. 

(2012, p.23). 

 

No século 18, Voltaire havia aconselhado os escritores e pensadores a viverem sempre 

próximos às fronteiras de seus países. Segundo o filósofo francês, caso necessitassem escapar 

à perseguição dos tiranos de plantão, os proscritos passariam rapidamente ao asilo mais segu-

ro de uma nação vizinha. Em 1989, ponto de virada da “era dos extremos”, a proximidade das 

fronteiras não era uma rota de fuga tão segura a escritores e pensadores banidos por suas idei-

                                                           
37

 Em seus controversos e entusiásticos artigos sobre o Irã, publicados em fins dos anos de 1970 e mais tarde 

considerados pelos foucaulteanos, empenhados em salvaguardar a imagem do filósofo, como “erros de avaliação 

e equívocos terríveis”, Michel Foucault, que apoiou de maneira quase passional e surpreendentemente acrítica a 

Revolução Iraniana de Khomeini, chamou a atenção para a utilização, considerada, por ele, inovadora à época, 

que os xiitas iranianos faziam dos meios massivos de transmissão como o rádio, a televisão e os vídeos no exte-

rior. “Essa fusão de discursos mais tradicionais religiosos com os modernos meios de comunicação ajudou a 

arrebatar o movimento revolucionário e, em última instância, paralisou o regime moderno e autoritário dos Pah-

levi” (AFARY, 2011, p.20). 
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as, “não se essa nova forma de terrorismo, o terrorismo por decreto e recompensa, tivesse 

espaço para acontecer” (RUSHDIE, 2007, p.229).  

De imediato, Rushdie não teve como “escapar” pela fronteira. Por conta da extraterri-

torialidade da fatwa, os “países vizinhos”, temendo possíveis retaliações por parte de extre-

mistas islâmicos – e também reféns de acordos econômicos com o Irã –, negaram-lhe refúgio 

político. As empresas aéreas se recusaram a aceitá-lo como passageiro em seus aviões. Assim, 

as cenas fantásticas de desterritorialização e as transposições das fronteiras reais e simbólicas, 

que fizeram de Rushdie o realista mágico quintessencial da literatura pós-colonial, por criar 

um universo ficcional em que acontecimentos “reais extremos” são transfigurados com con-

tornos absurdos e sobrenaturais, acabaram se confundindo com a vida real do escritor. 

Rapidamente, centenas de imagens começaram a circular nos noticiários televisivos, 

mostrando multidões nas ruas empunhando cartazes com o rosto do escritor, com os olhos 

vazados, “como um dos cadáveres de Os Pássaros”, o filme de Alfred Hitchcock, “com as 

órbitas sanguinolentas, enegrecidas, furadas a bicadas” (RUSHDIE, 2007, p.19). De forma 

prevista, essas imagens causavam medo, indignação, repulsa e eram alimentadas obviamente 

por antigos arquivos orientalistas, ainda ativos nas coberturas midiáticas do islã no Ocidente. 

Embora forjadas durante séculos, essas representações, repetidas ao infinito na televisão, e-

ram, naquele contexto, também sintomáticas da ansiedade que as sociedades europeias viviam 

em relação à mais recente expansão das imigrações de árabes e muçulmanos. Tais imagens 

encontravam eco no revival da nostalgia advinda da ainda não superada dissolução do império 

britânico. Estimava-se, à época, que a comunidade de imigrantes árabes e muçulmanos na 

Grã-Bretanha já contabilizava cerca de dois milhões de pessoas, incluindo os chamados imi-

grantes de “segunda e terceira gerações”, a maioria advinda principalmente do Paquistão, de 

Bangladesh, da Índia e de diversos países do Oriente Médio. Londres, a principal locação de 

Os Versos Satânicos, começou a ser chamada de “Londonistão”. Termos como “euro-islã” e 

“islãmofobia” passaram a ser mais corriqueiros na imprensa. A situação era a expressão das 

ambivalências da condição pós-colonial. Rushdie, que havia dedicado parte de sua vida inte-

lectual em desconstruir as representações desabonadoras dos imigrantes e se empenhando 

diretamente nas lutas contra o racismo e as medidas intolerantes das autoridades britânicas em 

relação às imigrações, via-se agora como “alvo central” dessas imagens. Como afirmou o es-

critor, “como era fácil apagar o passado de um homem e construir uma nova versão dele, uma 

versão esmagadora, contra a qual parecia impossível lutar” e era “duro ver seus personagens 

vociferando contra você mesmo” (RUSHDIE, 2012, p.13). 
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Edward Said lembra que, ironicamente, muito antes da fatwa, o próprio Rushdie já ha-

via mapeado esses orientalismos como resíduos da fossa imperialista, discutindo os modos 

pelos quais os “nativos” e imigrantes das ex-colônias, sobretudo os indianos e paquistaneses, 

islâmicos ou não, “são apresentados nos meios de comunicação ocidentais”, quase sempre 

como “vilões ou bons selvagens”, ilustrando “a continuidade dessa sobreposição, não só no 

conteúdo, mas também na forma do debate, não só no que foi dito, mas também como, quem, 

por quem, onde e para quem é dito” (SAID, 1995, p.53). Said se refere especificamente ao 

artigo Fora da baleia, de Rushdie.  Nele, o autor indo-britânico analisa alguns filmes do cha-

mado Raj revival, a onda de nostalgia do domínio britânico na Índia, a exemplo da série tele-

visiva The jewel in the crown [A Joia da coroa] e dos filmes 007 contra Octpussy, de John 

Glenn, Gandhi, de Richard Attenborough, Passagem para Índia, de David Lean, entre outros. 

Considerar esse debate prévio é relevante porque parte de seus termos irá repercutir direta-

mente na polêmica posterior em torno de Os Versos Satânicos. Segundo Rushdie, diante do 

aumento revivalista do orientalismo na cultura midiática e na literatura, restava ao escritor 

emigrado criar contrapontos “altos, ambivalentes e embaraçosos” às representações dos imi-

grantes, gesto que tentou realizar em Os Versos Satânicos: 

 

Fora da baleia está a interminável tormenta, a disputa permanente, a dialética 

da história. Fora da baleia está uma genuína necessidade da ficção política, 

de livros que tracem novos e melhores mapas e inventem novas linguagens 

com as quais podemos compreender o mundo. [...] É realmente necessário 

fazer um estardalhaço sobre a ficção do domínio britânico na Índia e sobre o 

revivalismo fantasmagórico do defunto Império. Os vários filmes e séries te-

levisivas que discuti propagam noções sobre história que devem ser comba-

tidas, tão alto e tão embaraçosamente quanto possível. (RUSHDIE, 1994, 

p.120). 

 

No alto do embaraçoso estardalhaço político desencadeado pelo romance (na verdade, 

criado por políticos e religiosos oportunistas, já que nenhuma perseguição religiosa tem a ver 

apenas com moralidade teológica mas sempre com questões de poder), Rushdie logo se apres-

sou em afirmar que “a fatwa era contrária aos princípios fundamentais das leis islâmicas, uma 

vez que foi promulgada sem a menor escusa de processos legais” (RUSHDIE, 2007, p.250). O 

autor também declarou acreditar que o islã não era um bloco monolítico e estático, um antí-

poda do Ocidente, mas que o islamismo, como qualquer tendência teológica fundamentalista, 

carecia de revisão e oposição às suas correntes autoritárias e ortodoxas
38

. Embora se assumis-

                                                           
38

 É necessário esclarecer a utilização de certos termos: “islã” é a religião em seu sentido mais abrangente e espi-

ritualmente inclusivo. “Islamismo” indica o conjunto das versões mais fundamentalistas do islã, como a teocra-

cia dos aiatolás à la Khomeini, dos mujahedeen afegãos, do Estado Islâmico e movimentos similares. “Funda-
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se como um escritor secular, Rushdie declarou também que não intencionava ultrajar os mu-

çulmanos, comunidade da qual se originara, mas que se opunha justamente aos seus segmen-

tos mais conservadores, bem como à impossibilidade de abordar as religiões – quaisquer que 

sejam, mas sobretudo suas seitas militantes – crítica e ficcionalmente nas artes em geral, já 

que a religisiodade desempenha importante função na organização social da cultura
39

. Em 

meio à polêmica, Rushdie escreveu, em carta aberta publicada em vários jornais, que seu ro-

mance não era “apenas e realmente sobre o islã, mas sobre a migração, metamorfoses, eus 

divididos, o amor, a morte, Londres e Bombaim” (RUSHDIE apud GODOY, 2010, p.67). 

Contudo, e a despeito das respostas do autor, as implicações da sentença continuaram 

sinistras, tanto no Oriente Médio quanto na Europa. Em Bradford, Yorkshire, cidade do norte 

da Inglaterra e local de maior contingente de imigrantes árabes e muçulmanos na Grã-

Bretanha, Os Versos Satânicos foi queimado em praça pública por manifestantes. Todos eles 

eram homens, declaravam aos repórteres não terem lido o romance, mas protestavam contra o 

“texto herético” e seu autor apóstata. “Tinham no rosto”, escreve Rushdie em suas memórias,  

 

uma expressão de fúria, ou, para sermos mais precisos, faziam caretas de fú-

ria para as câmeras. Dava para ver em seus olhos a euforia que sentiam com 

a presença da imprensa mundial. Era a euforia da celebridade. [...] A luz dos 

refletores era gloriosa, quase erótica. Carregavam cartazes que diziam 

RUSHDIE NÃO PRESTA e RUSHDIE, ENGULA SUAS PALAVRAS. Estavam pron-

tos para o close-up. (RUSHDIE, 2012, p.129). 

 

Em Islamabad, no Paquistão, dois dias após a cassação do romance, uma multidão de 

“estudantes radicais”, numa imensa manifestação, expunha nas ruas faixas que diziam: 

“RUSHDIE, VOCÊ ESTÁ MORTO!”. A polícia interveio – o protesto acontecia, sintomaticamente, 

                                                                                                                                                                                     

mentalismo islâmico”, expressão mais usual na mídia, distingue as versões mais radicais e “militantes” do isla-

mismo e “também permite comparações com outras formas de fundamentalismo religioso, seja cristão, hindu ou 

judeu. Contudo, „fundamentalismo‟, que se originou há um século como descrição do renascimento protestante, 

apresenta a desvantagem decisiva de evocar uma tendência por crentes a um retorno aos textos originais sagra-

dos, supostamente livres de interpretação. Este não é o caso com o islamismo, cujos adeptos seguem não apenas 

os textos originais, mas também um corpo de interpretações, uma boa parte dele muito recente” (AFARY, 2011, 

p.15).  
39

 Rushdie (2007, p.250) lembra ainda os efeitos nefastos da fatwa sobre a liberdade de opinião nas expressões 

artísticas: “São muitas as provas de que escritores e editores passaram a ter medo de publicar qualquer material 

sobre o islã que não seja do tipo reverente e anódino. Existem exemplos de contratos para livros que foram can-

celados, de textos que foram reescritos. Mesmo um artista independente como o cineasta Spike Lee sentiu a 

necessidade de submeter às autoridades islâmicas o roteiro do seu filme sobre Malcolm X, que foi durante algum 

tempo membro da nação do islã e realizou a haji, ou peregrinação a Meca”. Ainda em 2013, Malala Yousafzai, a 

garota paquistanesa baleada na cabeça por militantes do Talebã por reivindicar o direito à educação secular para 

as meninas paquistanesas, foi obrigada pelos editores e pelo próprio pai a suprimir de suas memórias os parágra-

fos sobre Rushdie. Militantes talibãs ameaçaram atacar as livrarias que vendessem o livro de Malala. A autobio-

grafia foi oficialmente proibida de circular no Paquistão, mas edições “piratas” podem ser achadas e lidas clades-

tinamente. 
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em frente ao Centro Cultural dos Estados Unidos – disparando contra os manifestantes, ferin-

do sessenta pessoas e matando outras seis. A imprensa sensacionalista britânica, conservado-

res ingleses, como a Primeira Ministra Margareth Thatcher, autoridades políticas e líderes 

religiosos islâmicos do Paquistão culparam Rushdie publicamente pelo ocorrido (mais adian-

te, o autor será “culpado” pela crise dos reféns ocidentais no Líbano!). Em Londres, feminis-

tas muçulmanas fizeram uma contrapasseata em favor do livro e do autor e foram agredidas 

fisicamente por radicais islâmicos. Livrarias que expunham o romance foram bombardeadas, 

tiveram suas fachadas pichadas e seus proprietários sofreram ameaças de morte. Uma semana 

depois desses fatos, Khomeini reiterava, na oração da sexta-feira, o pedido de assassinato do 

escritor e de seus “cúmplices”. 

Enquanto a mídia mundial cobria “ao vivo” a caçada humana, Rushdie foi aos poucos 

desaparecendo em um “exílio dentro da imigração”, entrando numa bizarra clandestinidade, 

justamente no momento em que seu nome circulava pelas redes globais de informação, pas-

sando a viver, a partir de então, em locais secretos e sempre escoltado pela Divisão Especial 

de Segurança da Scotland Yard. Por razões de segurança, Rushdie renunciou ao próprio no-

me, adotando o pseudônimo Joseph Anton, uma homenagem a dois dos seus autores predile-

tos: Joseph Conrad e Anton Tchekhov, nomes escolhidos para traduzir sua nova condição: 

“Conrad, o criador translinguístico de vagamundos, perdidos e não perdidos [...] e Tchekhov, 

o mestre da solidão e da melancolia, da beleza de um mundo antigo e destruído pela brutali-

dade do novo, como as árvores no jardim das cerejeiras” (RUSHDIE, 2012, p.163). Inventor 

de narrativas de imigrantes e vagamundos, Rushdie iniciou “uma nova vida, mais sombria”, 

mudando de “casas” e utilizando dezessete esconderijos em três países (Inglaterra, País de 

Gales e Escócia), em um período que chamou de “os anos da peste”, por conta da irradiação 

mortal que a fatwa provocou em sua vida e na vida daqueles ao seu redor, a exemplo de ami-

gos, familiares, editores e tradutores. O tradutor italiano de Os Versos Satânicos, Ettore Ca-

prioto, sofreu um atentado por parte de extremistas e escapou vivo. Já Hitoshi Igarashi, tradu-

tor do livro para o japonês, foi esfaqueado e morto em 1991.  

 

Em 1992, a polícia japonesa anunciou o resultado de suas investigações de 

doze meses. Os assassinos eram terroristas profissionais do Oriente Médio 

que entraram pela China. Enquanto isso, um esquadrão de ataque assassinou 

o ex-primeiro ministro Shapour Bakhtiar [filósofo, dissidente iraniano, exi-

lado em Paris que apoiou Rushdie]. Cortaram fora a cabeça dele. Outro es-

quadrão matou um cantor iraniano dissidente na Alemanha
40

. Cortaram-no 
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 Em 2009, uma fatwa foi lançada desta vez contra o compositor e cantor iraniano Mohsen Namjoo, condenado 

à revelia a cinco anos de prisão por escrever letras “sobre crescer em um Estado islâmico, escritas em tom joco-
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em pedaços e colocaram em um saco. (RUSHDIE, 2007, p.237).  

 

Com essa espécie de irrupção do improvável na banalidade do cotidiano, era como se 

Rushdie se tornasse um personagem no universo dos seus predecessores literários e fosse jo-

gado naquele mundo do “pesadelo acordado” e na “irrealidade da realidade” de Kafka e Go-

gol. Como afirma em suas memórias da fatwa, Rushdie tornou-se um enterrado vivo, um “de-

funto-autor”, que teria de falar e de fazer barulho na invisibilidade do mundo dos mortos, a 

exemplo dos personagens de Luciano de Samosata e de Machado de Assis, autores que assu-

midamente tanto admira. Até mesmo para um escritor como Rushdie, cuja marca estilística 

mais evidente é a releitura do realismo mágico latino-americano, das linhagens satíricas me-

nipéias, rabelaisianas e machadianas
41

, assim como da tradição maravilhosa da literatura ori-

ental, a situação era ficcionalmente inimaginável. 

É necessário sublinhar que Rushdie não era um escritor desconhecido no instante da 

fatwa e já se destacava nos debates públicos na Europa como uma “celebridade anti-

establishment”. Desde o início de sua carreira, Rushdie afirmava que a literatura que mais lhe 

interessava era aquela que fustigava os poderes estabelecidos. Em seus livros anteriores a Os 

Versos Satânicos, o romancista já dera duros golpes contra o racismo, a xenofobia e as heran-

ças do colonialismo na Europa e nas ex-colônias. Por isso, já despontava como um dos prin-

cipais (e mais controversos) nomes da literatura pós-colonial, uma designação ainda relativa-

mente quente naquele momento. 

Mais próximo ideologicamente da new left, porém se autodefinindo como um “grou-

xo-marxista”, Rushdie publicou, em 1987, O Sorriso do Jaguar – uma viagem pela Nicará-

gua, livro-reportagem de relativo sucesso de público e resultado de uma excursão de três se-

manas pelo cotidiano dos bastidores políticos nicaraguenses. O livro tratava polemicamente 

das contradições entre a resistência dos sandinistas à agressiva política de Ronald Reagan para 

a América Latina e a supressão de liberdade de expressão (como o empastelamento dos jor-

nais que não apoiavam o regime comunista) que se seguiu à revolução. O livro é um híbrido 

de diário de viagem e ensaio de comentário político. Rushdie estabelece paralelos críticos 

                                                                                                                                                                                     

so, mas sutilmente irônico”, que fizeram dele “uma das figuras mais controversas, e com certeza a mais ousada, 

na música persa da atualidade”. (Cf. NYTIMES. Disponível em: <http://www.nytimes.com/2007/09 

/01/Namjoo>).   
41

 Rushdie sempre assumiu, em seus artigos e memórias, as vertentes fantásticas e satíricas como suas maiores 

influências literárias. Em Pátrias imaginárias, considera que “uma das liberdades mais gratas do emigrante lite-

rário é poder escolher seus pais espirituais” entre essas grandes e cosmopolitas famílias literárias, que incluem 

Swift, Conrad, Rabelais, Borges, Garcia Márquez, entre outros. Em seguida, completa sua lista de predecessores 

“diretos”: “Os meus – escolhidos meio consciente, meio inconscientemente – incluem Gogol, Cervantes, Kafka, 

Melville, Machado de Assis; uma árvore genealógica poliglota, em relação à qual me comparo, e da qual muito 

me honraria fazer parte” (RUSHDIE, 1994, p.35). 
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entre os cultos religiosos aos mártires revolucionários na Nicarágua, Índia, Paquistão e Irã: “O 

fantasma mais famoso [da revolução sandinista], Augusto César Sandino, era, àquela altura, 

completamente mitificado, quase tanto quanto Gandhi” (RUSHDIE, 1987, p.20). Apesar de 

seu olhar buscar os traços de uma “indianeidade” ou de uma solidariedade entre lutas anti-

imperialistas distintas, o autor nunca toma partido ideológico, desferindo comentários irônicos 

em relação ao idealismo e ao martírio da retórica revolucionária:  

 

O antigo slogan de Sandino, patria libre o morir, era agora o grito de guerra 

nacional; ao final das reuniões públicas, alguém invariavelmente gritava „Pa-

tria libre!‟, ao que a multidão respondia em coro, de forma um tanto assusta-

dora para quem não partilhara, ou para quem de outra cultura de mártires tão 

distante, a do Irã de Khomeini, representava uma advertência terrível: „O 

MORIR!‟ (RUSHDIE, 1987, p.22). 

 

 O livro encerra com um encontro de Rushdie, no voo de volta à Europa, com uma ni-

caraguense, antiga entusiasta do sandinismo, que vive como imigrante refugiada em Paris e 

que descobre desencantada, após uma volta a Manágua, “que os antigos hábitos dos tempos 

de Somoza estão ressurgindo” (RUSHDIE, 1987, p.174). 

Antes, em 1981, seu segundo romance, Os Filhos da Meia-Noite, fora acolhido com 

entusiasmo por crítica e leitores, recebendo o prestigiado Prêmio Booker Prize, consolidando 

de vez sua carreira literária. O romance é um imenso panorama mágico-realista que tem como 

pano de fundo a história da independência da Índia e a guerra interna da partição que originou 

o surgimento do Paquistão. O protagonista de Os Filhos da Meia-Noite é Salim Sinai, um 

jovem indiano educado em ambiente secular e moderno, um cosmopolita entre diversas refe-

rências culturais. Após ser trocado na maternidade, Salim é criado por uma família liberal 

embora seja filho bastardo de uma criada indiana com um rico inglês representante do Raj. Na 

adolescência, ele descobre que todas as crianças nascidas na Índia à meia-noite de 15 de agos-

to de 1947 possuem poderes mágicos. Salim tem o dom da telepatia e seu nariz funciona co-

mo “antena” para suas reuniões com outros “filhos da meia-noite”, uma sociedade secreta que 

se torna uma síntese das diferenças políticas, sociais, religiosas e culturais do país. Ele então 

cai na estrada, somente retornando mais tarde à Índia, como proscrito, após um longo exílio e 

um périplo pelas guerras no Paquistão e Bangladesh. Salim nasceu “ao bater a hora da meia-

noite, enquanto o mundo dorme, e a Índia desperta para a vida e a liberdade” (RUSHDIE, 

1987, p.152). Por ser um “irmão gêmeo da nova Índia”, as histórias pessoais de Salim são 

sincronizadas, na longa trama do romance, com os fatos históricos nacionais e mundiais pós-

independência. Quando retorna, Salim vai viver em uma favela de Nova Delhi, “o gueto dos 
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mágicos”, e casa-se com Pavarti, “a bruxa”, também uma criança da meia-noite que tem o 

dom da invisibilidade
42

. A favela é destruída pelo exército da primeira-ministra Indira Gandhi 

sob a alegação do projeto de “emergência” e modernização da Índia, embora a intenção do 

governo seja o holocausto dos filhos da meia-noite, considerados rebeldes e perigosos oposi-

tores à ordem do Estado indiano. A caricatura da ex-primeira-ministra indiana Indira Gandhi, 

feita por Rushdie no romance, rendeu-lhe um caro processo de difamação, além de vários 

inimigos políticos que sairiam da toca quando da eclosão do caso de Os Versos Satânicos. Em 

1983, o autor lançou Vergonha, ambientado na cidade fronteiriça de Q., uma versão alegórica 

e microfísica do Paquistão, concebido “para ser o oposto do anterior”, com uma “trama mais 

densa, com uma série de personagens e escrito sem amor” (RUSHDIE, 2012, p.65). O livro 

trata da opressão religiosa, dos dogmas ideológicos, do peso das tradições culturais e das fal-

catruas políticas do país em que o autor viveu anos antes, assim como dos seus sentimentos 

acerca do Paquistão, os quais “eram ferozes, satíricos e pessoais” (RUSHDIE, 2012, p.65). O 

romance foi proibido pelo então ditador paquistanês Zia Ul-Haq, modelo básico do tirânico e 

fundamentalista personagem Raza Hyder. Também a então Primeira Ministra do Paquistão, 

Benazir Bhuto, que no livro é chamada de “Virgin Iropants”, juntamente com sua filha Ali 

Bhuto, condenou “oficialmente” o livro. Mesmo assim o romance circulou em “cópias pira-

tas”, através de diplomatas e amigos paquistaneses de Rushdie, que o disseminaram clandes-

tinamente no país. Portanto, antes mesmo da publicação de Os Versos Satânicos,  

 

Rushdie já era uma figura problemática para os ingleses devido a seus ensai-

os e romances; para muitos indianos e paquistaneses da Inglaterra e do sub-

continente, porém, era um autor celebrado de que se orgulhavam, e também 

um defensor dos direitos dos imigrantes e crítico severo dos imperialistas 

nostálgicos. Depois da fatwa, sua posição mudou drasticamente, e ele se tor-

nou um anátema para seus antigos admiradores. Provocar o fundamentalis-

mo islâmico quando havia sido antes quase que um representante do isla-

mismo indiano – isso demonstrava a conjunção insistente de arte e política, 

que pode ser explosiva. (SAID, 1995, p.379). 

 

                                                           
42

 A simultaneidade entre a trajetória de Salim e a política indiana é reiterativa na tessitura do romance. O relato 

do penoso parto do filho de Pavarti é, pelo uso recorrente do advérbio “enquanto”, que amarra os tempos do 

nascimento do “neto da meia-noite” e fatos históricos, simultaneamente o relato do processo de impeachment da 

primeira-ministra e a consequente escalada da violência política do governo de Indira Gandhi. Ambos os fatos 

“duram 13 dias penosos” e, assim, no décimo segundo dia, enquanto Parvati dá a luz, o narrador “estava morto 

de fome, enquanto em outra parte da cidade o Supremo Tribunal informava à Sra. Gandhi que ela não precisava 

renunciar até o julgamento de seu recurso”; [...] enquanto o tique-taque do relógio martelava meus ouvidos, 

nasceu uma criança [...] enquanto em toda Índia policiais estavam prendendo pessoas, todos os líderes de oposi-

ção menos os comunistas pró-Moscou e também professores, advogados, poetas, jornalistas, sindicalistas, na 

verdade qualquer pessoa que houvesse um dia cometido o erro de cochilar durante os discursos da Madame” 

(RUSHDIE, 1997, p.533-534).  
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Os Versos Satânicos já era um livro-bomba antes mesmo da fatwa iraniana. Meses an-

tes do seu lançamento, a revista India Today publicara fragmentos inéditos do romance, enfa-

tizando suas passagens “teológicas” e potencialmente polêmicas. O governo indiano proibiu a 

circulação do livro em seu território e mais dez países, entre os quais África do Sul, Egito e 

Paquistão, tomaram a mesma decisão. 

O romance continou (e continua) a suscitar comunidades interpretativas divergentes, 

além de leituras que têm se alterado ao longo das últimas décadas. Embora grande parte da 

energia do debate tenha sido direcionada para as questões teológicas e de diplomacia interna-

cional, o autor encontrou apoio de muitos escritores e políticos ocidentais e foi recebido com 

entusiasmo extraoficial entre várias comunidades islâmicas no Oriente Médio e no Ocidente, 

que assumiram riscos ao assim se manifestarem. Rushdie também teve o suporte de movimen-

tos sociais de minorias e seu “caso” agendou debates em congressos de escritores e acadêmi-

cos. Em 1992, um grupo de cinquenta intelectuais iranianos e artistas islâmicos exilados con-

denou a fatwa como “odiosa e bárbara” em um documento aberto publicado na revista Le 

temps modernes. No texto, intitulado Appel des artistes et intellectuels Iraniens en faveur de 

Salman Rushdie, os signatários, entre eles o poeta sírio Adonis e o romancista marroquino 

Tahar Ben Jelloun, observaram que Rushide era apenas o mais notório dos muitos persegui-

dos das teocracias islâmicas, acrescentando que os  

 

escritores, artistas, jornalistas e pensadores iranianos que vivem no Irã so-

frem todos os dias com a censura religiosa e que o número de iranianos exe-

cutados ou aprisionados sobre o pretexto de „blasfêmia‟ está longe de ser pe-

queno. Por volta de 1993, figuras importantes como o ganhador do Prêmio 

Nobel egípcio, Naguib Mahfouz, o crítico literário palestino-americano 

Edward Said e o poeta palestino Mahmoud Darwish falaram em uma decla-

ração conjunta contra a fatwa de Khomeini. (AFARY, 2011, p.270). 

 

Por outro lado, facções islâmicas radicais persistiram. Em tese, o perigo ao redor do 

mundo existe ainda hoje (vinte e cinco anos depois) na manutenção do romance no índex dos 

textos apóstatas, por indicar em suas margens e entrelinhas as “provas” de um ataque blasfe-

mo do Ocidente ao islã e por ser considerado um pafleto antirreligioso e parte de um “complô 

judaico-capitalista” contra os muçulmanos, conforme as teorias conspiratórias divulgadas 

pelos correligionários de Khomeini. Mas onde estavam as “blasfêmias” do livro, sempre reite-

radamente negadas pelo autor?  
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2.1 AS “BLASFÊMIAS” POR TRÁS DA CORTINA DO BORDEL 

 

 

Analisando a geografia política da língua inglesa como herança do domínio colonial 

britânico e o lugar dominante assumido pelos Estados Unidos no mundo do pós-Guerra, Said 

sugere que uma das principais “ofensas” do livro  

 

consistia em Rushdie ter tratado do islã em inglês, para um público que pro-

vavelmente seria em larga medida ocidental. Mas, igualmente importante, 

dois fatores marcaram a reação do mundo anglófono que cercaram Os Ver-

sos Satânicos. Um foi a unanimidade quase completa das tímidas e cautelo-

sas condenações do islamismo, alinhadas numa causa que se afigurava segu-

ra e, ao mesmo tempo, politicamente correta à maioria dos autores e intelec-

tuais metropolitanos. Dos vários escritores que tinham sido mortos, presos e 

banidos em nações aliadas dos Estados Unidos (Marrocos, Paquistão, Israel) 

ou em Estados ditos „terroristas‟ e antiamericanos (Líbia, Irã, Síria), pou-

quissímo se falou. Em segundo lugar, ditas as frases rituais de apoio a 

Rushdie e de condenação ao islã, parece que não houve muito mais interesse, 

fosse pelo mundo islâmico como um todo, fosse pelas condições de vida lite-

rária lá. (SAID, 1995, p.377). 

 

Não há dúvida de que se o romance fosse escrito em híndi ou urdu, circulando numa 

geografia linguística mais “restrita” e politicamente periférica, não teria suscitado a celeuma 

internacional que provocou no Ocidente, assim como não restam dúvidas de que se Said ti-

vesse produzido sua obra crítica em árabe não teria alcançado a notoriedade (com méritos 

indiscutíveis) que o consagrou como um dos maiores intelectuais contemporâneos no Ociden-

te. É claro também que a globalização, que na época já era um tema candente e começava a 

substituir os termos dos debates acerca da pós-modernidade nas ciências sociais e políticas, 

declina-se, a despeito da alegada convivência com outras línguas, preferencialmente em in-

glês, assim como as hegemonias linguísticas e políticas se confundem e envolvem disputas 

históricas sobre a autoridade da “fala”. Sabe-se ainda que, uma década antes da fatwa, Kho-

meini havia proibido as línguas estrangeiras no Irã, principalmente o inglês, criando barreiras 

linguísticas e decretando o parse como a única língua permitida aos iranianos, projeto que, na 

realidade e a despeito do uso da violência oficial, nunca se consolidou completamente
43

. Nu-

ma manobra astuta e ambivalente, o aiatolá utilizou a hegemonia linguística do inglês, a lín-

gua proibida do Irã, para ampliar o espectro desterritorializante da fatwa. 
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 Para uma discussão mais detalhada sobre as questões linguísticas e a globalização, ver o ensaio A supremacia 

do inglês e as ciências sociais, de Renato Ortiz (2006, p.17). Sobre o projeto de proibição das línguas europeias 

no Irã, ver O Xá dos xás, de Ryszard Kapuscinski (2012, p.17). 



105 

 

No que diz respeito ao “silêncio” em torno das condições de vida literária nos países 

islâmicos mais “fechados”, não é possível afirmar categoricamente que houve um vácuo tão 

completo e que a polêmica em torno do romance caiu no “vazio político”, como sustenta Said. 

A controvérsia em torno de Rushdie reabriu discussões francas, em vários fóruns internacio-

nais, inclusive dentro do mundo islâmico, sobre a liberdade de pensamento nos regimes teo-

cráticos e as formas legais de limitar o mundo imaginário dos escritores e o espaço crítico dos 

intelectuais. Além disso, e para dar apenas um exemplo da apropriação que grupos minoritá-

rios e imigrantes fizeram da polêmica, na esteira do caso de Os Versos Satânicos na Grã-

Bretanha, como atesta Homi Bhabha (1998, p.20), “feministas negras e irlandesas, apesar de 

suas constituições diferentes, uniram-se em causa comum contra a „racialização da religião‟ 

como discurso dominante através do qual o Estado representa os conflitos e lutas delas, por 

mais seculares ou mesmo sexuais que eles sejam”. 

Como sabemos hoje, o romance foi uma peça de manobra política de Khomeini. Já em 

fim de carreira, debilitado mental e fisicamente, ele atravessava um momento de grande im-

popularidade – após uma guerra perdida contra o Iraque, com milhares de jovens dissidentes 

mortos na conta e há tempos distante das promessas da “Revolução de 1979”. No fundo, o 

líder religioso iraniano precisava reavivar o sentimento de pertença anti-ocidental que fizera 

seu nome em meio à comunidade religiosa do Irã dez anos antes. Khomeini, que passou quin-

ze anos no exílio entre Turquia, Iraque e, por fim, em Paris, era um operador político enge-

nhoso, que havia ganhado notoriedade justamente por atacar as “reformas ocidentalizantes” 

que coincidiram com os movimentos pelos direitos civis de mulheres e não-muçulmanos no 

Irã. Reivindicadas pela sociedade civil e promovidas mais por pressões econômicas dos Esta-

dos Unidos e Inglaterra do que por convicções democráticas pelo ditador Mohammed Reza 

Pahlevi, o último da dinastia dos xás iranianos, tais medidas secularizantes eram o foco dos 

inflamados sermões que Khomeini enviava do exílio ao Irã, a maioria em fitas cassetes con-

trabandeadas e vendidas nos bazares de Teerã. Nelas, como atestam Afary e Anderson (2011, 

p.186), o já honorífico imame
44

 acusava as demandas sociais no Irã por reformas democráticas 

como atíteses do “verdadeiro espírito do islã”.  

Em 1989, à frente de um país à beira de um colapso social, Khomeini encontrou um 

motivo para mobilizar o “instinto de nacionalidade” dos fiéis na forma do romance escrito em 

inglês, a língua franca da mundialização cultural, por um autor e intelectual com grande visi-
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 “No islã sunita, um imame é simplesmente o líder das preces em uma mesquita, ao passo que no xiismo, o 

título é reservado apenas aos líderes originais da fé. A utilização do termo em 1979 implicava que Khomeini 

poderia ser o Mahdi (Messias), que deve chegar quando o mundo estiver para acabar” (AFARY, ANDERSON, 

2011, p.177). 
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bilidade no mundo da mídia ocidental e cuja obra celebrava as hibridizações culturais no zêni-

te da emergência dos debates sobre o multiculturalismo, das metamorfoses dos paradigmas 

identitários e das discussões sobre “o fim da história e dos choques de civilizações”, entre 

outros temas. Com sua ironia característica, afirma Rushdie: 

 

o imã de carne e osso tinha levado seu país a uma guerra inútil com o país 

vizinho, e uma geração de jovens morrera, centenas e milhares de jovens de 

seu país, antes que o velho interrompense a luta. Dissera que aceitar a paz ti-

nha sido como comer veneno, mas ele comera. Depois disso os mortos cla-

maram contra o imã e sua revolução tornou-se impopular [...] O livro era a 

obra do diabo, o autor era o diabo, e isso lhe proporcionava o inimigo de que 

ele precisava. Esse era o escritor em seu apartamento de subsolo, aconche-

gado à mulher, de quem estava meio separado. Esse era o diabo de que o imã 

moribundo necessitava. (RUSHDIE, 2012, p.20). 

 

Mas em quais pontos os intérpretes religiosos acusaram (e capitalizaram) a paródia de 

Rushdie aos princípios do radicalismo islâmico? Foram várias as acusações que proliferaram 

e adquiriram estatuto de autoridade, disseminadas, assim parece, por quem não leu o livro ou 

por aqueles que o leram mais interessados em convencer congregações e fiéis da importância 

da fatwa. Muitas dessas leituras passam bem longe do livro: o romance teria sugerido, segun-

do os zelosos defensores da fé, que “Maomé era gay” (anátema máximo e sem correspondên-

cia no livro); que o Profeta representado no romance teria pedido permissão a Alá para forni-

car com todas as mulheres do mundo, dando direito ao homem de ter várias mulheres e para 

estas a monogamia compulsória, montando um harém de esposas, representadas na trama co-

mo prostitutas. Em Os Versos Satânicos há, de fato, um bordel chamado A Cortina, no qual 

prostitutas, a fim de atiçar a fantasia de poder dos clientes, assumem como pseudônimos os 

nomes das esposas do Profeta. Conforme Bhabha (1998, p.314), 

 

se a imagem pública do caso Rushdie ficou ligada apenas à indignação legíti-

ma dos clérigos e mullahs é porque sua re-citação dentro de um discurso femi-

nista, anti-fundamentalista, recebeu pouca atenção. Os debates e iniciativas 

políticas mais produtivas, no período pós-fatwa, vieram de grupos de mulheres 

como o Women Against Fundamentalism [Mulheres contra o Fundamentalis-

mo] e o Southhall Black Sisters [Irmãs Negras de Soulthall] na Inglaterra. [...] 

As feministas não fetichizaram o uso infame dos nomes das esposas de Mao-

mé para nomear prostitutas; em vez disso, elas chamaram a atenção para a vio-

lência politizada no bordel e no quarto, lançando reivindicações para a criação 

de abrigos para mulheres de minorias coagidas a se casar.  

 

Além dessa política de gênero, Rushdie faz ali, por trás de A Cortina, uma reescritura 

satírica de um dos clichês orientalistas mais obsessivos: a fantasia erótica do harém e dos mis-



107 

 

térios das mulheres orientais, mas também uma oposição entre “a casa e a rua”, espaços que 

simbolizam a dicotomia entre “o sagrado e o profano”.  

 

Mas por que introduzir uma imagem tão chocante? Também por esta razão: 

ao longo do romance, procurei imagens que cristalizassem a oposição entre 

os mundos sagrado e profano. O harém e o bordel proporcionam essa oposi-

ção. Ambos são lugares onde as mulheres são seqüestradas: no harém para as 

afastar de todos os homens exceto os seus maridos e membros familiares 

mais chegados, no bordel para o uso de homens estranhos. Harém e bordel 

são mundos antitéticos, e a presença no harém do Profeta, o receptor de um 

texto sagrado, é igualmente contrastada com a presença no bordel do poeta 

vaiado, Baal, o criador de textos profanos. Os dois mundos em conflito, puro 

e impuro, casto e vulgar, fazendo-os ecos um do outro; e, finalmente, o puro 

elimina o impuro. Prostitutas e escritor são executados. Se essa é considera-

da uma conclusão feliz ou triste depende do ponto de vista de cada um. 

(RUSHDIE, 1994, p.459). 

 

No livro, as verdadeiras esposas do Profeta estão no espaço da casa e sua pureza e cas-

tidade são asseguradas. 

Afirmava-se também que Rushdie teria chamado o Profeta de “demônio” (veremos adi-

ante que se trata de uma apropriação do nome rebaixado de Maomé cunhado pelo Ocidente na 

Idade Média), bem como que o autor se refere aos primeiros seguidores do islã como “ralé e 

vagabundos” (termos afirmativos para o autor que são, no romance, revertidos performatica-

mente como sinônimos de “minorias”). Para muitos intérpretes islâmicos, tanto no Ocidente 

quanto no Oriente Médio, o livro seria um insulto à fé e aos preceitos morais do islã, pois o es-

critor teria sugerido que o Corão seria também obra do Diabo, mas sua “coautoria satânica” 

teria sido apagada (referência à lenda islâmica dos versos satânicos, como veremos em seguida). 

Embora o foco deste capítulo não seja analisar verticalmente os elementos teológicos 

do romance, mas as figurações das migrações em Os Versos Satânicos, entendo que a inclu-

são controversa da religião como conteúdo temático da narrativa não se deu apenas como uma 

expressão da secularidade ou como um ataque ao teocracismo, mas sobretudo por conta do 

peso que os assuntos religiosos, notadamente em suas expressões mais ortodoxas, desempe-

nham nos conflitos e debates em torno das migrações contemporâneas. Como não há tempo 

nem espaço para discutir todas essas acusações, atenho-me à apresentação de trechos do ro-

mance e a alguns poucos comentários que tangenciam os termos da polêmica
45

. 

                                                           
45

 Já se acumula uma considerável bibliografia a esse respeito. Recomendo, especialmente, o autobiográfico Joseph 

Anton: memórias (2012), de Salman Rushdie, no qual o autor reconstui passo a passo, em “terceira pessoa” (no 

caso a partir do olhar do seu pseudônimo), o período da fatwa. Há também Place of the Sacred: The Rhetoric of the 

Satanic Verses Affair, de Joel Kuortti (1997), uma leitura detalhada acerca do “affair”, e The fatwa and its after-

match, de Ruvani Ranasinha (2007). As indicações detalhadas encontram-se nas referências bibliográficas. 
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A recepção religiosa centrou-se basicamente na interpretação literal e sem ambivalên-

cias das sequências específicamente “teológicas” do romance, nas quais Rushdie faz uma es-

pécie de genealogia secular e metaficcional das origens do islamismo, uma das grandes “blas-

fêmias” do livro. Além das razões políticas contingentes, como salienta Walter Siti,  

 

lendo os mais inteligentes dos ataques da parte iraniana, parece claro que, 

sob a indignação pelos insultos à religião muçulmana (a cidade do Profeta 

chamada „Ignorância‟ [Jahilia, a maneira como árabes se referiam a Meca 

antes do islã], as prostitutas do bordel que têm o mesmo nome das mulheres 

de Maomé e assim por diante, o verdadeiro pecado imperdoável é o de ter 

tratado a palavra revelada como se fosse literatura imaginária. [...] „A sim-

ples ideia‟, escreve Amir Taheri, jornalista iraniano autor de uma biografia 

de Khomeini, „de usar o Profeta Maomé como personagem num romance é 

insuportável para muitos muçulmanos‟. (2009, p.192). 

 

As representações “mundanas e históricas” de Maomé – transformado num “herói 

problemático” do romance moderno ocidental, historicamente o gênero preferido das socieda-

des em que a fé religiosa está em declínio – reinventadas ficcionalmente na trama foram, por-

tanto, um dos principais alvos dos ataques ao livro
46

. Por outro lado, Rushdie afirma que essas 

histórias ambivalentemente mundanas acerca do Profeta não são estranhas ao mundo imaginá-

rio muçulmano, assim como 

 

a tradição muçulmana está repleta de histórias sobre Maomé e suas dúvidas, 

incertezas, erros e paixão pelas mulhures. Para mim, essas histórias pareciam 

torná-lo mais vivo, mais humano e, portanto, mais interessante e até mesmo 

mais digno de admiração. Os seres humanos „superiores‟ têm de lutar contra 

si próprios, bem como contra o mundo. Nunca duvidei da grandeza de Ma-

omé, nem penso que o „Mahound‟ do meu romance seja rebaixado por ser 

representado na condição de humano. (RUSHDIE, 1994, p.467). 
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 Em seu imperdível ensaio A Verdade das mentiras, Mario Vargas Llosa (2004, p.22) faz um comentário que, 

assim creio, Rushdie assinaria embaixo. Diz o grande romancista peruano que “as mentiras do romance nunca 

são gratuitas; preenchem as insuficiências da vida. Por isso, quando a vida parece plena e absoluta, os homens se 

conformam com seu destino, os romances não prestam serviço algum. As culturas religiosas produzem poesia, 

teatro e, raras vezes, grandes romances. A ficção é uma arte de sociedades em que a fé experimenta alguma crise, 

em que faz falta crer em algo, onde a visão unitária, confiante e absoluta foi substituída por uma visão rachada, e 

por uma incerteza crescente sobre o mundo em que se vive e sobre o outro mundo”. Os Versos satânicos é um 

romance sobre as fraturas do mundo contemporâneo, como tentarei explicar mais adiante (agradeço ao meu 

amigo e mestre Francisco Lima a indicação certeira tanto do texto de Llosa quanto a apresentação entusiasmada 

– foi ele quem me presentou com uma edição portuguesa muito antes da tradução brasileira – do romance de 

Rushdie). 
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2.2 O PESADELO DO ANJO IMIGRANTE 

 

 

As interpretações interessadas não levaram em conta a complexa estrutura narrativa do 

livro. Foram justamente os excertos descontextualizados de alguns capítulos, pinçados da sua 

composição onírica e fragmentada, que ajudaram a atiçar a controvérsia em torno do romance. 

Um dos principais elos entre os espaços mundanos e sagrados na trama é o polêmico persona-

gem Gibreel Farishta. Seu cronótopos inicial é o cenário do mundo contemporâneo da Índia e 

da Inglaterra, mas seus sonhos e visões deslocam a narração para as origens do islã, no século 

7, como fica claro no início do capítulo dois, quando as imagens oníricas do Profeta começam 

a aparecer em sua mente: 

 

Gibreel, quando se submete ao inevitável, quando desliza com as pálpebras 

pesadas para as visões de sua angelicidade, [...] tem consciência, fora do so-

nho, de si mesmo dormindo, de si mesmo sonhando que está acordado em 

seu sonho, e o pânico se instala, Oh, meu Deus, ele grita, Oh ilibado Alá 

deus, eu estou acabado, eu. Vermes na cabeça, completamente louco, louco 

de pedra, babando. Exatamente como ele, o negociante [o Profeta], se sentiu 

quando viu o arcanjo pela primeira vez: pensou que estava louco, queria pu-

lar de uma pedra, de uma pedra alta, de uma pedra onde cresceu uma atrofi-

ada árvore de lótus, uma pedra alta como o teto do mundo. Ele vem vindo: 

abrindo caminho pelo monte Cone até a caverna. Feliz aniversário: ele faz 

quarenta e quatro anos hoje. Mas apesar da cidade lá embaixo, lá atrás, estar 

vibrando com as festas, ele sobe sozinho. Nada de roupa nova de aniversário 

para ele, bem passada e dobrada aos pés da cama. Um homem de gosto ascé-

tico. (Que estranho tipo de negociante é esse?) Pergunta: O que é o oposto de 

fé? Não é a descrença. Definitiva demais, exata, fechada. Ela própria uma 

espécie de crença. É a dúvida. (RUSHDIE, 1998, p.93). 

 

Nessas e em outras cenas-anátemas, Gibreel Farishta, um dos dois indianos que emi-

gram para Londres e protagonizam a trama, entrelaça em seus sonhos histórias e mitos do islã, 

passado e presente da religião. Gibreel, como o fragmento citado sugere, “sonha acordado”, 

pois sofre de uma insônia crônica. Além disso, em seu delírio religioso, ele imagina ser o Ar-

canjo Gabriel. Diga-se logo que todas as sequências mais contestadas do livro são sonhadas 

por Gibreel, “visões oníricas” que “acontecem” em seu inconsciente conturbado. Como fica-

mos sabendo adiante, ele é acometido de uma espécie de esquizofrenia-paranoide que o faz se 

imaginar como um avatar do anjo Gabriel, aquele que teria recitado, durante 23 anos, frase 

por frase, os versos do Corão ao Profeta
47

. Em sonhos regulares, Gibreel, que passa a não 
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 Segundo Tahar Ben Jelloun (2011, p.21), o termo “corão” deriva da palavra árabe qaraqa, que significa “ler, 

recitar, falar em forma de versos”.  
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mais distinguir a imaginação da realidade, testemunha o desenrolar de várias narrativas épicas 

e trágicas que contam os instantes inaugurais do islã, assim como as consequências posterio-

res da revelação e da crença divinas sobre a comunidade muçulmana no presente. Como foi 

dito, o cronótopos dos sonhos de Gibreel corresponde, historicamente, às primeiras pregações 

e ações políticas de Maomé em Meca, no século 7. Seus delírios oníricos, embora não sejam 

uniformemente céticos, dramatizam sua luta entre a fé e o ceticismo.  

Porém os sonhos mais polêmicos de Gibreel são principalmente aqueles que incluem 

as famosas passagens nas quais Alá (ou Satã disfarçado, no incidente dos versos satânicos) 

teria revelado, através da recitação do anjo, na caverna da montanha Hira (o Monte Cone, no 

romance), uma série de preceitos morais ao Profeta, ordenando-lhe que os retransmitisse aos 

habitantes de Meca. Na releitura do mito, o narrador “revela” que ambas as recitações – a de 

Alá e Satã – teriam sido ditadas “na cabeça” de Gibreel, que se imagina infalível mas que, no 

íntimo, tem sérias dúvidas quanto à “verdade” das origens da religião. Essa indefinição de 

versões, na cena primeira do “islã”, faz com que Mahound/Maomé apareça como uma figura 

humana falível, inicialmente também tomado por desconfianças em relação à fé, hesitante e 

contraditório, antes de se tornar, após a eleição da versão monoteísta do “anjo”, uma espécie 

de titereiro cruel e burlesco que comanda a nova comunidade de seguidores. A utilização do 

nome Gibreel, o mesmo do Arcanjo Gabriel, também entrou na lista das blasfêmias. Gibreel é 

um famoso ator de filmes religiosos na Índia, justamente especializado em papéis de deidades 

sagradas. O nome “Gibreel Farishta” é uma tradução para o urdu de “Arcanjo Gabriel” e foi 

inspirado num dos apelidos carinhosos (o outro é Shaitan, “diabinho”) que sua mãe lhe deu na 

infância. Conforme Joel Kuortti, “esta identificação é emblemática, pois quando sua condição 

esquizofrênica se deteriora em Londres, ele invoca o fogo e o enxofre com sua trombeta que 

ele nomeia como Azraeel”, ou seja, “a Trombeta Final, o Exterminador de Homens!” 

(RUSHDIE, 1998, p.423). 

No romance, o Profeta fundador é Mahound, um personagem que é produto da mente 

delirante de Gibreel, mas que se assemelha também às descrições “históricas” de Maomé. 

Porém, como personagem romanesco, Mahound/Maomé recebe um tratamento ambivalente, 

amalgamando a figuração mítica e elevada do discurso religioso – que o autor considera posi-

tivamente parte da tradição literária e fantástica das culturas árabes – e características munda-

nas, tais como a habilidade nos negócios de caravanas, a falibilidade ética e a simplicidade 

típica de um excluído da elite mercantil, por causa de sua orfandade e origem subalterna. 

Pressionado pelos interesses políticos e econômicos dos poderosos de Jahilia (no romance, 

uma “conurbação” fantástica entre Meca, Nova Deli, Bombaim e Londres), Mahound é, de 
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início, um descendente de imigrantes em busca de localização e integração social. Ele perten-

ce a “um povo que está a apenas três ou quatro gerações de seu passado nômade, quando era 

tão desenraizado quanto as dunas, ou melhor, enraizado na noção de que o próprio nomadis-

mo era um lar” (RUSHDIE, 1998, p.96). Mahound é principalmente um esperto negociante 

(profissão e característica sempre reiteiradas por Rushdie) com 

 

a aparência devida, testa alta, nariz de águia, largo de ombros, estreito de 

quadris. Estatura mediana, pensativo, vestido com dois pedaços de pano co-

mum, cada um com quatro ells de comprimento, um enrolado no corpo, o 

outro sobre o ombro. Olhos grandes, cílios longos como de menina. Seus 

passos podem parecer grandes demais para as pernas, mas é homem que pisa 

manso. Os órfãos aprendem logo que são alvos móveis e desenvolvem um 

passo ligeiro, reações rápidas, uma calada cautela. (RUSHDIE, 1998, p.95). 

 

Parte do material ficcionalizado no romance deriva das pesquisas que Rushdie fez para 

a sua dissertação de conclusão de curso, quando estudante de História do King‟s College, na 

Universidade Cambridge, em 1968, intitulada Maomé, a ascensão do islã e o califado primiti-

vo (RUSHDIE, 2012, p.44). Foi nessa escavação dos textos históricos sobre o islã que 

Rushdie tomou conhecimento “científico” do “incidente dos versos satânicos”, tomando-o 

como título provocador do romance.  

 

Mesmo o título do romance tem sido chamado de blasfemo; mas a fra-

se não é minha. Ela vem de al-Tabari
48

, uma das fontes islâmicas ca-

nônicas. Maomé recebeu versos que aceitavam as três deusas favoritas 

de Meca como agentes intercessores. Os habitantes de Meca ficaram 

encantados. Mais tarde, o Arcanjo Gabriel diz a Maomé que estes ti-

nham sido „Versos Satânicos‟, falsamente inspirados pelo Diabo dis-

farçado e eles foram removidos do Alcorão. (RUSHDIE apud GOO-

NETILLEKE, 2010, p.100).  

 

Embora os dados históricos sejam incompletos e envoltos em lendas, como concluiu 

em seu estudo, Rushdie retomou no romance passagens de várias leituras da vida do Profeta, 

algumas anteriores à edição “definitiva” do livro sagrado, a qual se deu somente no final do 

século 7, incluindo também a massa discursiva do orientalismo. As sequências-tabu da traje-

tória histórica de Maomé, presentes em textos apócrifos sobre o islã, foram transfiguradas 

ficcionalmente por Rushdie, que aproveitou no romance algumas das lendas sobre os versos 

satânicos, sobretudo aquelas que sugeriam as possibilidades de um elogio à convivência sin-

crética entre as manifestãções religiosas, já existentes na Meca pré-islâmica, e a nova doutrina 
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 Abu Jafar Muhammad ibn Jarir al-Tabari foi um importante historiador e exegeta do Corão no século 9, uma 

das fontes da pesquisa de Rushdie. 
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em formação. Rushdie percebeu que as lendas em torno do incidente dos “versos satânicos” 

insinuavam uma disposição, por parte do Profeta, a negociar com os politeístas no poder e 

reintroduzir as três divindades de Meca, as deusas Allat, Manat e Uza, as “figuras subalternas, 

as „filhas de Alá‟ ou, alternativamente, uma tentativa sutil, por parte daqueles que se opunham 

a ele, de desacreditar o Profeta. Rushdie usa ambas as possibilidades para os fins de seu ro-

mance” (GOONETILLEKE, 2010, p.101). 

Tal transfiguração, baseada no apreço ao sincretismo cultural e religioso, enfureceu os 

clérigos mais radicais quando da fatwa: 

 

O Profeta desceu da montanha certo dia e recitou a sura (número 53) chama-

da an-Najm, a estrela. Continha as seguintes palavras: „Ouviste falar de al-

Lat, de al-Uzza e de al-Manat, a terceira, a outra? Elas são as aves excelsas 

[as deusas aladas adoradas pelos habitantes de Meca que atraíam peregrinos 

e davam lucros à elite local], e sua interecessão é muito de se desejar‟. Em 

data posterior – teriam se passado dias, semanas, meses? – ele voltou à mon-

tanha e desceu desconcertado, dizendo que tinha sido ludibriado em sua visi-

ta anterior. O Diabo lhe aparecera, disfarçado de arcanjo, e os versos que ele 

recebera não eram divinos, mas satânicos, e era preciso expurgá-los do Co-

rão sem demora. Nessa ocasião o anjo trouxera novos versos, enviados por 

Deus, para substituir os versos satânicos no grande livro: „Ouvistes falar de 

al-Lat e al-Uzza. E da outra, Manat. Tais [divindades] não são mais que no-

mes, com que vossos antepassados as denominaram, e não há nelas verdade 

alguma. Porventura, teria Deus filhas, enquanto vós tendes filhos, tal seria 

uma partilha justa?‟ (RUSHDIE, 1998, p.49).  

 

No romance, a recitação dos versos satânicos se dá numa “declaração pública de res-

peito e impressiona a multidão” (RUSHDIE, 1998, p.114). Os poucos discípulos, ainda con-

fusos, semissatisfeitos com os rumos do novo credo, estão à frente da plateia de “infiéis”, a-

pertada em uma tenda, enquanto Mahound prega sem abrir os olhos: 

 

„Esta é uma reunião de muitos poetas‟, diz com clareza, „e não posso afirmar 

que sou um deles. Mas sou o Mensageiro e trago versos d‟Aquele que é mai-

or que todos os que estão aqui reunidos‟ [...] „A estrela‟, proclama Mahound, 

e os escribas começam a escrever... Nesse ponto, sem qualquer traço de hesi-

tação ou dúvida, ele recita dois versos mais. „Pensais também em Lat e 

Uzza, e em Manat, a terceira, a outra?‟ E Mahound, de olhos silenciados, re-

cita: „Elas são os pássaros exaltados e sua intercessão é de fato desejada‟. 

Quando o barulho – berros, vivas, gritos de escândalo e gritos de devoção à 

deusa Al-Lat – cresce e explode dentro da tenda [...] Até que toda a multi-

dão, tanto dentro quanto fora da tenda, está ajoelhada com o traseiro para o 

ar diante do Profeta de olhos fechados que acabou de reconhecer as divinda-

des patronas da cidade. (RUSHDIE, 1998, p.114). 
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Embora Os Versos Satânicos seja, em parte, um “ajuste de contas entre um homem se-

cular com o espírito religioso conservador”, não se trata, de modo algum, de um libelo hostil à 

fé religiosa. O romance, ao contrário das interpretações ortodoxas, não nega ao Profeta a ilu-

minação divina e a sinceridade de sua ética e, portanto, não o expõe à desonra e à vergonha. 

Rushdie é um escritor refinado e arguto para incorrer nessa facilidade. Incialmente, Mahound 

não é apresentado na trama como um pregador louco e fanático religioso, mas como uma fi-

gura complexa, ambivalente e pressionado pela mundanidade política. O Maomé que está 

comprometido exclusivamente com os princípios do monoteísmo é o Mahound inventado pela 

mente de Gibreel e não completamente o “Maomé histórico”. À época, Rushdie estava intri-

gado com as mudanças nos rumos do “islã militante” e, sobretudo, atento ao aumento dos 

extremismos religiosos associados às comunidades de imigrantes muçulmanos, cujos líderes 

afirmavam voltas aos “fundamentos”, mas que, paradoxalmente, se distanciavam das origens 

mais tolerantes da religião. Mesmo que respeite o direito religioso, Rushdie assume ter feito 

uma crítica paródica ao fanatismo islâmico, problematizando velhas leis do Corão que ainda 

vigoram nas construções individuais e coletivas da identidade muçulmana. 

Ao retornar ficcionalmente às “origens apagadas” do islã, desencavando seus textos 

marginais, Rushdie encontra na passagem tabu dos versos satânicos – num procedimento que 

Linda Hutcheon chama de metaficção historiográfica
49

 – um exemplo de versão originária 

com caraterísticas éticas mais abertas às diferenças, uma alternativa àquelas propostas pela 

moral dos fundamentalistas e inscrita na própria tradição islãmica. Sem dúvida, Os Versos 

Satânicos contém ceticismos, ironias cortantes, incertezas e necessários ataques críticos que, 

conforme Rushdie, “fazem há muito tempo parte legítima até mesmo da literatura islâmica” 

(RUSHDIE, 1994, p.454). A ele, porém, não interessava criticar “a extirpação da contribuição 

do Diabo” ao islã, como os devotos radicais sugeriram, muito menos propor que os versos 

demoníacos fossem incluídos no Corão, como sendo “mais verdadeiros” em relação à sua 

“versão final”. Certamente, o livro não professa contra o direito de as pessoas terem alguma 

religião, mas discorda satírica e frontalmente de que as religiões sejam “verdades sagradas” 

intocáveis, como querem as ortodoxias religiosas, colocando-as em franca oposição à “tese” 

dos versos banidos. Trata-se, antes, de suplementar, através da metaficcionalização da própria 

fabulação sagrada, as lacunas do sentido histórico e mundano da exclusão expressa no silên-

                                                           
49

 Linda Hutcheon chama de metaficção historiográfica pós-moderna uma estratégia ficcional de reelaboração 

das formas e conteúdos do passado. Segundo Hutcheon, “a ficção pós-moderna certamente procurou abrir-se para 

a história, para aquilo que Edward Said chama de „mundo‟ [...]. E é uma espécie de paródia seriamente irônica que 

muitas vezes permite essa duplicidade contraditória: os intertextos da história assumem um status paralelo na reela-

boração paródica do passado textual do „mundo‟” (HUTCHEON, 1991, p.163. Grifos da autora). 
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cio em torno da lenda dos versos satânicos. Por conseguinte, a causa do banimento do livro 

não foi tanto 

 

o episódio em si da interpolação diabólica dos versos (episódio não inventa-

do por Rushdie, entre outras coisas, mas presente na história da tradição co-

rânica); de um ponto de vista „filológico‟, Os Versos satânicos é menos sub-

versivo do que certos estudos aceitos e discutidos nas universidades islâmi-

cas; intolerável é a ideia de que o texto literário seja mais forte que o texto 

sagrado, de que o possa englobar, fazendo dele matéria narrativa e inserindo-

o no fluxo móvel das paixões – submetendo-o de fato às leis do et-et em vez 

de àquelas do aut-aut, que garantem ao texto sagrado a própria fixidez e, por 

isso mesmo, a própria autoridade. (SITI, 2009, p.192). 

 

A repressão ao culto das deusas locais afirmava, entre outras coisas, a submissão fe-

minina e implicava também em uma importante ordem da lei teológica: a passagem de uma 

religião politeísta e matriarcal na origem – que mesmo conservadora (islã significa tanto 

“submissão à paz” quanto “submissão a Deus”) era “carinhosa para uma cultura que estava 

desaparecendo” e atraía sujeitos que “tinham sido marginalizados pela urbanização, os pobres 

e a ralé das ruas” (RUSHDIE, 2012, p.48) – em um credo monoteísta e patriarcal, posto sem-

pre à prova, “a despeito de perseguições, exílios e guerras” (RUSHDIE, 2012, p.50). 

A troca dos versos satânicos, que davam lugar proeminente ao sincretismo religioso e, 

em um nível simbólico, às mulheres na cultura islâmica, pelos versos “divinos e reais” do 

Corão, sugeria que era “a feminilidade das deusas aladas – as „aves excelsas‟ – que as tornava 

inferiores, fraudulentas” (RUSHDIE, 2012, p.50). A proposta do autor não era portanto, como 

afirmavam muitos intépretes, tanto liberais não muçulmanos quanto clérigos ortodoxos, reve-

lar as “verdadeiras origens” do islã, tarefa impossível e, de certa maneira, comum aos funda-

mentalismos, mas justamente opor versões discursivas contrastantes, disponíveis nos arquivos 

do próprio discurso religioso e histórico, indicando principalmente os impactos das interpreta-

ções ortodoxas sobre o presente político das identidades muçulmanas. Na verdade, Rushdie 

não afirma nada sobre os versículos satânicos que já não fosse conhecido na própria tradição 

islâmica, exceto o fato de ler na exclusão das deusas um simbólico rechaço da mulher, o qual 

não é, como afirmou várias vezes, exclusividade do islã, mas uma questão encontrada também 

no judaismo e no cristianismo. Às vezes, considera Rushdie em sua arqueologia, “o nascimen-

to de uma grande idéia revelava coisas a respeito do seu futuro; a forma como o novo entra no 

mundo vaticinava como ele se comportaria ao ficar velho. À época do surgimento dessa gran-

de idéia, a feminilidade era tida como obstáculo à glorificação” (RUSHDIE, 2012, p.51)
50

. 

                                                           
50

 Em 2003, Irshad Manji, ativista política, feminista, lésbica e muçulmana nascida em Uganda, na África, que 
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No ensaio De Boa-fé, Rushdie afirma ainda que 

 

a rejeição das três deusas na versão-sonho da história dos versos satânicos 

do romance pretende também demonstrar outros pontos, por exemplo, sobre 

a atitude da religião relativamente às mulheres. „Por ventura teria Deus fi-

lhas, enquanto vós tendes filhos? Isto seria uma partilha injusta‟ pode ler-se 

ainda no Corão. Pensei valer a pena realçar pelo menos que uma das razões 

para rejeitar essas deusas foi o fato de elas serem mulheres. A rejeição tem 

implicações sobre as quais vale a pena meditar. Creio ser uma função própria 

da literatura dar essa perspectiva. (RUSHDIE, 1994, p.458, Grifos do autor). 

 

Algo que certamente aborreceu os fundamentalistas foram as especulações céticas e 

seculares levantadas por Rushdie no romance: por que Mahound aceitou de início a recitação 

“falsa” como “verdadeira”? Por que depois, segundo a lenda, ele voltou atrás? E quais os im-

pactos dessa mudança na história posterior da interpretação do Livro Sagrado, que ditava 

também uma legislação moral e um modelo social a ser implantado como fundamento de uma 

identidade? E quais portas essa substituição pode ter fechado, dando espaço à intolerância 

numa religião que prega, a despeito da “submissão” a Deus, a conciliação e a fraternidade?  

Rushdie vai buscar, então, na transfiguração ficcional da história política da Meca pré-

islâmica, os sentidos simbólicos e as consequências da mudança entre as duas “revelações”, a 

angélica e a satânica. A primeira mais restritiva e a segunda, paradoxalmente, mais inclusiva. 

Uma das “respostas” de Rushdie, mesmo não sendo direta nem positivista, era que Maomé 

sofrera as pressões mundanas das circunstâncias históricas e a “tentação” do desejo por ascen-

são social. 

 

Uma coisa se sabe: Maomé queria ser aceito pela população de Meca. „Ele ansi-

ava‟, escreveu Ibn Ishaq, „por uma forma de atraí-los‟. E, quando as pessoas 

souberam que ele aceitara as três deusas aladas, a notícia foi recebida com ale-

gria. „Ficaram contentes e muito satisfeitos com a maneira como ele falara sobre 

seus deuses‟, escreveu Ibn Ishaq, „e diziam „Maomé falou sobre nossos deuses 

de uma maneira esplêndida‟‟. E Bukhari declarou: „O Profeta [...] prostrou-se ao 

recitar an-Najm [os versos satânicos] e com eles prostraram-se os muçulmanos, 

os pagãos, os djins e todos os seres humanos‟. (RUSHDIE, 2012, p.49). 

                                                                                                                                                                                     

emigrou em 1972 para o Canadá após os expurgos de muçulmanos de origem asiática, perseguidos pelo ditador 

Idi Amim Dada (que declarou que “a África era dos negros”), lançou um libelo contra a posição feminina no 

mundo islâmico, intitulado Minha briga com o islã. A autora, além de denunciar as inúmeras fatwas proferidas 

em nome da fé – a prisão de mulheres na Arábia Saudita por usarem roupas vermelhas no Dia dos Namorados, o 

apedrejamento de mulheres vítimas de estupro condenadas como “adúlteras” pelos imãs, entre outros casos –, 

comenta mais uma interpretação ambivalente da fatwa contra Rushdie, que foi considerado, segundo a autora, 

um “orientalista e racista” entre os “jovens acadêmicos no Canadá”, muitos de origem islâmica, mas também por 

“ocidentais” que eram, paradoxalmente, “acólitos de Said e estavam sempre a postos para denunciar como „ori-

entalista‟ (leia-se racista) tudo e qualquer coisa que afrontasse muçulmanos da corrente dominante” (MANJI, 

2004, p.31). A ironia é que Rushdie era considerado um dos maiores críticos do racismo orientalista. Já Said 

tomou a obra de Rushdie, “como um dos maiores aportes da cultura do final do século XX”, exemplo máximo da 

“literatura que escreve de volta ao centro” e, sobretudo, “uma obra esteticamente valiosa” (SAID, 1995, p.379). 
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É fato que, no romance, as leis sagradas são vistas emanando do engenho humano, 

condicionadas por injunções históricas e não apenas da vontade de alguma entidade divina. 

Os Versos Satânicos, afirma Rushdie,  

 

é um texto decididamente secular que lida, em parte, com material da fé reli-

giosa. Para o fundamentalista religioso, principalmente o fundamentalista is-

lâmico de hoje, o adjetivo „secular‟ é o mais sujo palavrão. Mas esse é um 

estranho paradoxo: em meu país de origem, a Índia, foi o ideal secular de 

Nehru e Gandhi que protegeu a grande maioria muçulmana da nação e é a 

decadência desse ideal que leva diretamente aos sangrentos confrontos sectá-

rios. [...] Os muçulmanos indianos sempre souberam da importância do secu-

larismo; é dessa experiência que brota meu secularismo. [...] Meu compro-

metimento com esse ideal e com os princípios a ele subordinados de plura-

lismo, ceticismo e tolerância duplicou-se e multiplicou-se. (RUSHDIE, 

2007, p.252). 

 

O capítulo dois do romance tem como título Mahoud, a tradução europeia, medievalis-

ta e depreciativa para Maomé. A opção pelo nome do Profeta adotado por parte da tradição 

orientalista também causou polêmica, como mecionei acima, e o virtuoso moralismo politi-

camente correto não entendeu. O termo Mahound está associado às formações discursivas 

europeias sobre As Cruzadas, quando árabes e muçulmanos da “Terra Santa” eram os inimi-

gos do cristianismo e Maomé era sinônimo de “demônio, diabo, satã” etc.
51

. Segundo o Dici-

onário Oxford
52

, Mahound na Europa medieval também rimava com as expressões “falso pro-

feta” e “espírito maligno da humanidade”. Como Rushdie sugere, tratava-se, no romance, de 

uma irônica reversão semântica do nome “proibido”, pois na retomada da nomeação rebaixa-

da e demonizada do Profeta está o  

 

processo de recuperação da linguagem dos oponentes de cada um. Por que 

abandonar uma imagem tão poderosa e evocativa aos racistas? „Trotsky‟ era 

o nome do carcereiro de Trotsky. Apossando-se dessa designação, ele sim-

bolicamente conquistou seu captor e libertou-se a si próprio. Algo semelhan-

                                                           
51

 Em Orientalismo, Said analisa o Canto 28 do Inferno, da Divina Comédia de Dante. Aqui, Maomé (Maomet-

to) é chamado pelo poeta florentino de “semeador de ódios, divisões e discórdias”. O Profeta está situado no 

oitavo dos nove andares do Inferno, num “círculo de lúgubres fossos que rodeiam a fortaleza de Satã no Inferno 

[...] Depois de Maomé estão apenas os falsificadores e os traidores (o que inclui Judas, Brutus e Cássio), antes de 

se chegar ao mais fundo do Inferno, que é onde Satã se encontra” (SAID, 1990, p.78). A pena atribuída a Maomé 

por Dante é uma das mais virulentas e escatológicas do grande poema. Ele aparece como “Uma pipa [um barril], 

de aduelas arrancadas/ certa fenda maior não mostraria, qual vi de alguém as vísceras golpeadas// Às pernas o 

intestino lhe escorria;/ à mostra estavam nele o coração e a bolsa que o alimento recebia.// Mudo, fiquei a con-

templá-lo então./ As mãos levou à chaga, abrindo-a, em pé, e disse: „Observa esta mutilação!// Vê como retalha-

do está Maomé!/ À minha frente vai Ali [genro e seguidor de Maomé], chorando, a face aberta pela fé!‟” 

(ALIGHIERI, 1984, p.338). 
52

 O. E. D., Vol. 6, Oxford: Claredon Press, 1970, p.38. 
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te em espírito presidiu ao uso do nome „Mahoud‟. (RUSHDIE, 1994, p.460).  

 

O aproveitamento do sintagma versos satânicos como título do romance e a utilização 

da designação depreciativa do Profeta pelo Ocidente não objetivam, portanto, “sugerir que o 

Corão foi escrito pelo Diabo”, mas se constituem num aspecto da estratégia de reversão da 

escrita pós-colonial, “uma espécie de ato de afirmação que, nos Estados Unidos, pegou a pa-

lavra negro, termo de insulto racista, transformando-a numa expressão „bela‟ de orgulho cul-

tural” (RUSHDIE, 1994, p.461). 

Essa ab-rogação do nome demonizado, que rasura as categorias da cultura orientalista, 

revertendo pela ironia as representações daqueles que, como os muçulmanos, foram rebaixa-

dos por sua diferença cultural, aproximando Maomé a outras subalternidades, desagradou, é 

claro, as autoridades religiosas:    

 

Seu nome: um nome de sonho, mudado pela visão. Pronunciado corretamen-

te, significa aquele por que se deve agradecer, mas não responderá por esse 

nome aqui; não, embora saiba muito bem como é chamado, por seu apelido, 

em Jahilia, lá embaixo – aquele-que-sobe-e-desce-o-velho-Coney. Aqui não 

é nem Mahomet, nem MoeHamered; mas adotou, ao contrário, o rótulo de-

moníaco que os farangis
53

 dependuraram em seu pescoço. Para transformar 

insultos em força, whigs, tories
54

, negros, todos escolhem usar com orgulho 

os nomes que receberam por desprezo; da mesma forma, nosso solitário es-

calador, motivado pela profecia, será o terror dos bebês medievais, o sinô-

nimo do Diabo: Mahound. (RUSHDIE, 1998, p.95). 

 

Enfim, como sugere Homi Bhabha, 

 

hibridismo é heresia. A acusação fundamentalista não se concentrou na in-

terpretação errônea do Corão, e sim na ofensa da „deturpação dos nomes‟ do 

islã: Maomé (Mohamed) é chamado de Mahound; as prostitutas têm os 

mesmos nomes das esposas do Profeta. A queixa formal dos fundamentalis-

tas é de que a transposição desses nomes sagrados para espaços profanos – 

bordéis ou romances do realismo mágico – não é simplesmente sacrílega, 

mas destruidora do próprio cimento da comunidade. (BHABHA, 1998, 

p.309. Grifos do autor). 

                                                           
53

 Termo que deriva da palavra firangi usada para se referir aos “estrangeiros europeus” em persa. Possivelmen-

te, trata-se de uma tradução vernacular da palavra foreign (estrangeiro em inglês) para o árabe. Aqui quer dizer 

“estrangeiros” na forma hindi. É provável que foreign virou firangi, pela pronúncia traduzida, e depois ganhou a 

forma farangi. É característica do estilo lexical e hibridizado de Rushdie a utilização de signficantes que foram 

“traduzidos linguisticanente” do inglês e reinventados em outras línguas das ex-colônias. 
54

 Whigs era uma forma popular e, inicialmente, depreciativa para tratar pessoas associadas às classes mais bai-

xas na Escócia e Inglaterra. Mais tarde passou a designar os membros do Partido Trabalhista no Reino Unido e, 

por consequência, os operários menos favorecidos. Segundo o Wikipedia, deriva de “Whig”, que em escocês 

designa um tipo de leite amargo ou o soro do leite que, nos tempos de penúria do século 17, fazia parte da ali-

mentação dos pobres e indigentes. Cf. Whig (verbete). Wikipedia. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki 

/Partido_Whig_(Reino_Unido)>. Acesso em: 1 ago. 2013. 



118 

 

 

Nos sonhos do anjo imigrante, Jahilia-Meca é uma cidade babélica e populosa, repleta 

de poetas e cantadores, bocas do inferno “que sobem em caixotes e declamam para os pere-

grinos que atiram moedas a seus pés [...] caústicas odes encomendadas por um chefe contra o 

outro, por uma tribo contra sua vizinha” (RUSHDIE, 1998, p.98). Abu Simbel, “o Grande”, 

governador poderoso e influente comerciante da cidade, cuja riqueza vem do culto dos fiéis às 

divindades pagãs do templo, temendo a expansão da nova religião como ameaça a seus negó-

cios em torno da adoração às deusas, encontra-se com Baal, “poeta e dono da língua mais 

temida de toda Jahilia” (RUSHDIE, 1998, p.98). Diante das inquietações de Abu, Baal lhe diz 

um dos princípios éticos defendidos pelo próprio Rushdie (1998, p.99): “„É função do poeta‟, 

responde, „nomear o inominável, apontar fraudes, tomar partido, despertar discussões, dar 

forma ao mundo e impedir que adormeça‟”. Abu Simbel propõe-lhe então uma encomenda, 

“uma questão literária”, a criação de um texto satírico contra a conversão dos seguidores de 

Mahound, pois reconhece suas “limitações; sabe que o domínio da malícia rimada, as artes da 

calúnia metrificada, estão bem acima” de suas forças. Diante do convite, Baal, orgulhoso, 

responde: “Não é certo o artista servir ao Estado” (RUSHDIE, 1998, p.99). O poeta é conven-

cido por Abu Simbel a ir ao templo sagrado. Lá, “tremendo de alívio”, por imaginar tratar-se 

de uma emboscada de Abu, ciente do caso de Baal com sua esposa, o poeta “prostrado, agra-

decendo a sua padroeira, que o observa, benigna, comete um erro” (RUSHDIE, 1998, p.102). 

Sem aviso, Abu Simbel, o Grande,  

 

dá um chute nos rins do poeta. Atacado exatamente quando tinha concluído 

que estava a salvo, Baal grita, rola no chão, e Abu Simbel o segue, continua 

chutando. Ouve-se o estalo de uma costela partida. „Rato‟, diz o Grande, a 

voz sempre baixa e benévola. „Cáften de voz fina e testículos pequenos. A-

chou que o senhor do templo de Lat ia querer sua amizade só por causa dessa 

paixão adolescente por ela?‟. E mais chutes, regulares, metódicos. Baal cho-

ra aos pés de Abu Simbel. Repentinamente, o torturador de Baal se abaixa, 

agarra o poeta pelos cabelos, puxa sua cabeça para cima, susurra-lhe no ou-

vido: „Baal, não era desta senhora que eu estava falando‟, e então Baal solta 

um uivo de odiosa autocomiseração porque sabia que sua vida estava para 

terminar, terminar quando tinha ainda tanto a conquistar, coitado. Os lábios 

do Grande roçam sua orelha. „Merda de camelo assustado‟, Abu Simbel 

murmura. „Sei que você está comendo minha mulher‟. Ele observa, interes-

sado, que Baal exibe uma proeminente ereção, um irônico monumento ao 

medo. Abu Simbel, o Grande, corneado, se põe de pé, ordena: „De pé‟, e 

Baal, tonto, o acompanha para fora. (RUSHDIE, 1998, p.102). 

 

Ainda no desenrolar da sequência anterior, agora na parte externa do templo, Abu 

Simbel aponta ao poeta “três vagabundos que estão sentados em um muro”, jovens simpati-
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zantes de Mahound: Khalid, um carregador de água; Bilal, um escravo negro que “Mahound 

libertou”
55

, e um imigrante, “um tipo de vagabundo da Pérsia, com o nome estapárfudio de 

Salman”. Abu Simbel ordena então a Baal:  

 

„Essa ralé‟, Abu Simbel diz. „São eles o seu alvo. Escreva sobre eles; sobre o 

líder deles também‟. Baal, mesmo aterrorizado, não consegue esconder a 

perplexidade. „Grande, esses idiotas – esses merdas desses palhaços? Não 

tem que se preocupar com eles. Está pensando o quê? Que o Deus único de 

Mahound vai arruinar seus templos? Nada pode acontecer. Ele ri, quase his-

térico. Abu Simbel continua calmo: „Guarde os insultos para os seus versos‟. 

Baal não consegue parar de rir. „Uma revolução de carregadores de água, i-

migrantes e escravos... Nossa!, Grande. „Estou morrendo de medo‟. [...] „Fa-

ça o que lhe foi ordenado‟, são as últimas palavras de Abu Simbel. „Você 

não tem escolha‟. (RUSHDIE, 1998, p.102. Grifos do autor). 

 

A citação é longa mas ilustrativa das acusações sobre o uso da “linguagem pornográfi-

ca” feitas ao romance. A violência da linguagem, mundana e chula, e a imagem de uma “pro-

eminente ereção” situada no centro religioso de Jahilia, em torno da Caaba, a Pedra Negra, foi 

um dos motivos alegados dos constrangimentos provocados pelo livro. Contudo, essa lingua-

gem rebaixada é um elemento estruturante de procedimento e composição ficcional dos flash-

backs oníricos de Gibreel. 

Como já foi dito, todas as sequências de retorno aos princípios da religião são sonhos 

– ou pesadelos – do personagem, agonizantemente dolorosos para o sonhador. Seus delírios 

são um “castigo noturno, uma punição pela perda de suas crenças. Este homem, desesperado 

por reconquistar a fé, é perseguido e possuído por visões de dúvida, visões de ceticismo e 

questões e alegações abaladoras da fé que se tornam mais extremas à medida que se desenro-

lam” (RUSHDIE, 1994, p.456). Confrontado também, como veremos mais adiante, com as 

dificuldades da condição de imigrante, Gibreel, que chega a Londres sorridente e otimista, 

defronta-se com a estranheza e a xenofobia, com as sombras do passado colonial, e “enlou-

quece”. Para escapar e compensar as agruras do real, Gibreel sonha com o passado do islã, 

desejando encontrar assim algum ponto de ancoramento de sua identidade, como fazem, 

guardadas as diferenças, muitos imigrantes atraídos pelos fundamentalistas islâmicos. No 

clássico A Interpretação dos sonhos, Freud (1987, p.541), como se sabe, considera que o so-

nho é uma produção de sentidos emanados do inconsciente e se caracterizaria, como acontece 
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 Segundo Jelloun (2011, p.26), Bilal era o empregado negro Abu Bakr, homem próximo a Maomé, que o liber-

tou da servidão. “Como ele tinha uma voz muito bonita”, segundo a lenda, “foi designado para fazer a convoca-

ção à oração cinco vezes ao dia. Ele foi o primeiro muezim do islamismo”. A história lendária da alforria de Bilal 

por Maomé tornou-se uma fábula exemplar para os fiéis sobre os sentidos de libertação nos discursos sobre a 

conversão ao islã. 
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com Gibreel, por deslocamentos e condensações de espaços e memórias da vigília – rastros 

discursivos – que “realizam” um conteúdo recalcado. Freud desloca os sonhos das estruturas 

místico-religiosas e os estende aos níveis simbólico e subjetivo. Rushdie aproveita ambas as 

configurações nos sonhos de Gibreel. 

Já a utilização do registro chulo, um princípio formal de coerência e verossimilhança, 

é, nos sonhos do personagem, um tipo de skaz, como diria Mikhail Bakhtin retomando Boris 

Eikhenbaum
56

. Por skaz (do russo skazat, verbo de difícil tradução, mas que pode significar 

“dizer” ou “contar” de maneira informal) entende-se um timbre, um sotaque ou uma entona-

ção dialetal que, por seu léxico e sintaxe próximos da oralidade, revelam traços psíquicos e 

composicionais do personagem. Gibreel, quando “desperto”, é uma figura muitas vezes agres-

siva, abusada, instável e cujo vocabulário é também grosseiro. “Gibreel quando está cansado 

sente vontade de matar a mãe por lhe ter dado esse maldito apelido, anjo!” (RUSHDIE, 1998, 

p.121). Ele afirma serem suas viagens oníricas “sonhos fodidos, causa de todos os problemas 

da raça humana” (RUSHDIE, 1998, p.121). Seria, portanto, um contrassenso composicional 

que “as figuras que ele evoca nos sonhos não falassem, por vezes, tão rude e obscenamente 

quanto o seu sonhador” (RUSHDIE, 1994, p.457). Esse tipo de skaz é também uma marca do 

narrador rushdieano, tanto em Os Versos Satânicos quanto em outros de seus romances, cuja 

“voz autoral”, que se introduz assumida e incessantemente na narração, confundindo-se com 

as vozes dos personagens, se caracteriza pelo acentuado humorismo sarcástico. Portanto, o 

tratamento em linguagem “baixa” dado por Rushdie a um tema “sagrado” e elevado, embora 

não fosse nada inédito e se constituísse na continuidade de uma longa vertente da tradição 

literária satírica, forneceu também artilharia aos acusadores do romance.  

Baal, ainda rancoroso da surra que levou de Abu Simbel, inicia não a “conversão”, 

mas uma afronta à “ralé”: “um carregador de água imigrante escravo [e] os três discípulos de 

Mahound que se lavam no poço de Zamzam. [...] De joelhos, são alvos fáceis para a pena de 

Baal” (RUSHDIE, 1998, p.105). O poeta gira em torno deles e grita provocações: “„se as i-

déias de Mahound valessem alguma coisa, acham que só iam ser aceitas por miseráveis como 

vocês?‟ Bilal, leal a Mahound, responde: „Armadilha ou não, tenho fé nele, no Profeta‟”. Kha-
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 Em Problemas da poética de Dostoiévski, Bakhtin (1997, p.192) afirma que o “skaz é introduzido precisamen-

te em função da voz do outro, voz socialmente determinada, portadora de pontos de vista de apreciações, preci-

samente as necessárias ao autor. Introduz-se, em suma, o narrador; o narrador propriamente dito não é um letra-

do, na maioria dos casos é um personagem pertencente a camadas sociais mais baixas [Gibreel vem das classes 

mais pobres da Índia], ao povo (precisamente o que importa ao autor) e traz consigo o discurso falado”. O skaz, 

como problema histórico-literário ampliado por Bakhtin, foi proposto, em 1918, por Eikhenbaum em seu incon-

tornável e clássico ensaio Como é feito O Capote de Gogol, incluído na coletânea Teoria da Literatura: formalis-

tas Russos (1973, p.227). Há também o pequeno e elucidativo O Skaz adolescente (J. D. Salinger), capítulo de A 

Arte da ficção, de David Lodge (2010, p.27), no qual o autor analisa a timbragem “espontânea” e informal do 

discurso de Holden Caulfield, o narrador de O Apanhador no campo de centeio, de Salinger. 
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lid censura-o, afirmando: “„Ô, Bilal, quantas vezes tenho que dizer? Guarde sua fé para Deus. 

O Mensageiro é apenas um homem‟” (RUSHDIE, 1998, p.106). Khalid explode e é atacado 

com violência por Hamza, tio de Mahound, que “dá um soco na cabeça do carregador de á-

gua” (RUSHDIE, 1998, p.106). 

O Profeta entra em cena e “eles se juntam em torno dele, quemcomoporquê” 

(RUSHDIE, 1998, p.106). Mahound está ainda hesitante diante da proposta dos donos do 

templo – um posto no conselho político da cidade – e propenso em permitir o culto às deusas 

em vez apenas do monoteísmo em torno de Alá, “como se tivesse lutado com um demônio” 

(RUSHDIE, 1998, p.106). Bilal grita: “„Não existe outro deus além de Deus‟ e seus compa-

nheiros exclamam „Ya Alá!‟”(RUSHDIE, 1998, p.106). Em seguida, Mahound, num diálogo 

com Salman – nome que soou como provocação aos ouvidos dos fundamentalistas islâmicos, 

mas que figura nas histórias sobre o Profeta –, ainda pondera sobre a possibilidade de negoci-

ar com Abu Simbel: “Ele pede a aprovação de Alá para Lat, Uzza e Manat. Em troca, nos dá a 

garantia de que seremos tolerados, e até oficialmente reconhecidos, como prova disso, eu se-

rei eleito para o conselho de Jahilia. Essa é a proposta” (RUSHDIE, 1998, p.106). 

Porém, Salman al-Farisi
57

, o persa, questiona as posições de Mahound: “É uma arma-

dilha. Se subir o monte Coney e descer com uma mensagem dessas, ele vai perguntar como 

consegue forçar Gibreel a lhe fazer a revelação exata. Vai poder chamar-lhe de charlatão, de 

impostor” (RUSHDIE, 1998, p.106). E Mahound, seduzido pela possibilidade de fazer parte 

da elite política da cidade, responde ao escriba sugerindo que as palavras do anjo são “suas” e 

emanam da necessidade “subjetiva do seu coração”, ou seja, as palavras angelicais são cria-

ções moldáveis e adaptáveis às necessidades humanas, outro aspecto que foi deplorado pelos 

inimigos do livro: “Sabe, Salman, que eu aprendi a ouvir. Um ouvir que não é o ouvir normal, 

mas também uma forma de perguntar. Muitas vezes quando Gibreel vem, é como se soubesse 

o que existe no meu coração. No mais das vezes, parece que ele vem do meu coração” 

(RUSHDIE, 1998, p.106. Grifos do autor). 

Mahound, agora pressionado pelo compromisso com seus seguidores, retorna ao Mon-

te Coney, onde trava “durante horas ou mesmo semanas” uma longa batalha com o anjo. Ao 

acordar no deserto, é tomado pela urgência e corre para Jahilia para anunciar a nova, a substi-

tuição dos versos satânicos:  

 

„Era o diabo‟, diz, em voz alta, para o vazio, transformando aquilo em ver-

dade ao lhe dar voz. „A última vez, era Shaitan‟. Foi isso que ouviu em sua 
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 “Farisi” ou “farsi” são termos que designam os seguidores persas do zoroastrismo. 
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escuta, que foi enganado, que o Diabo veio a ele em forma de arcanjo, e, 

portanto, os versos que memorizara, os versos que recitara na tenda da poe-

sia, não eram verdadeiros, mas o seu oposto diabólico, não divinos, mas sa-

tânicos. Ele volta à cidade o mais depressa possível para expurgar os versos 

infames que fedem a súlfur e enxofre, para apagá-los para todo o sempre, de 

forma que sobreviverão em apenas uma ou duas coleções pouco confiáveis 

de velhas tradições e os intérpretes ortodoxos tentarão desmentir sua história, 

mas Gibreel, pairando-observando com sua câmera no ângulo mais alto, tem 

conhecimento de um pequeno detalhe [...] ou seja, que fui eu as duas vezes, 

baba, eu a primeira e a segunda também eu. De minha boca, tanto a decla-

ração quanto o repúdio, versos e conversos, universos e reversos, a coisa to-

da, e nós todos sabemos como é que minha boca funciona. (RUSHDIE, 

1998, p.122. Grifos do autor). 

 

Depois de deletados os versículos em favor às deusas e sua correção pelas suratas divi-

nas, a lenta implantação do monoteísmo e a cooptação violentamente compulsória do poeta 

(leia-se aí uma alegoria da sujeição do pensamento – e das artes – a interesses ideológicos, reli-

giosos e à censura política), “o braço de Mahound se alongara; seu poder tinha envolvido Jahili-

a, extirpando dali o sangue da vida: os peregrinos e as caravanas. As feiras de Jahilia eram ago-

ra tristes de se ver” (RUSHDIE, 1998, 342). Após decretada a autoridade das novas leis da 

“submissão”, afirma o narrador, “não havia mais demandas para sátiras – o medo generalizado 

de Mahound tinha destruído o mercado de insultos e insinuações. E com o declínio do culto aos 

mortos, decaíra muito a demanda pelos epitáfios e pelas odes triunfais de vingança. Eram tem-

pos difíceis para todos” (RUSHDIE, 1998, p.344). O próprio Abu Simbel, como membro da 

família que explora comercialmente o templo das deusas, hesita, fraqueja e põe em dúvida suas 

relações com Mahound, em princípio mais pragmáticas do que religiosas (por conta da grande 

“aceitação popular” da nova religião, Abu Simbel se converterá mais adiante aos desígnios do 

Profeta). Por vezes, considera o desdém de Baal como procedente: “O rapaz [Baal] tinha razão. 

Por que tenho medo de Mahound?” (RUSHDIE, 1998, p.102). Em seguida,  

 

não, Abu Simbel, reflete, esse rapaz está errado, esses homens merecem a-

tenção. Por que temo Mahound? Enquanto estou sempre dividido, sempre 

dois ou três. [...] Eu me curvo. Oscilo. Calculo meus riscos, acerto minhas 

velas, manipulo, sobrevivo. [...] É uma grande mentira, pensa o Grande de 

Jahilia deslizando para o sono, que a pena seja mais forte que a espada. 

(RUSHDIE, 1998, p.103).  

 

Após o repúdio público aos versos satânicos, porém, Abu Simbel, temeroso da concor-

rência monoteísta ao lucrativo culto às deusas do templo, inicia a repressão política aos discí-

pulos de Mahound, os quais passam a viver, a partir daí, segregados em um gueto e vitimados 

por todo tipo de ataques de intolerância.  
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O nome da nova religião é Submissão; e Abu Simbel decreta que seus segui-

dores devem se submeter a serem removidos para o bairro mais miserável, 

cheio de casebres da cidade; que haverá toque de recolher, que serão impe-

didos de trabalhar. E ocorrem muitos ataques físicos, mulheres cuspidas em 

lojas, violência contra os fiéis da parte de gangues de jovens turcos que o 

Grande controla em segredo, tochas de fogo atiradas pela janela durante a 

noite em meio a pessoas adormecidas. E, num daqueles paradoxos usuais da 

História, o número de fiéis se multiplica, como uma colheita que floresce 

miraculosamente quando as condições do solo e do clima não param de pio-

rar. (RUSHDIE, 1998, p.124). 

 

As perseguições aos seguidores de Mahound, já denominados muslimum, provocarão o 

exílio do seu povo para o oásis de Yathrib (Medina), que se encontrava fatiado por grupos 

rivais, por um quarto de século. Como o leitmotiv do livro é entender como o novo pode en-

trar no mundo através da imigração, Rushdie aproveita aqui para se referir à hégira (do árabe 

hijira, “emigração”), a diáspora dos muçulmanos para Medina, em 622, ano inicial do calen-

dário islâmico e movimento crucial da história muçulmana.  

 

Do pico do monte Cone, Gibreel assiste à retirada dos fiéis de Jahilia, dei-

xando a cidade da aridez pelo lugar de frescas palmeiras e água, água, água. 

Em pequenos grupos, de mãos quase vazias, atravessam o império do sol, no 

primeiro dia do primeiro ano desse novo início do Tempo, pois que o próprio 

tempo nasceu de novo, enquanto o velho grita por trás deles e o novo espera 

adiante. (RUSHDIE, 1998, p.124). 

 

No exílio, Mahound torna-se o mais importante chefe político da região, o fundador de 

uma nova comunidade identitária, ao mesmo tempo em que as leis religiosas, por questões 

políticas
58

, começam a se tornar mais duras, inflexíveis e dogmáticas. Oração e Constituição 

política se confundem numa só coisa, num rascunho de um regime teocrático. Dá-se então um 

esboço da sharia, um conjunto de valores baseados na chamada “Lei de Alá” para “melhorar 

a vida dos fiéis”, referindo-se não apenas aos valores religiosos, mas sobretudo aos regula-

mentos da vida social e cotidiana. A sharia representada no romance, assim como a dos reli-

giosos “reais”, é um complexo código de ética, normalmente lido de forma equivocada no 

Ocidente, como uma constituição inventada e imposta apenas por legisladores – o que não 

deixa de ser, em certa medida, verdade – que a reconhecem, inclusive, não como parte das 
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 Segundo Paul Balta, “ele assinou com as tribos judaicas e cristãs um pacto denominado Constituição de Medi-

na e, a partir de então, o oásis de Yathrib ganhou o nome de Medinat el nabi, „a Cidade do Profeta‟. Tornou-se, 

assim, chefe político, legislador e comandante militar que passou a edificar o recém-criado estado islâmico. Ele 

substituiu as leis tribais e as alianças derivadas dos laços de sangue – que eram então honrados pelos beduínos – 

pelo conceito de ummá ou „comunidade‟ dos muçulmanos, que devem ser solidários e proteger-se mutuamente, 

qualquer que seja sua origem ou sua cor de pele, uma idéia revolucionária para época” (BALTA, 2010, p.16). 
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“revelações sagradas”, mas como uma interpretação humana da vontade divina. O romance 

não nega, em bloco, como se disse muitas vezes, os valores positivos da sharia, mas procura 

representar como os dilemas da sharia derivam hoje, sobretudo, das defasagens entre as de-

mandas de segmentos sociais, no próprio âmbito político islâmico, por valores democráticos 

“contemporâneos” e a manutenção das regras instituídas nas fontes primárias quando das ori-

gens do islã. 

E Gibreel, migrando na fronteira entre o presente, em fins do século 20, e as fontes o-

riginárias do passado mítico, sonha outra vez.  

 

No oásis de Yathrib os seguidores da nova fé da submissão viram-se sem ter-

ra e, portanto, pobres. Durante anos, eles se financiaram por meio de atos de 

banditismo, atacando ricas caravanas de camelos no caminho de ida e volta a 

Jahilia. Mahound não tinha tempo para escrúpulos, Salman contou a Baal, 

não tinha nenhuma hesitação quanto a fins e meios. Os fiéis viviam fora da 

lei, mas, naqueles anos, Mahound – ou deve-se dizer o Arcanjo Gabriel? – 

ou Al-Lah? – ficou obcecado com a lei. Entre as palmeiras do oásis, Gibreel 

apareceu ao Profeta e viu-se vomitando regras, regras, regras, a tal ponto que 

os fiéis não aguentavam mais a perspectiva de mais revelações, Salman dis-

se, regras sobre tudo, se um homem peida, que se vire de frente para o vento 

[...] Era como se nenhum aspecto da existência humana pudesse ser deixado 

livre de regulamentação. (RUSHDIE, 1998, p.345). 

 

O recrudescimento dos princípios morais e religiosos vai aos poucos minando a utopia 

inicial e aproximando a comunidade de um regime distópico, austeramente regulado por uma 

espécie de “elite política”, algo próximo, guardadas as proporções, do sistema totalitário de 

1984, de George Orwell. Algumas das regras impostas socialmente e legitimadas pela chance-

la divina, que vão desde a proibição do consumo de camarão à especificação da maneira como 

“um homem deve ser enterrado e como sua propriedade deve ser dividia”, abala a fé de Sal-

man, o persa, levando-o 

 

a começar a imaginar que tipo de Deus era esse que soava parecido com um 

homem de negócios. Foi quando teve a idéia que destruiu sua fé, porque 

lembrou que, é claro, Mahound tinha sido ele próprio um negociante, e ainda 

por cima muito bem-sucedido, uma pessoa para quem a organização e as re-

gras vinham como coisa natural, portanto, quão extremamente conveniente 

que tivesse cruzado com um arcanjo tão empreendedor, que comunicava de-

cisões de gerenciamento desse Deus tão corporativo, mesmo que não córpo-

reo. [...] Salman reclamou com Baal que seria muito diferente se Mahound 

tomasse suas posições depois de receber a revelação de Gibreel; mas não, ele 

simplesmente baixava a lei e o anjo a confirmava a posteriori (RUSHDIE, 

1998, p.346). 

 

 Por conta do seu conhecimento escolástico, “devido ao sistema educacional 
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superior em vigor na Pérsia”, Salman é, antes de sua apostasia e desgraça, nomeado como 

escriba oficial de Mahound, cabendo a ele registrar por escrito as leis que “proliferavam, i-

nesgotáveis” da boca do profeta (RUSHDIE, 1998, p.346). Todavia, como escritor, e ferido 

em sua vaidade por ter salvado Mahound numa manobra militar e não ver – daí sua falsa mo-

déstia – seu nome impresso nos despachos oficiais do Profeta, decide alterar, num procedi-

mento de reescritura desobediente, as palavras divinas e dar voz aos seus ceticismos. Em mui-

tas passagens da narração, quando Salman fala, há também uma irônica rotação do foco narra-

tivo, uma modulação importante da terceira para a primeira pessoa. 

 

Primeiro pequenas coisas. Se Mahound recitava um verso em que Deus era 

descrito como alguém que tudo ouve, tudo sabe, eu escrevia tudo sabe, tudo 

entende. Essa é a questão: Mahound não notou as alterações. E ali estava eu, 

escrevendo o Livro, ou reescrevendo, enfim, poluindo a palavra de Deus com 

minha linguagem profana. Mas, meu Deus do céu!, se as minhas palavras não 

podiam ser distinguidas da Revelação do próprio Mensageiro de Deus, então o 

que significava aquilo? O que é que isso revelava da qualidade da poesia divi-

na? Uma coisa é ser um filho da puta esperto e ficar meio desconfiado com 

uns negócios estranhos, outra coisa muito diferente é descobrir que você está 

certo. [...] Então na vez seguinte, mudei uma coisa maior. Ele disse cristão, eu 

escrevi, judeu. Isso ele ia notar, claro, como não ia notar? Mas quando li para 

ele o capítulo, ele balançou a cabeça e me agradeceu educadamente, e eu saí 

da tenda com águas nos olhos. (RUSHDIE, 1998, p.349).  

 

Nos sonhos de Gibreel, Salman, que durante algum tempo teve suas “suspeitas arqui-

vadas porque os exércitos de Jahilia marchavam sobre Yathrib, decididos a esmagar” 

(RUSHDIE, 1998, p.346) como moscas os seguidores de Mahound, passa a rejeitar publica-

mente a submissão aos mandamentos impostos pelo Profeta, porque, como afirma, “um imi-

grante não respeita as regras do jogo” (RUSHDIE, 1998, p.347). Após o fim da guerra, ele 

vocifera aos companheiros: “lá estava o Arcanjo Gibreel instruindo os sobreviventes a se ca-

sarem com as viúvas, porque se se casassem fora da fé iriam perder-se da Submissão” 

(RUSHDIE, 1998, p.347). Salman percebe as insurreições micropolíticas das mulheres de 

Jahilia e como a “chegada” de novos versos servia, no fundo, para controlá-las no cercado da 

letra das leis divinas. Ele então foge para Jahilia e, sob os efeitos do vinho de palmeira, decla-

ra em público:  

 

o que realmente acabou com Mahound foi a questão das mulheres; e a dos 

versos satânicos. Olhe, eu não sou intrigante [...] mas depois da morte da 

mulher, Mahound não foi nenhum anjo, está me entendendo? [...] O proble-

ma com nosso Profeta, meu querido Baal, é que ele não gosta de mulheres 

que respondam, o que ele queria era mães e filhas. [...] Em Yathrib as mulhe-

res são diferentes, não sei, aqui em Jahilia a gente está acostumado a mandar 
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nas mulheres, mas lá elas não aceitam isso. [...] Bom, as nossas moças esta-

vam começando a seguir esse exemplo, sabe-se lá que idéias tinham na ca-

beça, então, de repente, bang, aparece o livro de regras, o anjo começa a vo-

mitar regras sobre as coisas que as mulheres não devem fazer, começa a for-

çar as mulheres de volta às atitudes dóceis que o Profeta prefere, dóceis e 

maternais, andando sempre três passos atrás. (RUSHDIE, 1998, p.348). 

 

Pelas margens, Salman continua com suas “diabruras, mudando versos”, até que um 

dia, ao ler para o Profeta o que tinha escrito, este  

 

franziu a testa e sacudiu a cabeça, como que para clarear as idéias, mas com 

uma certa dúvida. Eu entendi que tinha chegado ao meu limite. Passei essa 

noite acordado, o destino dele e o meu em minhas mãos. Se permitisse que 

eu mesmo fosse destruído, podia destruir a ele também. Tive de escolher, 

nessa noite terrível, se preferia morte como vingança ou a vida sem nada. 

Como pode ver, escolhi: a vida. Antes do amanhecer, parti de Yathrib no 

meu camelo. [...] E agora Mahound está voltando em triunfo; e eu vou aca-

bar perdendo a vida afinal. E o poder dele agora ficou grande demais para 

que eu possa desmanchar. Baal perguntou: „por que tem tanta certeza que ele 

vai matar você?‟ Salman, o persa, respondeu: „É a palavra dele contra a mi-

nha‟. (RUSHDIE, 1998, p.350). 

 

Mahound retorna triunfalmente a Jahilia e, após limpar as impurezas do templo da Pe-

dra Negra, destruindo as estátuas dos ídolos “pedra por pedra”, ordena aos fiéis a prisão de 

Salman, cujas artimanhas literárias já tinham sido desmascaradas. “Preso pela orelha e com 

uma faca no pescoço”, o “imigrante choroso e lamuriento e fedendo a álcool” é arrastado à 

presença de Mahound: “Salman Farsi”, o Profeta começa a pronunciar a sentença de morte: 

“Sua blasfêmia, Salman, não pode ser perdoada. Achou que não ia ser descoberta? Colocar 

suas palavras contra as palavras de Deus” (RUSHDIE, 1998, p.355). Porém, diante do “tribu-

nal”, Salman fraqueja e, num lance de desesperada esperança, propõe entregar “o verdadeiro 

inimigo” de Mahound, o poeta Baal, “espião” que vivia “atrás d‟A Cortina” e, por conta da 

destruição do templo das deusas aladas, “chegara ao ateísmo” (RUSHDIE, 1998, p.359), sati-

rizando, em seus poemas, as recitações de Mahound e seus companheiros. Por sua delação 

premiada, Salman é anistiado e consegue escapar à fatwa decretada pelo Profeta. Contudo, 

Baal, que tomara as doze prostitutas do bordel como suas musas, não tem a mesma sorte. E 

assim, “Gibreel sonha” o fim do poeta: 

 

a multidão na tenda do julgamento, sabendo que aquele era, afinal, o famoso 

satirista Baal, a língua mais afiada e a cabeça mais brilhante de seu tempo 

em Jahilia, começou (por mais que tentasse se controlar) a rir. Quanto mais 

honesta e simplesmente Baal descrevia seus casamentos com as doze „espo-

sas do Profeta‟, mais incontrolável se tornava o horrorizado riso da platéia. 
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Ao fim de seu discurso, o bom povo de Jahilia estava literalmente chorando 

de rir, incapaz de se conter mesmo quando os soldados, com rebenques e ci-

mitarras, ameaçaram a todos de morte instantânea. [...] E ele foi condenado a 

ser decaptado, dentro de uma hora, e quando os soldados o empurraram para 

fora da tenda, para o local da execução, ele gritou por cima do ombro: „Putas 

e escritores, Mahound. Somos nós que você não consegue perdoar‟. E 

Mahound responde: „Escritores e putas. Não vejo nenhuma diferença‟. 

(RUSHDIE, 1998, p.371). 

 

Em Os Versos Satânicos, Rushdie arrasta a letra das leis do Corão para uma perspecti-

va de fronteira histórica e cultural que relativiza sua autoridade. Não é bem o texto sagrado do 

Corão que é parodiado, mas o fanatismo religioso e a dogmática exceção inscrita na sua ori-

gem, os quais, ao serem escavados nos seus versos riscados, acabam revelando outras posi-

ções enunciativas minoritárias. Os versículos satânicos não estão fora do islã, mas inseridos 

em seu campo discursivo e numa tradição muçulmana transgressiva pouco vista pelo Ociden-

te. Rushdie desloca a intencionalidade do Corão, repetindo-a por dentro da própria cultura 

islâmica e suas margens, reinscrevendo-a no cenário transnacional do romance pós-colonial, 

especificamente para a poética das migrações e diásporas culturais do pós-Guerra. 

Como Salman, o persa, e Baal, Rushdie foi condenado, por essas e outras passagens, 

morrendo ficcionalmente em vida, como o poeta satírico, mas conseguindo “vencer” a fatwa, 

como fez, estrategicamente, mas sem renunciar a princípios éticos como a liberdade de expres-

são, o escriba do seu romance. Dez anos após a morte de Khomeini e a chegada de líderes, di-

gamos assim, mais “moderados” ao poder no Irã (cuja prioridade passou a ser a manutenção da 

estabilidade econômica, já que a linha dura da teocracia já executara ou prendera parte de seus 

inimigos e voltara à “normalidade”), além da pressão política dos parlamentos da Alemanha 

(que suspendeu um acordo cultural e econômico com o Irã em solidariedade a Rushdie), França 

(Jack Lang, Bernard Henry-Levy e Jacques Derrida organizaram comitês de pressão ao governo 

francês na União Europeia), Suécia, Noruega, Canadá e Estados Unidos, abriu-se a possibilida-

de de um acordo diplomático entre os governos britânico e iraniano, o que aconteceu efetiva-

mente em 24 de setembro de 1998, na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. O 

pacto cancelava o apoio oficial do governo iraniano à fatwa, retirando a recompensa, agora já 

estipulada em um milhão e meio de libras, pela morte do autor, embora o Irã não se responsabi-

lizasse por “possíveis atos isolados de extremistas radicais” e não tivesse, dentro das leis inter-

nas do país, competência jurídica para anular um decreto imposto por um líder religioso, sobre-

tudo por se tratar de uma canetada do poderoso Khomeini. Grupos islâmicos radicais, muitos 

inclusive chefiados por líderes religiosos ligados a políticos britânicos, permaneceram inflexí-

veis e ofereceram outras recompensas pela cabeça do escritor. 
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Após os atentados terroristas ao jornal Charlie Hebdo, em janeiro de 2014, em Paris, 

líderes radicais da Al-Qaeda do Iêmen divulgaram uma lista dos “hereges condenados à morte 

pelo islamismo”. Ao lado da imagem do cartunista dinamarquês Lars Vilks, conhecido por 

satirizar Maomé e alvo das ameaças de morte por jihadistas, e da ativista feminista somali 

Ayaan Hirsi Ali – autora de Infiel (2007) que luta contra a mutilação genital feminina em al-

guns grupos étnicos africanos –, estava a foto de Rushdie. Antes, em dezembro de 2014, outro 

escritor pós-colonial, o argelino Kamel Daoud, fora condenado à morte por uma fatwa lança-

da por um imã radical da Argélia. Daoud foi execrado por conta do seu romance Mersault, 

Contrainvestigação, uma reescritura de O Estrangeiro, de Camus, a partir da perspectiva do 

irmão do árabe assassinado no romance. Um debate interno na Argélia, entre intelectuais lai-

cos e autoridades religiosas, girou em torno da liberdade de expressão no país e o nome do 

escritor – e a inutilidade do édito – foi citado várias vezes, segundo cobertura do New York 

Times. Jornais norte-americanos e europeus trataram do caso de Daoud, que saiu do radar 

midiático após a repercussão do atentado ao Charlie Hebdo. Mais uma vez o parâmetro de 

comparação foi o “caso Rushdie”. Durante a passagem de Rushdie por Salvador, em 2014, 

parte do ciclo de palestras Fronteiras do Pensamento, no Teatro Castro Alves, o autor não 

tratou em sua palestra nem de raspão da fatwa, mas da importância da literatura no contexto 

político atual. Contudo, a sombra da fatwa escureceu o céu estrelado do verão da Bahia, pois 

todas as perguntas da plateia trouxeram à baila a polêmica condenação do escritor. Um dos 

presentes na plateia gritou para o escritor palavras “severas” sobre “sua culpa no caso”, num 

inglês macarrônico, as únicas palavras que entendi. Rushdie respondeu: “Esqueça Deus! Pode 

acreditar, mas eu conheço muito bem esse assunto e no que ele pode resultar”. Parte da audi-

ência aplaudiu de pé e a outra ficou aturdida e calada. 
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3 ANJOS IMIGRANTES SOBRE OS CÉUS DA EUROPA 

 

 

If I could stay/ Then the night would give you up/ Stay/ Then the 

day would keep its trust/ Stay and the night would be enough/ 

Faraway, so close/ Up with the static and the radio/ With satel-

lite television/ You can go anywhere/ Miami, New Orleans/ 

London, Belfast and Berlin/ And if you listen/ I can't call/ And if 

you jump/ You just might fall/ And if you shout/ I'll only hear 

you/ If I could stay/ Then the night would give you up/ Stay/ 

Then the day would keep its trust/ Stay/ With the demons you 

drowned/ Stay/ With the spirits I found/ Stay/ And the night 

would be enough. 
 

U2 – Faraway, so close.  

 

 

A despeito de sua controversa entrada nas esferas midiáticas e artísticas, a importância 

de Os Versos Satânicos não decorre apenas do fato de ter sido, por certo tempo, uma “notícia 

quente” e por ter, como disse o romancista Martin Amis, “desaparecido na primeira página” 

(apud RUSHDIE, 2007, p.131). De fato, as disputas teológicas em torno da fatwa, como ob-

serva Homi Bhabha, restringiram-se basicamente aos “conflitos de culturas e comunidades 

[...] em termos espaciais e às polaridades geopolíticas binárias – fundamentalistas islâmicos 

versus modernistas literários ocidentais” (BHABHA, 1998, p.24). No geral, a recepção do 

romance, quando visto apenas como corpo de delito, esteve presa principalmente à formação 

discursiva do choque de civilizações, enquanto a discussão acerca dos processos de identifica-

ção e migração contemporâneos, por exemplo, não teve grande relevo, equívoco que Rushdie 

se empenhou em desfazer: 

 

nunca encarei esta controvérsia como uma luta entre as liberdades ocidentais 

e as repressões orientais. As liberdades ocidentais são convenientemente 

alardeadas, mas muitas minorias – raciais, sexuais, políticas – sentem-se, 

igualmente, excluídas da possessão integral dessas liberdades; enquanto, na 

minha experiência de uma vida passada no Oriente, da Turquia e Irã à Índia 

e Paquistão, encontrei pessoas tão apaixonadas pela liberdade como qualquer 

tcheco, romeno, alemão, húngaro, polonês. Como se adquire a liberdade? É 

tomada, nunca dada [...]. O que é liberdade de expressão? Sem a liberdade 

de desafiar, e até mesmo de satirizar todas as ortodoxias, incluindo as orto-

doxias religiosas, deixa de existir. (RUSHDIE, 1994, p.454). 

 

Esse macabro enredo, mapeado precariamente acima, obscureceu outras potências temá-

ticas e principalmente as qualidades literárias do livro. Havia uma quase unanimidade, até 

mesmo por parte daqueles que defenderam virtuosamente a liberdade de expressão, de que o 
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autor havia apenas satirizado o islamismo e de que, após a fatwa, o romance de per si “não tinha 

mais nenhuma importância, não existia mais”, como lamentou Milan Kundera (1994, p.23). 

Contudo, e a despeito da grande relevância da crítica à ortodoxia religiosa, Os Versos Satânicos 

se propôs a representar, antes de tudo, como a demografia da globalização confunde-se com as 

histórias das migrações pós-coloniais, “com as narrativas da diáspora cultural e política, com os 

grandes deslocamentos sociais de comunidades camponesas e aborígines, com as poéticas do 

exílio, com a prosa austera dos refugiados políticos e econômicos” (BHABHA, 1998, p.24). Em 

suma, o escândalo que rodeou o livro recalcou um dos seus traços mais importantes, a saber: a 

expressão literária das migrações e as ambivalências das políticas identitárias no mundo atual 

como fatos sociais multifacetados e não redutíveis a fórmulas.  

Os Versos Satânicos é ambiciosamente transnacional, um catatau polifônico de mais 

de quinhentas páginas tecido por inúmeras subtramas, digressões, jogos intertextuais e remi-

niscências encaixadas, que estabelecem, numa vasta geografia imaginária, pontes espaço-

temporais entre a Península Arábica (“cidades invisíveis” como Jahilia e Yathrib) –, a aldeia 

de Titlipur (“a cidade das borboletas”, situada no século 7 no Oriente Médio), os contextos 

urbanos do subcontinente Indiano e a Europa pós-colonial das últimas décadas do século 20.  

Outra consequência do peso da polêmica foi ter lançado sobre o romance uma “aura de 

seriedade” e de livro de “difícil leitura”. Na verdade, Os Versos satânicos é uma obra extre-

mamente bem humorada, ou joco-séria, como diria James Joyce. Embora predomine um tom 

de comicidade, que dosa e relativiza sua densidade, à primeira vista, a fragmentação da narra-

tiva, com seus inúmeros flashbacks e dezenas de micro-histórias interligadas, as modulações 

frequentes de foco narrativo, alternâncias de perspectivas e mudanças abruptas de estilos su-

gerem um todo caótico que confere ao romance uma opacidade escritural labiríntica e com-

plexa. Embora não chegue a destruir por completo o fluxo narrativo, e nem seja uma colagem 

no estilo cut-up à la William Burroughs ou do Finnegans Wake de Joyce, Os Versos Satâni-

cos pode ser lido, do ponto de vista escritural, como um daqueles “bosques ficcionais” cheios 

de trilhas labírinticas que se birfurcam e se proliferam ao inflinito, solicitando do leitor-

modelo uma compreensão enciclopédica pop e erudita intrincada, como sugere a “tipologia 

borgeana do bosque textual” proposto por Umberto Eco em Seis passeios pelos bosques da 

ficção (ECO, 1994). 

Todavia, essa opção pela tessitura textual estilhaçada e pela justaposição encliclopédi-

ca e cumulativa de elementos díspares, nas quais se fundem referências às tradições da alta 

cultura do Ocidente e Oriente e à cultura popular massiva, é precisamente, ao contrário do que 

afirmam os detratores do estilo rushdieano, correlata aos objetos tratados no romance: as ten-
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sões e negociações entre local e global. Daí as modulações espaciais desorientadoras do livro, 

desencadeadas durante o processo histórico das colonizações e intensificadas pela pós-

colonialidade; as fragmentações e disjunções das identidades pós-coloniais, as migrações 

massivas e a circulação da comunicação midiática, vistas no romance como séries gêmeas dos 

processos de mundialização cultural. 

O dispositivo literário adotado pelo autor, a acumulação neobarroca do pastiche e da 

paródia pós-moderna, dramatiza, assim, as desestruturações mais amplas do contexto contem-

porâneo, transformado não apenas em pano de fundo ou conteúdo temático – ou pura citação 

– mas em elemento da mundanidade inscrita na própria economia da escritura. Trata-se de 

uma constatação que já estava na base da literatura modernista, mas que se energizava no 

momento do surgimento do livro em análise: tempos fraturados (de fraturas dos Estados-

nação, de fragmentação da identidade moderna em demandas moleculares de minorias etc.) 

produzem obras fraturadas e, portanto, não havia aqui nada de expecionalmente novo sobre 

isso. Porém, uma das singularidades do romance consistia na forma como sua narrativa procu-

rava flagrar, afirmativamente mas sem euforias, a superaceleração dessas fraturas, intensifica-

das pelo incremento de novos fluxos culturais e migratórios e pela reconfiguração social da 

pós-modernidade. 

No livro, referências literárias eruditas e formas linguísticas variadas são assimiladas a 

uma vasta erudição pop, neutralizando portanto o “Grande Divisor”, ou seja, a volátil relação 

entre a alta arte erudita e a cultura popular massiva, que caracterizou, segundo notável análise 

de Andreas Huyssen (já referida no capítulo anterior), a “ansiedade” do modernismo. Em Os 

Versos Satânicos, irônicos torneios linguísticos ornamentais e alusões a tradições artísticas da 

Antiguidade são mixados a fatos mundanos da vida urbana e massiva das grandes metrópoles 

contemporâneas, numa dialética que flagra a coexistência entre práticas transnacionais e lo-

cais, na qual as identidades são hoje produzidas. Não por acaso, o romance vem sendo lido 

como exemplo bem sucedido das estratégias literárias pós-modernas, como uma narrativa 

excessivamente multivocalilizada e heteroglóssica. Vários idiomas e expressões vernaculares, 

não apenas da língua inglesa, mas também do hindi, do urdu, do árabe, do persa etc., são fun-

didos. É possível afirmar, com Arjun Appadurai, que Os Versos Satânicos, com sua urdidura 

estilhaçada e disjuntiva, se constrói como uma “etnopaisagem”
59

, ou seja, como um  

                                                           
59

 Etnopaisagem (etnoscape) é um conceito proposto pelo antropólogo indiano Arjun Appadurai, em seu ensaio 

Disjunção e diferença na economia cultural global (1999). O autor propõe uma grade conceitual na qual explora 

as várias disjunções decorrentes dos fluxos em circulação na cultura global. Além da etnopaisagem, Appadurai 

apresenta mais quatro panoramas disjuntivos da contemporaneidade: as midiapanoramas (mediascapes), os tec-

nopanoramas (technoscapes), as finançopanoramas (finascapes) e os ideopanoramas (ideoscapes). O pós-fixo 
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panorama das pessoas que constituem o mundo em transformação em que 

vivemos: turistas, imigrantes, refugiados, exilados, os que trabalham fora do 

país de origem e outros grupos e pessoas que constituem um aspecto essen-

cial do mundo, e parecem afetar a política das, e entre as, nações num grau 

até agora sem precedentes. Isto não quer dizer que em parte alguma não haja 

comunidades e redes relativamente estáveis de afinidades, de amizades, de 

trabalho e lazer, bem como de nascença, de residência e de outras formas as-

sociadas. Mas significa dizer que a urdidura dessas estabilidades é em toda 

parte entrelaçada por uma trama do movimento humano, à medida que um 

maior número de pessoas e grupos se ocupam com a realidade de ter que se 

movimentar ou com as fantasias de querer se movimentar. (APPADURAI, 

1999, p.313).  

 

A estrutura “caótica”, em Os Versos Satânicos, não isola seus temas e elementos sepa-

radamente, mas antes os sobrepõem, fazendo com que estes, vindos de temporalidades e espa-

ços diferentes, interajam e se oponham uns aos outros. Daí que questões ligadas a migrações, 

identidades, hibridismos, gênero, racismo, religião, conflitos étnicos, globalização etc. se im-

briquem e se choquem ao longo da narrativa. O romance de Rushdie seria, portanto, um 

exemplo daquilo que Édouard Glissant chamou de “estética do caos e da relação”, uma poéti-

ca concernente à problemática temporal e das relações entre as culturas no “caos-mundo do 

presente” (2005, p.99). Glissant chama de “caos-mundo”, 

 

o choque, o entrelaçamento, as repulsões, as atrações, as conivências, as 

oposições, os conflitos entre as culturas dos povos na totalidade-mundo con-

temporânea. Portanto, a definição e a abordagem dessa noção de caos-

mundo é bem precisa: trata-se da mistura cultural, que não se reduz sim-

plesmente a um melting pot, graças à qual a totalidade-mundo hoje está rea-

lizada. [...] As relações, os contatos entre culturas perpetuavam-se antiga-

mente ao longo de imensas continuidades temporais. Por causa disso, embo-

ra muito eficientes e muito eficazes, esses contatos não eram reconhecidos 

como tal. [...] A novidade que os tempos contemporâneos apresentam é a se-

guinte: as continuidades temporais não são mais imensas, mas sim imediatas, 

e a repercussão é imediata. As influências ou as repercussões das culturas 

umas sobre as outras são imediatamente sentidas como tal. (2005, p.99) 

 

Como sugere também Lucia Calello (2012), Rushdie, ao optar pela saturação caótica 

da “desordem textual” e pelo horror vacui como elementos da economia interna do relato,  

 
                                                                                                                                                                                     

scape (paisagem ou panorama) é utilizado pelo autor para indicar perspectivas construídas culturalmente nas 

superfícies dos fluxos e não como dados assentados na profundidade determinista da economia tradicional. Em-

bora seja possível analisar o romance de Rushdie a partir de todos esses panoramas, já que as migrações imbri-

cam essas paisagens, alterando as políticas dos estados nacionais, e estão diretamente ligadas às desterritorializa-

ções de capitais internacionais, à produção e às tecnologias que geram necessidades diferentes e “não deixam sua 

imaginação descansar por muito tempo” (APPADURAI, 1999, p.313), por economia e adequação ao foco prin-

cipal desta tese, ficarei, por enquanto, apenas com a imagem da etnopaisagem. 
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tenta em particular representar o caos rizoma do mundo contemporâneo a-

través de uma utilização específica da narração e da linguagem para repensar 

o conceito de identidade. As transposições frequentes, de um ponto de vista 

espacial e temporal, de cenas e locais muito distantes (da Londres contempo-

rânea, na qual se movem Gibreel e Saladin para a Jahilia pré-islâmica, como 

a profetisa Ayesha e o Profeta islâmico Maomé), tornam o texto um exemplo 

real da escrita cinematográfica, potencial que surge, especialmente, quando 

se quer propor, em um cenário de ficção, visões conflitantes de mundo. 

(2012, p.7) 

 

Os temas mais caros à obra de Rushdie, assuntos candentes que farão parte dos deba-

tes nas décadas seguintes, estão também compendiados no romance: as transformações coleti-

vas e subjetivas da migração em relação paradoxal com as demandas dos particularismos i-

dentitários; a crítica aos fundamentalismos religiosos e políticos (ambos pontos de destaque 

crescentes da história contemporânea); a defesa aos princípios da secularidade e, sobretudo, o 

estatuto das identidades num contexto marcado por aproximações culturais e seus corolários; 

os conflitos étnicos e políticos, entre outros. Somente pela abordagem dessas questões alta-

mente complexas, num empreendimento literário ambicioso, que funde tradições culturais e 

literárias comumente apartadas, o romance já merece ser lido como um acontecimento artísti-

co incomum. 

Rushdie, é claro, não foi o primeiro autor a tratar dos temas das migrações. Outros ro-

mancistas pós-coloniais, como V. S. Naipaul, George Lamming e Govindas Desani, por 

exemplo, já haviam escrito sobre as recentes diásporas no mundo anglo-saxão. Mas, como 

lembra Kuortti, parece haver um consenso (um dos poucos em se tratando do romance) na 

teoria pós-colonial de que Os Versos Satânicos “foi, por ocasião da sua publicação, a tentativa 

mais ampla e ambiciosa de expressar as questões migrantes – e apesar de suas alegadas falhas, 

Rushdie foi um dos primeiros a tentar levantar as preocupações das mulheres imigrantes” 

(2007, p.128). 

Para Rushdie, as migrações são um fenômeno dinâmico e vibrante que engloba dimen-

sões culturais, filosóficas, sociais, políticas, psicológicas e sexuais importantes para o enten-

dimento do mundo contemporâneo. Assim como Said, Rushdie vê as migrações como forças 

potencializadoras que fazem circular signos culturais contrapontuais, os quais relativizam a 

homogeneização global e “renovam”, a despeito de conflitos e dilemas, a paisagem social. 

Segundo Rushdie, o imigrante é uma das figuras conceituais e metafóricas, com todas as suas 

ambivalências, que “transporta” grande parte dos fluxos culturais da atualidade: “Os imigran-

tes – os indivíduos transportados – são seres metafóricos na sua essência; e a migração, vista 

como uma metáfora, está em toda parte ao nosso redor – atravessando todas as fronteiras; e 
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neste sentido, somos todos imigrantes (RUSHDIE, 1991, p.278).  

No romance, as experiências dos personagens através das metrópoles e fronteiras na-

cionais representam as trajetórias de sujeitos diaspóricos, a maioria saída das antigas periferi-

as dos ex-impérios europeus, assim como as mutações identitárias características da contem-

poraneidade. O relato de Os Versos Satânicos oferece uma densa visão alternativa de um 

mundo teoricamente descentralizado pelos novos etnopanoramas culturais. Os sujeitos mi-

grantes estão relacionados, mesmo quando se imaginam apartados dos outros, nos espaços dos 

antigos e recentes centros metropolitanos. Suas pequenas odisseias pelas etnopaisagens da 

metrópole tratam, portanto, 

 

[da] trajetória típica da diáspora dos antigos súditos periféricos do império 

britânico: mudar-se para o continente ou para a „pátria-mãe‟ (que seria su-

postamente acolhedora e conhecida); a decepção e os confrontos com uma 

realidade hostil, preconceitos de raça, classe, desigualdade econômica e so-

cial macroscópica; a consciência de sua invisibilidade no mundo ocidental e, 

consequentemente, a criação forçada de sua própria realidade interna àquela 

dos britânicos, a qual possa desestabilizar a sociedade de acolhimento e suas 

certezas. (ALBERTAZZI, 2000, p.132). 

 

Os Versos Satânicos é composto por variados subenredos que giram em torno de três 

séries dramáticas independentes mas coordenadas entre si. Além da genealogia ficcional dos 

instantes inaugurais do islã, acompanhamos também a trajetória da profetisa-imperatriz A-

yesha e dos aldeões alucinados que acreditam numa abertura miraculosa do Mar Arábico que 

lhes permitirá uma passagem de retorno a Meca. O milagre funde parodicamente alusões à 

divisão do Mar Vermelho, narrada no Êxodo bíblico, às travessias da história de Maomé e à 

“marcha do sal” de Gandhi em 1930, entre outras travessias em massa feitas por discípulos de 

grandes líderes políticos-religiosos. 

Ayesha costuma devorar borboletas que pousam “em seu corpo em cachos tão sólidos 

que parecia estar usando um vestido do tecido mais delicado do universo” (RUSHDIE, 1998, 

p.217). Trata-se de uma clara alusão a Mauricio Babilônia, aprendiz de mecânico da compa-

nhia bananeira de Macondo, em Cem Anos de Solidão, de Gabriel García Márquez, também 

sempre rodeado por borboletas amarelas. Márquez é assumidamente outra referência homena-

geada por Rushdie no romance. Há também na construção de Ayesha uma relação dialógica 

com a Erêndira da novela de Márquez, A Incrível e triste história de Cândida Erêndira e sua 

avó desalmada. Além de habitarem basicamente o deserto, elas sofrem os efeitos da submis-

são e se dirigem ao mar utópico e redentor. Na versão cinematográfica de Ruy Guerra, com 

roteiro do próprio Márquez, Erêndira encontra uma borboleta feita de papel e também embar-
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ca em uma peregrinação rumo ao mar, da mesma forma que a Ayesha de Rushdie. Afeito a 

condensações ambivalentes, Rushdie confere a Ayesha traços que aludem tanto a Erêndira 

quanto à sua avó desalmada. 

Aureolada por borboletas, Ayesha aparece também em um dos sonhos de Gibreel 

quando, paradoxalmente, “suas visões em série migram” para a Londres da década de 1970 e 

invadem o apartamento de um velho imã, “um santo com insônia, de roupas largas, testa fran-

zida” (RUSHDIE, 1998, p.202), que vive como um asceta exilado na cidade. A representação 

do imã foi lida certamente, quando dos processos da fatwa, como uma caricatura de Khomeini 

(e de outros mulás ortodoxos). Em seu claustro londrino, o imã sonha com o retorno triunfal 

ao país natal onde instalará uma revolução teocrática, pois ele “sente, emanando das pontas de 

seus dedos, os fios aracnídeos que controlarão o movimento da história” (RUSHDIE, 1998, 

p.203). Mas quem é ele? 

 

Um exilado. O que não deve ser confundido, não se deve permitir que seja, 

com todas as outras palavras que as pessoas pronunciam: emigrado, expatri-

ado, refugiado, imigrante, silêncio, astúcia. Exilado é um sonho de glorioso 

retorno. Exilado é uma visão de revolução: Elba, não Santa Helena. É um 

paradoxo infindável: olhar para frente olhando sempre para trás. O exilado é 

uma bola atirada para muito alto no ar. Ele ali fica, dependurado, congelado 

no tempo, traduzido numa fotografia; negação de movimento, impossivel-

mente suspenso acima de sua terra natal, esperando o momento inevitável 

em que a fotografia comece a se mexer e a terra reclame o que é dela. São 

essas as coisas que o imã pensa. Seu lar é um apartamento alugado. É uma 

sala de espera, uma fotografia, ar. (RUSHDIE, 1998, p.199).  

 

No sonho “arcangélico” de Gibreel, Ayesha é a principal inimiga do imã, o qual, 

mesmo avesso a imagens, exibe sob a cabeceira da cama uma fotografia dessa 

 

mulher poderosa, sua inimiga, seu outro: ele a mantém próxima. Da mesma 

maneira que, muito longe, nos palácios de sua onipotência, ela guardará o re-

trato dele debaixo do manto real ou escondido num medalhão no pescoço. 

[...] Nesta ilha, o imã exilado, e em casa, em Desh, Ela. Ambos tramam a 

morte um do outro. (RUSHDIE, 1998, p.200).  

 

Ayesha é uma óbvia transfiguração literária inspirada na figura de Farah Pahlevi, a 

terceira esposa do Xá Reza Pahlevi, coroada por este como “Imperatriz da Pérsia” em 1967
60

, 

e ao mesmo tempo uma reescrita que funde transculturalmente a Ayesha de Ela, a feiticeira, a 
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 Com a revolução dos aiatolás em 1979, Farah Diba partiu com o marido para o exílio nos Estados Unidos, 

onde vive atualmente, em Connecticut. 
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fantasia colonialista de H. Rider Haggard (s/d)
61

, e a Bruxa Má do Oeste de O Mágico de Oz 

(1939)
62

. Ela é uma figura anacrônica, no “mal e no bom sentido”, uma imperatriz suspensa 

numa atemporalidade entre o passado e o século 20, mas ainda presa a visões messiânicas de 

outras eras. Para evitar uma representação de gênero transparente e paternalista, o autor a ca-

racteriza com certas ambivalências, a exemplo da bruxa de O Mágico de Oz. Ela encarna a 

resistência ao autoritarismo do imã e, ao mesmo tempo, uma espécie de fé manipuladora da 

religião ortodoxa. Enquanto o imã quer dominar as mentes dos fiéis, Ayesha pretende contro-

lar seus corpos. Sedutora e supostamente casta, ela convence seus seguidores camponeses de 

que fora visitada pelo Anjo Gabriel e que este lhe havia revelado a profecia da perambulação 

miraculosa para Meca, garantindo que os fiéis, ao atingirem o Mar das Arábias, andariam por 

sobre as ondas e encontrariam a passagem para a cidade sagrada. Os aldeões resolvem então 

seguir a profecia do anjo e partem para o oceano. Lá, ao entrarem na água – presume-se, pois 

não está claramente representado – morrem afogados, embora muitas testemunhas atestem 

que o mar se abriu e somente os “verdadeiros fiéis” tenham realizado a passagem vaticinada a 

Ayesha pelo anjo. Portanto, ao sugerir que a profecia resultou num sacrifício humano em 

massa, a peregrinação parodiada no romance faz inegavelmente uma crítica às manipulações e 

à crueldade do fanatismo religioso. O fato de Ayesha ocupar o trono da Pérsia (atual Irã) em 

lugar do Xá e de ser a inimiga do imã é uma maneira irônica de Rushdie sugerir a difícil con-

dição da mulher no âmbito do islã, assim como de afirmar que o poder no Irã era, de fato e 

como se dizia à época, exercido pelas mulheres dos xás. Ambígua, Ayesha conduz tanto os 

fiéis à morte por afogamento, cegados pela crença na profecia messiânica, quanto seduz por 

sua beleza. Muitas vezes, ela comove por sua condição excêntrica, mas no geral está circuns-

crita ainda à “submissão” teológica. 

Em relação ao velho imã exilado, a crítica é, sem dúvida, mais contundente. Contudo, 
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 No romance de Haggard, Ayesha é uma princesa-feiticeira que comanda na linha dura um povo árabe em 

algum lugar da África. Ayesha também é o nome da mais jovem das esposas de Maomé. Reza a lenda e a histó-

ria que Ayesha era a mais irriquieta e “rebelde” mulher do Profeta. A versão utilizada aqui foi a edição integral 

do Círculo do Livro S/A, traduzida por Gisela Pandovan e sem data de publicação. 
62

 Não por acaso, O Mágico de Oz (o romance de L. Frank Baun, de 1900, mas sobretudo o filme de Victor Fle-

eming, de 1939) foi analisado por Rushdie em um longo ensaio intitulado Lá em Kansas. Rushdie se interessa, 

sobretudo, pelas ambivalências morais das duas bruxas do filme: a “boa” Glinda é linda, mas anódina e ataca 

suas irmãs por não serem bonitas, enquanto a “bruxa má”, Miss Gulch, domina a cena e demonstra, pode-se 

dizer, “um recomendável senso de solidariedade com as irmãs”. Rushdie escreve que “no universo moral do 

filme, só o mal é externo, residindo exclusivamente na figura diabólica dual de Miss Gulch/Bruxa Má [...] Glin-

da e a Bruxa do Oeste são os únicos dois símbolos de poder em um filme que é, em grande parte, sobre a impo-

tência, e é instrutivo „desembrulhá-las‟. São ambas mulheres, e o aspecto notável de O Mágico de Oz é a ausên-

cia de um herói masculino – porque, apesar de toda a inteligência, o coração e a coragem, é impossível ver o 

Espantalho, o Homem de Lata e o Leão Covarde como clássicos galãs de Hollywood. O centro de poder do filme 

é o triângulo em cujos ângulos estão Dorothy, Glinda e a Bruxa. O quarto ponto [...], o mágico, resulta uma 

ilusão” (RUSHDIE, 2007, p.36). 
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e embora epítome do obscurantismo religioso, há certos matizes em sua caracterização que 

relativizam a vilanização plana e estereotipada do personagem. É em suas cenas que ironica-

mente podemos encontrar  

 

a modernidade ocidental observada com cetiscismo, em nenhuma circuns-

tância apresentada como superior ao arcaísmo oriental; o romance „explora 

histórica e psicologicamente‟ antigos textos sagrados, mas mostra, além dis-

so, a que ponto estes são aviltados pela televisão, pela publicidade, pela in-

dústria da diversão; será que os persongens esquerdistas, que estigmatizam a 

frivolidade deste mundo moderno, se beneficiam da simpatia por parte do 

autor? Ah, não, eles são lamentavelmente tão rídiculos e frívolos quanto a 

frivolidade que os cerca; ninguém tem razão e ninguém está inteiramente er-

rado nesse imenso carnaval que é essa obra. (KUNDERA, 1994, p.25. Gri-

fos do autor).  

 

O imã, mesmo avesso à cultura ocidental, se apropria das mediações tecnológicas, tor-

nando-as instrumentos de ação política em prol da revolução que comanda a partir do exílio.  

 

Londres era uma cidade em que o ex-chefe da SAVAK
63

 tinha grandes conta-

tos na companhia telefônica e o ex-chef do xá mantinha um restaurante mo-

vimentado em Hounslow. Uma cidade tão acolhedora, um tal refúgio, aceita 

qualquer tipo. Que as cortinas fiquem fechadas. (RUSHDIE, 1998, p.201).  

 

O apartamento onde mora é atravessado por “ondas de rádio sub-reptícias” e  

 

os andares entre o terceiro e o quinto desse prédio de apartamentos são, no 

momento, toda a pátria do imã. Aqui há rifles e rádios de ondas curtas e salas 

em que os espertos jovens de terno se sentam e falam com urgência em vários 

telefones. [...] Nessa pátria substituta, que o santo com insônia considera sua 

sala de espera ou saguão de trânsito, o aquecimento central está sempre no 

máximo, dia e noite, e as janelas bem fechadas. (RUSHDIE, 1998, p.202). 

 

Sua “calma maciça” e aparente falta de anima, expressa em seu rosto pétreo e gélido, 

assim como seu recolhimento ascético no ermo de sua habitação, lhe garantem preservar-se 

“intacto” das seduções da sodomita metrópole ocidental, mantendo-se íntegro em seu exílio 

interior, a despeito das manifestações de virulência reativa que sacodem seu íntimo. Essas 

tensões internas são também emanações sintomáticas do esvaziamento de “sua alma nacio-

nal”, falta que é transformada em dado essencial de sua transcêndencia mística, religiosa e 

política. 
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 A SAVAK era a polícia secreta da ditadura do Xá Reza Pahlevi, a instituição mais temida pelos seguidores da 

Revolução Iraniana, que foi “treinada” pela CIA entre 1957 e 1979. Para entender melhor a importância da SA-

VAK durante a dinastia Pahlevi, consultei o excelente (e já citado acima) livro-reportagem O Xá dos xás de 

Ryszard Kapuscinski (2012). 
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Quando deixar esse exílio detestado, para retornar em triunfo àquela outra 

cidade ao pé da montanha do cartão-postal, para ele será um ponto de honra 

poder dizer que manteve total ignorância sobre a Sodoma na qual foi obriga-

do a esperar; ignorante, e, portanto, imaculado, inalterado, puro. (RUSHDIE, 

1998, p.200). 

 

Ao contrário dos outros personagens imigrantes do romance, que tentam hibridizar e 

superar as perdas e, pela liminaridade, viver simultaneamente as temporalidades das origens e 

devires, o exílio do imã é via purgativa de “ascese”, um caminho rumo à pureza e, parado-

xalmente, uma vereda dolorosa de volta às raízes nacionais. Já os imigrantes, ao contrário, 

experimentam uma “queda” potencializadora na comunidade de destino, multiplicando as 

dimensões de suas identidades, como veremos adiante. Mesmo que não se trate de uma dico-

tomia redutora do tipo “exílio versus imigração”, a figura “heroica” do exilado político, víti-

ma do ostracismo e da relegatio – as mais habituais condições modernas do refugiado político 

– parece diferir da imigração imaginada por Rushdie, na virada do século 20. Talvez seja por 

isso que a síndrome do exílio (este posto por Rushdie não como fato completamente esgotado, 

já que a história política continua a produzir perseguidos, refugiados por catástrofes naturais, 

guerras e conflitos de limpeza étnica, como variáveis das imigrações involuntárias) dê ao imã 

certo aspecto de derrota, principalmente por conta do seu apego inflexível às raízes nacionais 

e sua programática recusa de “deitá-las e expandi-las” no exílio. Daí que, de acordo com o 

narrador, 

 

o exílio é um país sem alma. No exílio, a mobília é feia, cara, toda comprada 

ao mesmo tempo em alguma loja e com muita pressa [...] No exílio, a água 

do chuveiro sempre fica fervendo quando alguém abre uma torneira na cozi-

nha, de forma que, quando o Imã entra no banho, todo o seu pessoal tem de 

se lembrar de não encher a chaleira nem lavar um prato sujo, e quando o imã 

dá a descarga na privada, seus discípulos, escaldados, saltam para fora do 

chuveiro. No exílio nunca se cozinha; os guarda-costas de óculos escuros 

vão buscar comida para viagem. No exílio, todas as tentativas de deitar raí-

zes parecem traição: são admissões de derrota. (RUSHDIE, 1998, p.202). 

 

Contudo, o foco principal de Os Versos Satânicos é mesmo a história de vida dos imi-

grantes Gibreel Farishta e Saladin Chamcha. Estes, além de outros personagens em trânsitos e 

em graus de intensidade diferentes, não experimentam a expansão das “raízes” como traições 

e derrotas, mas, cada qual à sua maneira, como reconfigurações dilemáticas de suas identida-

des migrantes.  
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3.1 CAINDOCAINDO NASCEM OS ANJOS  

 

 

De início, Rushdie havia pensado esses três segmentos (a história pré-islâmica, o enre-

do de Ayesha e do imã e a migração dos dois indianos) como material para três livros distin-

tos, até encontrar na leitura de O Mestre e Margarita (1985), do escritor russo Mikhail Bulga-

kov, um formato narrativo que pudesse encaixar os dois primeiros subplots na forma dos flu-

xos de consciência de Gibreel ao eixo do presente da narrativa. Como afirma Rushdie, 

 

os dois livros que mais influência exerceram na forma que este romance [Os 

Versos Satânicos] adquiriu não incluem o Corão. Um foi União do Céu e do 

Inferno de William Blake, meditação clássica sobre a interpretação do bem e 

do mal; o outro O Mestre e Margarita de Mikhail Bulgakov, o grande ro-

mancista russo cômico e lírico, no qual o Diabo desce sobre Moscou e espa-

lha destruição pelos habitantes corruptos, materialistas e decadentes. O Mes-

tre e Margarita e o seu autor foram perseguidos pelo totalitarismo soviético. 

É extraordinário ver a vida do meu romance como um eco daquela obra que 

foi um dos seus maiores modelos. (1994, p.462). 

 

No romance fantástico de Bulgakov, o Diabo, sob a alcunha de “Professor Woland”, 

encontra-se no centro de Moscou, na década de 1920, com os poetas Mikhail Berlioz, presi-

dente da Associação Literária MASSOLIT
64

, e Ivan Bezdomny. O Professor intromete-se na 

conversa dos poetas (sobre a existência real ou não de Jesus), tentando provar-lhes, por ter 

sido “testemunha”, a “realidade” da história de Cristo: 

 

Não se trata de sustentar este ou aquele ponto de vista – respondeu o estra-

nho professor. – Ele existiu e ponto final‟. – „Mas é preciso que se tenha al-

guma prova... – falou Berlioz‟. – „Não há necessidade de prova‟ – respondeu 

o professor. Em voz baixa, falando sem sotaque, ele começou: – „É muito 

simples: numa manhã de primavera, no décimo quarto dia do mês de Nisan, 

o Procurador da Judéia, Pôncio Pilatos, envergando um manto branco de 

púrpura...‟ (BULGAKOV, 1985, p.25).  

 

O Professor Woland “traga” as mentes de Ivan e Berlioz para um longo fluxo de cons-

ciência compartilhado “ao vivo” e simultaneamente, que transporta os poetas para a Jerusalém 

do século I. Após um corte seco, entramos no capítulo em que se narra o encontro de Yeshua 

(Jesus) com Pôncio Pilatos, o principal personagem da narrativa do Mestre, em Jerusalém. Ao 

“retonarmos” abruptamente de Jerusalém, num procedimento de montagem semelhante às 
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 “Literatura para as massas”, na sarcástica imaginação de Bulgakov. 
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sequências oníricas de Os Versos Satânicos, descobrimos que o recuo temporal se passa nas 

“mentes” de Bezdomny e Berlioz: “O poeta esfregou o rosto com a mão como se estivesse 

acabado de acordar [...] „Já é noite – pensou Bezdomny espantado – Eu é que simplesmente 

adormeci e sonhei tudo‟” (BULGAKOV, 1985, p.49). 

A leitura transtextual de Os Versos Satânicos, como foi indicado acima, é de grande 

importância à compreensão do seu projeto formal e ético, e seu comentário aqui não visa à 

mera compilação de “fontes” ou, simplesmente, o rastreamento de suas alusões ocultas. Não 

entendo “fontes”, é claro, como a origem de onde flui a água pura das influências, embora não 

veja qualquer impedimento em utilizar o termo “influência”. Rushdie não se apropria passi-

vamente das “fontes”, mas antes as faz convergir, hibridizar e divergir constantemente. Aliás, 

as “fontes” do livro são muitas vezes glosadas e discutidas pelo narrador ou pelos persona-

gens no âmbito da própria narrativa. Trata-se, antes, de entender como seu labiríntico traçado 

metaficcional conforma articulações que dizem da poética da relação própria do escritor, que 

aproxima, relê e reescreve tradições, colocando-as em permanente movimento. Já em 1927, 

Tynianov propôs reler o conceito de “tradição” como uma “abstração” ou uma série “fictícia” 

que “não tem senão a aparência de entidade”. Para Tynianov, a “tradição” sempre se relaciona 

com outras duas séries: a vida social, ou seja, o devir da cultura, e a própria série literária, na 

qual a obra atual se relaciona com as anteriores (TYNIANOV, 1973, p.107). A incorporação 

irônica das tradições em Rushdie é uma forma de fazer “o novo, através da revisão do antigo, 

entrar no mundo” da vida social. 

Do romance de Bulgakov, por exemplo, além do dispositivo onírico que permite as 

transições espaço-temporais, Os Versos Satânicos se apropria da engrenagem em abismo, a 

montagem paralela dos livros dentro do livro (a retomada de um texto, num caso específico, a 

recuperação dos versos satânicos dentro de Os Versos Satânicos), estratégia nada original, é 

claro, mas que aparece no romance de Bulgakov de maneira substancialmente renovada.  

O Mestre e Margarita é a fusão de dois romances, mas, ao contrário do que acontecia 

com mais frequência à época em que foi escrito, entre 1928 e 1940,  

 

não é a história da redação de um romance: o romance de que se fala no ro-

mance chamado O Mestre e Margarita já foi escrito e depois destruído, e a 

história narrada se refere à sua recuperação, sua ressurreição através da des-

coberta de que ele, mesmo sendo inédito e proibido, e queimado pelo próprio 

autor, não teve leitores extraordinários, sobrenaturais, mas sua própria re-

construção prodigiosa é obra desses leitores supraterrenos que atestam sua 

veracidade. (STRADA, 2009, p.1008). 
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Como Rushdie faz com os versos satânicos e o Corão, o romance dentro do romance 

de Bulgakov, escrito pelo Mestre, autor “censurado” que, internado num sanatório psiquiátri-

co, reconstrói sua obra destruída narrando-a ao poeta Ivan Bezdomny, é a reescrita secular de 

um livro sagrado, o Evangelho. Se seu protagonista é Pôncio Pilatos, no momento do julga-

mento de Jesus, em Rushdie um dos personagens centrais é Mahound/Maomé, o qual também 

ressurge de um livro-sonho dentro do romance. Jesus e Maomé são representados nos mo-

mentos inaugurais de suas religiões, com a diferença de que Jesus aparece no final de sua vida 

terrena, no instante de sua condenação e crucificação, enquanto Mahound/Maomé continua 

vivo (Cristo de certa forma, pela discursividade religiosa, também continuará “vivo”). A hu-

manização demasiado humana do Pôncio Pilatos bíblico, atormentado pela dúvida da partici-

pação no pelourinho de Jesus, ecoa em contraponto na secularização de Mahound/Maomé, 

com seus dramas, dúvidas e em sua hesitação diante das circunstâncias políticas que levaram 

ao apagamento das deusas aladas e à condenação de Baal. 

Da estrutura do romance de Bulgakov vêm, portanto, as “engrenagens que regulam 

dois sistemas narrativos”: o passado pré-islâmico e o presente mundano, no caso de Os Versos 

Satânicos, e a arqueologia do cristianismo e o presente soviético em O Mestre e Margarita, 

estabelecendo entre eles uma rede intricada de correspondências. “Note-se que os dois siste-

mas são dois mundos, duas entidades espaço-temporais, além de dois universos simbólicos: o 

romance do Mestre se desenrola em Jerusalém, no início da era cristã; o romance do Mestre se 

desenrola em Moscou anos depois, em 1929” (STRADA, 2009, p.1009); enquanto, em Os 

Versos Satânicos, a narrativa de Mahound/Maomé se passa em Jahilia (Meca), no período 

pré-islâmico, e a história principal, a de Gibreel e Saladin, na Londres da década de 1980.  

Também os enredos tramados pelo Mestre coincidem com as histórias de Jesus e Pila-

tos narradas pelo Diabo no início do romance de Bulgakov, num jogo de reverberações pró-

ximo ao que lemos no romance de Rushdie. No livro de Bulgakov, o Diabo, leitor do livro 

maldito, cai em Moscou para salvar o Mestre e resgatar seus manuscritos censurados pela 

burocracia do partido, pois fora “testemunha ocular” dos fatos recontados pelo Mestre. Porém 

sua “salvação” não se dá apenas por conta da “verdade” revelada em seu livro invisível, mas, 

especialmente, pela afirmação de um valor terreno e mundano: seu amor por uma mulher, a 

Margarita do título. Contraditoriamente, como em Os Versos Satânicos, o diabólico Professor 

Woland é uma força provocadora e experimentalista que se propõe a praticar o “Bem”, punin-

do as iniquidades dos moscovitas, mesmo utilizando expedientes cruéis e humilhantes, como 

faz o Gibreel Farishta de Rushdie.  

A apropriação de Rushdie do romance de Bulgakov aproxima subliminarmente uma 
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paródia do cristianismo – e da paradoxal fé no socialismo soviético, subtextos da gargalhada 

carnavalesca e antiutópica do autor russo – à sua releitura satírica do fundamentalismo islâmi-

co, aditando, contudo, suplementos a O Mestre e Margarita. Embora no romance de Bulga-

kov exista uma evidente oposição entre espaços e tempos (o sagrado em Jerusalém e a ideolo-

gia ateísta de Moscou), em Os Versos Satânicos eras e lugares pretéritos contaminam de for-

ma mais acentuada a mundanidade da vida presente, pois os tempos-espaços perdidos são 

ainda “fontes” fundacionais das ortodoxias religiosas e ideológicas atuais. Por outro lado, é 

nas textualidades acerca desses tempos e espaços recônditos que Rushdie vai buscar os textos 

recalcados e destruídos, como o romance do Mestre e os versos satânicos, e ab-rogar o eixo 

central da história islâmica. 

Como O Mestre e Margarita, que introduz o leitor imediatamente numa situação em 

que a realidade é margeada pelo estranhamento delirante, Os Versos Satânicos inicia in media 

res com um evento entre o fantástico e o “real”: literalmente, principia com a explosão “ma-

ravilhosa” de um avião num atentado terrorista:  

 

Saindo do nada: um big bang, seguido de estrelas cadentes. Um começo uni-

versal, um eco em miniatura do nascer do tempo... O jato jumbo Bostan
65

 

vôo AI-420, desintegrou-se sem aviso prévio, muito acima da grande, podre, 

bela, branca de neve, iluminada cidade, Mahagonny, Babilônia, Alphaville 

[...] A aeronave partiu-se em dois, como uma vagem cuspindo sementes, 

como um ovo que revela seu mistério. (RUSHDIE, 1998, p.14).  

 

Em seguida, acompanhamos a “queda fantástica” dos protagonistas do romance, Gi-

breel e Saladin, dois imigrantes indianos, ambos ligados à indústria cinematográfica de 

Bollywood
66

, que se encontraram no voo: “dois atores, o irrequieto Gibreel e o abotoado, car-

rancudo Mr. Saladin Chamcha, caíam como farelos de tabaco de dentro de um velho charuto 

partido” (RUSHDIE, 1998, p.14). 

Os “anjos caídos”, Gibreel Farishta, o nosso conhecido e polêmico “arcanjo”, e Sala-
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 Ironicamente, Rushdie batiza o avião como Bostan, nome dado ao paraíso pelos muçulmanos. Trata-se tam-

bém de uma alusão ao título do poema homônimo escrito pelo poeta persa Saeli sobre os princípios da comunhão 

e da não violência para o islã. É uma clara ironia com a casuística teleológica dos grupos extremistas que prome-

tem aos terroristas suicidas um lugar no paraíso ao lado do Profeta, uma quebra, portanto, das restrições que o 

Corão faz ao assassinato e à violência. 
66

 Bollywood é a maneira ocidental (também incorporada pelos indianos) de se referir às produções da indústria 

audiovisual na Índia, uma contração de Bombaim, antigo nome de Mumbai, com Hollywood. Alguns indianos se 

recusam a usá-lo por considerá-lo uma insinuação pejorativa de que os filmes indianos copiam os padrões do 

melodrama hollywoodiano. Mas é exatamente isso que acontece: uma incorporação mimética, às vezes paródica 

e outras sérias, dos gêneros de Hollywood, traduzidos para o universo local. Como gênero midiático, Bollywood 

é um termo homogeneizante, que engloba vários tipos de filmes. Curioso é que, na Índia, os filmes americanos 

são menos vistos que “suas traduções” e representam apenas 5% do mercado interno (COSTA, 2012, p.234). 

Rushdie se interessa pelo fenômeno da sacralização dos atores indianos transformados em celebridades semidi-

vinas por interpretarem papéis de deuses nos filmes.  
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hudini Chamchawala (“profissionalmente” Saladin Chamcha), célebre mímico e dublador, 

estão imigrando na tentativa de refazer suas vidas na Inglaterra. Embora todos os outros pas-

sageiros que estavam a bordo do avião morram na explosão, Gibreel e Chamcha, cruzando a 

fronteira do país das maravilhas, despencam do céu flutuando, conversando e cantando comi-

camente no ar, antes de tocarem ilesos o solo de uma praia no Canal da Mancha...  

  

Caindocaindo
67

 iam eles, o vento do inverno que lhes congelava os cílios e 

ameaçava congelar seus corações estava a ponto de despertá-los daquele de-

lírio sonhado, os dois estavam a ponto de tomar consciência do milagre do 

canto, da chuva de membros e de bebês de que faziam parte, e do terror do 

destino que se precipitava para eles, vindo lá de baixo, quando mergulharam 

na fervura a grau zero das nuvens e ficaram imediatamente encharcados e 

congelados. Estavam no que parecia um longo túnel vertical. Chamcha, pri-

moroso, rígido e ainda de cabeça para baixo, viu Gibreel Farishta com sua 

camisa-safári roxa, nadando na direção dele pelo funil de nuvens [...]; a força 

da colisão fazendo os dois rolarem em saltos estrela geminados ao longo de 

todo o buraco que ia até o País das Maravilhas [...]. Híbridas criaturas de nu-

vens se lançavam sobre eles [...] e Chamcha em sua semiconsciência foi to-

mado pela idéia de que também ele tinha adquirido a qualidade nebulosa, 

também ele metamórfico, híbrido. (RUSHDIE, 1998, p.16). 

 

É com esta cena, comenta Milan Kundera, que começa o romance, pois, como “Rabe-

lais, Rushdie sabe que o contrato entre o romancista e o leitor deve ser estabelecido desde o 

começo; é preciso que fique claro: o que se conta aqui não é sério, mesmo que trate de coisas 

das mais terríveis” (1994, p.4. Grifo do autor). Desde os primeiros instantes, o livro mostra suas 

cartas cômico-fantásticas: o que se narra e se conta não se quer naturalista e “circunspecto”, 

quer dizer, “nele não se afirmam verdades (científicas ou míticas); nele não existe compromisso 

de fazer descrição dos fatos tais quais eles são na realidade” (KUNDERA, 1994, p.3).  

Nas últimas décadas do século vinte houve um revival de anjos na literatura e no audi-

ovisual. Embora imagens de anjos em visita ao mundo terreno façam parte da longa tradição 

iconográfica e literária, desde a antiga Pérsia ao judaísmo, cristianismo, islamismo até a cultu-

ra New Age atual, “com a aproximação do milênio”, diz Harold Bloom, “nossa obsessão por 

anjos se intensificou. A década de 1990 viu a publicação de vários livros sobre anjos, sobre 

contato e comunicação com anjos da guarda, sobre intervenção, cura e medicinas angélicas, 

„kits anjo‟, camisetas, canecas [...], num próspero surto de livros de angeologia” (2008, p.11). 

                                                           
67

 Num procedimento metaficcional, Rushdie transforma em um portmanteau (o procedimento de criação de 

palavras-valises característico de Lewis Carroll) o staccato da sequência inicial do romance Aventuras de Alice 

de Carroll, o qual também inicia a ação com a queda da protagonista no País das Maravilhas: “Caindo, caindo, 

caindo. Essa queda nunca teria fim?”; “Caindo, caindo, caindo. Não havia mais nada que fazer, e portanto Alice 

começou a falar outra vez [...] Quando subitamente plaft! Plaft! caiu em cima de uma pilha de gravetos e folhas 

secas. A queda tinha acabado” (CARROLL, 1980, p.42-43).  
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No cinema também houve um número razoável de filmes protagonizados por anjos: Michael, 

anjo e sedutor, Dogma, Anjos Rebeldes e o sensacional Asas do Desejo (no original, Der 

Himmel Über Berlin, “o céu sobre Berlim”), de Wim Wenders, cujos personagens, dois anjos 

caídos em Berlim Ocidental, foram lidos como alegorias dos novos imigrantes e das reconfi-

gurações dos Estados-Nação nos momentos que antecederam a reunificação das Alemanhas e 

a consolidação da União Europeia. Os membros do U2 também interpretaram anjos no video-

clipe para a canção Stay (Faraway, so close), parte da trilha sonora de Tão Longe, tão perto, 

continuação de Asas do Desejo e também dirigida por Win Wenders. No final, Bono Vox cai 

numa rua de Berlim Ocidental. 

Como é familiar à obra de Rushdie, a sequência inicial funde o maravilhoso fabular 

com o comentário da “realidade histórica”. Da imigrante Alice caindo no país das maravilhas, 

vem uma alegoria do cruzamento das fronteiras como um chamado às metamorfoses que fa-

zem o novo entrar no mundo. Para Rushdie (2007, p.343),  

 

atravessar uma fronteira é ser transformado. Alice nos portões do país das 

maravilhas, a chave para aquele mundo em miniatura a seu alcance, não po-

de passar pela pequena porta por além da qual vê de relance coisas maravi-

lhosas até alterar-se para caber em seu novo mundo. Mas a bem-sucedida 

atravessadora de fronteiras também está, inevitavelmente, no negócio da su-

peração. Ela muda as regras de sua terra recém-descoberta: Alice no país das 

maravilhas, Alice de forma cambiante aterroriza os nativos ao crescer de-

mais para caber na casa. Ela discute com Chapeleiros Malucos e retruca a 

Lagartas e, no final, perde o medo da Rainha sedenta de execuções quando, 

por assim dizer, cresce. Você não passa de uma caixa de baralho – Alice, a 

migrante, finalmente enxerga através da charada do poder, não se impressio-

na mais, revela o blefe do país das maravilhas e ao desmantelá-lo descobre a 

si mesma de novo. Ela desperta.  

 

Além das claras remissões intertextuais à queda de Alice no País das maravilhas e em 

Através do espelho, a longa overture do romance transfigura também, segundo o próprio 

Rushdie, o sequestro verídico do avião da Air India Express, em 1985, alvo de um atentado a 

bomba por extremistas siques
68

 do grupo Babbar Kalsa que propunham a criação do Khalis-

tão, um Estado sique independente, no Punjab indiano. O voo 182, que fazia a linha Montreal-

Londres-Delhi, caiu no Oceano Atlântico, próximo ao Canal da Mancha, ao sul da Irlanda, 

matando 329 pessoas (principalmente canadenses de origem indiana, cidadãos britânicos e 

imigrantes indianos). Pouco tempo depois do atentado, Rushdie “escreveu a cena em que Gi-

breel Farishta e Saladin Chamcha, viajando de Bombaim para Londres, estão num avião que é 
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 Sikh – religião monoteísta surgida na Índia no século 16 que funde mandamentos do hinduísmo e princípios do 

islã. 
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explodido por terroristas siques. Gibreel e Saladin têm mais sorte [que os outros passageiros, 

incluindo uma amiga do escritor que morreu no atentado] e pousam suavemente na praia de 

Pevensy Bay” (RUSHDIE, 2012, p.78). 

Aqui, o autor traz à tona o tema da violência política do terrorismo, que, embora não 

fosse um fenômeno recente, era um aspecto em mutação no contexto político mundial. Naque-

le momento específico, as formações discursivas em torno do terrorismo começavam insidio-

samente a se descolar dos debates sobre o “terrorismo externo e interno” da Europa, antes 

relacionado a coligações separistas nacionalistas, como o Exército Republicano Irlandês (I-

RA), a organização Baader-Meinhof, na Alemanha das décadas de 1960-70, o ETA espanhol, 

as Brigadas Vermelhas na Itália e grupos neofascistas diversos, passando a ser associado, 

principalmente a partir dos anos 1980, às células de radicais islâmicos e ao “terrorismo glo-

bal”
69

. Uma rede semântica começava a recriar outras articulações entre os termos islã, isla-

mismo, muçulmanos, árabes, terrorismo, terroristas e imigrantes. 

É fato que muitas das antigas organizações muçulmanas anticomunistas do Oriente 

Médio (antes apoiadas pelos Estados Unidos e pelas nações europeias) e grupos anti-

imperialistas satelitários da antiga União Soviética na Guerra Fria se transformaram, com o 

fim da polarização entre as duas potências, em organizações jihadistas globais, como a Al-

Qaeda de Osama Bin Laden, por exemplo. Uma sucessão de casos de extremismos políticos-

religiosos na Europa, anteriormente mais atrelados às representações das lutas anticolonialis-

tas nas periferias do mundo, indiciavam que agora, ou pelo menos desde os anos de 1970, 

muitos dos antigos conflitos seriam travados também no próprio safe european home. A ele-

vação do terrorismo à categoria global e da insegurança urbana, associada pelos discursos 

políticos ao aumento da presença “estrangeira” nas grandes cidades, serviu como artilharia 

aos partidos conservadores europeus, intensificando o medo líquido e a necessidade securitá-

ria repressiva dos Estados. Insistentemente, a cobertura midiática ocidental divulgava, junta-

mente com as imagens dos desembarques de imigrantes oriundos do Oriente Médio e norte da 

Àfrica, notícias sobre as ações de grupos extremistas e as crescentes tensões dos conflitos 

entre israelenses e palestinos, na época um dos principais pontos da pauta jornalística interna-
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 Sem dúvida, a Europa foi/é um espaço privilegiado de operações de muitos grupos extremistas, sobretudo por 

conta da “liberdade financeira” proporcionada pela livre circulação de capitais (com apoio, é claro, dos políticos 

e bancos europeus), que facilitava o “financiamento” das atividades dos grupos: “Abu Qatadar, que se acreditava 

ser o representante de Osama Bin Laden na Europa, obteve exílio na Grã-Bretanha; Abu Hamza AL-Mizri fez da 

mesquita de Finsbury o centro de „atividades militantes‟ na Europa Ocidental; o mulá Krekar, líder da Al Ansar, 

foi para a Noruega; Abu Talal AL-Qasimi, um dos cabeças do Gaama‟a egípcio, fez da Dinamarca sua base de 

operações [...]. Células terroristas surgiram e operaram por muitos anos em Madri, Turim, Milão, Frankfurt, 

Roterdã, Eindoven (a mesquita Al Furgan e em diversas outras localidades”) (LAQUEUR, 2007, p.90). Alguns 

desses nomes (ou seus sucessores) e grupos entraram na caçada a Rushdie após a fatwa. 
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cional. A associação subliminar entre etnicidade, religiosidade e criminalidade, predominante 

na cobertura midiática sobre os distúrbios envolvendo imigrantes nos arrabaldades das metró-

poles europeias, na maior parte formatados como fait divers sem contextualização crítica, 

desempenhava (e ainda desempenha) papel importante na estereotipização dos imigrantes 

muçulmanos e, por tabela, de outros grupos de imigrantes. Essa intrincada reconfiguração de 

velhos fenômenos políticos, que se complexificava também por conta da contínua interterfe-

rência das políticas externas ocidentais no Oriente Médio, auxiliou o incremento de uma nova 

e conservadora onda islamofóbica no Ocidente, inicialmente na Europa Central e, em seguida, 

sobretudo após o Onze de Setembro, nos Estados Unidos. Os imigrantes transnacionais, a 

maior parte paradoxalmente fugindo de regimes teocráticos e da precariedade econômica peri-

férica, deslocando-se através dos fluxos globais em busca da alardeada segurança material das 

democracias ocidentais, eram, naquele momento, também “bem-vindos” à conveniência da 

recente divisão do capital, pois assumiam os “postos de trabalho” inferiores na nova flexibili-

zação da economia global. Os imigrantes que chegavam das periferias das grandes zonas glo-

bais de pobreza eram, como diz Hobsbawn parafraseando Marx, o “exército de reserva dos 

trabalhadores” (2007, p.12). Por conta dos impactos culturais e econômicos, a imigração tor-

nou-se outro problema político capital das economias desenvolvidas do Ocidente. Como é 

comum a todas as demandas de imigrações, o grande afluxo de imigrantes tornou-se, portanto, 

um dos focos preferenciais nos debates sobre o terrorismo e um dos “bodes expiatórios” que 

entraram no cálculo dos conflitos étnicos que começavam a germinar na Europa. 

Havia, por conseguinte (e ainda há), uma tendência imediata dos discursos sobre a vio-

lência política relacionando a emergente onda migratória para o Ocidente às manifestações do 

terrorismo, sobretudo aquelas de matizes religiosas. Havia também outro aspecto diferencial – 

as antigas organizações ativistas na Europa (as Brigadas Vermelhas, o Baarde-Meinhoff etc.) 

eram compostas basicamente por integrantes da classe média intelectualizada e não tinham 

grande apoio popular fora das universidades (exceto, em parte, o IRA irlandês). Ao contrário 

destes, aos quais faltavam relações diretas com “comunidades minoritárias”, as facções ativis-

tas desse período (Al Fatah, Hamas, Al Quaeda, Jihad Islâmica da Palestina, Hezbollah, Ti-

gres Tâmeis, Partido dos Trabalhadores do Curdistão etc.), embora fossem comandadas por 

membros das classes média e alta e muitos recrutados tivessem educação universitária entre o 

Oriente e o Ocidente, “contavam com o apoio maciço do público e com uma fonte permanen-

te de recrutamento” (HOBSBAWN, 2007, p.130), incluindo pequenos segmentos das comu-

nidades de imigrantes no Ocidente. Por tabela, como acontece nas generalizações dos proces-

sos de estereotipização, os motivos da estigmatização dos imigrantes árabes e/ou muçulma-
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nos, incluindo os seculares, aumentaram drasticamente e estes passaram a ser “criminaliza-

dos” automaticamente como os principais “suspeitos” do terror global.  

Em Covering Islam (1997), lançado sintomaticamente em 1981, Said analisou as atua-

lizações das imagens do islã no Ocidente contemporâneo e como os muçulmanos e arábes 

não-muçulmanos eram predominantemente representados na cobertura midiática, revitalizan-

do os velhos clichês orientalistas do século 19. Se antes as representações do orientalismo 

achavam-se mais restritas ao âmbito acadêmico e às interpretações dos scholars – além, é 

claro, de setores como o da literatura e o do cinema –, agora grande parte dos meios de comu-

nicação se encarregava de mantê-las na pauta diária, na opinião sutil dos correspondentes e 

dos novos especialistas em Oriente Médio. Como tais questões se relacionam à linguagem, a 

própria palavra “islã” foi desaparecendo e derivando para sua dobra extrema, o “islamismo”, 

conservador e fundamentalista, sinônimo de sistema monolítico antiocidental, histeria religio-

sa e, sobretudo, de sacrifícios redentores através do terrorismo.  

Voltando à queda provocada por um ato terrorista global... 

Enquanto caem do céu “como pedaços de papel em uma brisa”, assim como Rabelais 

nas primeiras páginas de seu livro (1986, p.67-68) faz Gargântua cair no palco do mundo pela 

orelha de sua mãe Gargamelle
70

, nossos dois imigrantes indianos despencam rodeados, “aci-

ma, atrás, abaixo deles no vazio”, por 

 

poltronas reclináveis, fones de ouvido estereofônicos, carrinhos de bebidas, 

saquinhos para enjôo, cartões de embarque, videogames do free shop, tou-

cas, copos de papel, cobertores, máscaras de oxigênio. Além disso – pois ha-

via mais do que uns poucos migrantes a bordo, sim, uma boa quantidade de 

esposas que tinham sido interrogadas por razoáveis, aplicados funcionários 

sobre o tamanho e as pintas da genitália dos maridos, um bom número de 

crianças cuja legitimidade o governo britânico colocava em mui compreen-

sível dúvida – misturados aos restos do avião, igualmente fragmentados, 

igualmente absurdos, flutuavam fragmentos de alma, memórias partidas, eus 

degradados, línguas pátrias cortadas, privacidades violadas, piadas intra-

duzíveis, futuros extintos, amores perdidos, sentidos esquecidos de palavras 

ocas e sonoras, terra, vínculo, lar. (RUSHDIE, 1998, p. 14. Grifos meus).  
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 Durante um banquete que mistura grotescas cenas de gula e bebedeira a eruditas citações do Velho Testamen-

to, Rabelais, com sua mescla peculiar de comédia e tratado filosófico, narra como o gigante Gargântua nasceu 

de maneira bem estranha: “uma velha sórdida que possuía reputação de ser grande médica aplicou-lhe [em Gar-

gamelle] um adstringente tão terrível que todos os orifícios ficaram obstruídos e apertados de tal forma, que só 

com muita dificuldade teríeis podido alargá-los com os dentes [...] Por causa desse inconveniente, relaxaram-se 

os cotilédones superiores da matriz, e a criança, passando por eles, entrou na veia cava e, subindo pelo diafragma 

até o alto das espáduas, onde aquela veia se ramifica em duas, encaminhou-se para a esquerda e saiu pelo ouvi-

do. Logo que nasceu, não gritou como as outras crianças: “Nhém! Nhém!”, mas, em altas vozes, exclamou: “Be-

ber! Beber!”[...] Duvido que não acrediteis com segurança nesse estranho nascimento” (RABELAIS, 1986, p.67-

68). Os romances que compõem a série Gargântua e Pantagruel são uma sátira corrosiva e claramente humanis-

ta dos excessos religiosos na Europa, o que certamente deve ter atraído Rabelais para o livro de Rushdie.   
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Após tocarem o solo europeu, Gibreel e Saladin começam a sentir as mutações em 

seus corpos. O primeiro adquire um “halo angelical”, enquanto o segundo começa a se trans-

formar num imenso sátiro de aparência demoníaca. De imediato, eles são confrontados com 

um dilema: 

 

Quem sou eu? Vamos colocar da seguinte maneira: quem tem as melhores 

melodias? Estas foram as primeiras palavras que Gibreel Farishta disse ao 

despertar na praia inglesa coberta de neve com a improbabilidade de uma es-

trela-do-mar ao lado da orelha: „Nascemos de novo, Spoono, você e eu. Feliz 

aniversário, mister; parabéns a você‟. Ao que Saladin Chamcha tossiu, ga-

guejou, abriu os olhos e, como convém a um bebê recém-nascido, caiu no 

choro. (RUSHDIE, 1998, p.19). 

 

A pergunta feita por Gibreel é uma questão filosófica-chave do romance
71

 e, claro, in-

terroga nesse contexto os dilemas identitários dos imigrantes. Em outras palavras, a interroga-

ção formulada é: o que acontece com as identidades quando estas deixam um solo de perten-

cimento mais pretensamente estável e a diferença se torna um impasse incontornável no lugar 

de destino da migração? Se mesmo antes da emigração, esse problema já se afigura agônico, o 

que acontece aos sujeitos pós-coloniais após a travessia para outros lugares da cultura? 

Seria insensato tentar produzir uma única resposta geral a tal indagação, parece apon-

tar Rushdie. Daí que a interpelação “quem sou eu?”, tão óbvia quanto complexa, que pode 

parecer de início pretensiosa e profundamente grave, ressoe, no contexto jocoso e de inopina-

do humorismo em que é feita, também como uma paródia galhofeira de um clichê filosófico, 

posto pelas várias vertentes da metafísica ocidental. Aqui há algo próximo, por conta da fusão 

entre o tom elevado do tema e o contrassenso da situação, às elucubrações abusadas do Brás 

Cubas machadiano, outra referência importante para Rushdie. Contudo, como na sua alusão 

machadiana, o efeito buscado não se restringe ao mero gracejo com a literatice filosófica. 

Embora a interrogação se configure categoricamente irrespondível ou, no máximo, seja pro-

dutora de tautologias, o livro arrisca-se a sugerir réplicas em excesso. Estas, porém, são mais 

quiasmáticas e afrontam justamente o fechamento inscrito na questão, afirmando não sua im-

procedência, mas antes colocando-a no plano das identidades fragmentadas do tempo pós-

colonial. À pergunta inicial “quem sou eu?” é acrescida outra subsequente: “quem mais está 

aí?”. Uma das respostas possíveis é sugerida pelo agonístico Saladin Chamcha e vai na con-

tramão do “eu puro”, como diz: “Mas, e outra vez mais: isto soa perigosamente como uma 
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 A pergunta é também uma apropriação de um verso extraído do Fausto, de Goethe, e epígrafe de O Mestre e 

Margarida, de Bulgakov: “Afinal, dize-me... quem é você?” A resposta vem em seguida pela voz de Mefistófe-

les: “Esse Poder a quem sirvo/Cujos desejos se confundem com o Mal/ E que, entretanto, sempre faz o Bem” 

(BULGAKOV, 1985, p.13).  
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falácia intencional, não soa? – Tais distinções não podem deixar de repousar na idéia do eu 

como (idealmente) homogêneo, não híbrido, „puro‟ – noção essa absolutamente fantástica!” 

(RUSHDIE, 1998, p.405). Outra resposta mais evidente a tal dimensão filosófica é a positivi-

dade que a migração adquire nas obras de Rushdie: ou seja, para o romancista, os migrantes 

podem experimentar um processo de transformação que impede a clausura numa identidade 

unívoca e num “único eu”, como afirma o narrador em várias passagens do livro. E mais uma 

réplica nos vem do próprio narrador ao comentar, em cima da pergunta, as mutações experi-

mentadas pelos personagens, na locação da compressão espaço-temporal da abertura:  

 

Mutação?  

Simssenhor, mas não ao acaso. Lá em cima, no ar-espaço, naquele campo 

macio, imperceptível, que o século tornou possível, e que, desde então, tor-

nou o século possível, transformando-se numa de suas locações definidoras, 

campo de movimento e guerra, redutor do planeta e vácuo de poder, mais in-

segura e transitória das zonas, ilusória, descontínua, metamórfica – porque 

quando se joga alguma coisa para o ar qualquer coisa passa a ser possível – 

láemcima, ocorreram nos delirantes atores mudanças que alegrariam o cora-

ção do velho Lamarck: sob pressão ambiental extrema, adquirem-se caracte-

rísticas. (RUSHDIE, 1998, p.15). 

 

O próprio tratamento jocoso da cena de abertura, numa queda venturosa que prenuncia 

a entrada do novo no mundo, não deixa de ser uma paródia reversiva das versões da “Queda 

da Humanidade”, representadas nas várias religiões abraâmicas (judaísmo, cristianismo e is-

lamismo) como exemplos de punição pelas transições de uma situação de pureza e obediência 

a Deus (Javé, Alah etc.) para um estado de mal-estar e culpa pelos desvios dos mandamentos 

divinos. O enraizamento do sujeito é um conceito ideológico antigo. Ter “raízes” sempre foi 

uma condição auratizada, sociologicamente, e recoberta por superioridade moral, ao contrário 

da construção consensual das imagens dos “errantes-erráticos-errados”, representação que, 

com exceção do louvor dos beatnicks à estrada e ao viajante – elogio entre a iluminação mís-

tica e o profano da contracultura – está de acordo com certa ideia de “pureza” e fidelidade ao 

clã, ao pai, à pátria, ao roçado, ao sítio, ao lugar de nascença, ao interior da nação, no nacio-

nal-populismo, e à pátria no populismo nacionalista. A superioridade moral do sedentário 

garante que “aquele/este território é meu”, minha morada, meu ser, meu lar. Estar fora do lu-

gar é quase sempre um estigma condenatório e uma danação; é carregar o peso da bastardia, é 

colocar-se como outro no espelho do mesmo. Emigrar cansa, exaure, extenua, externaliza a 

alteridade, ex-tranha as entranhas da nação, pois o caminho de volta, ao contrário do turista, 

ainda não tem reserva garantida. Estar enraizado verticalmente numa árvore genealógica é 

incorporar a rigidez do tronco, extraindo a seiva da terra, da “minha terra”, “dessa terra”, des-
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sa “terra nostra”, enquanto migrar é horizontalizar-se. Michael Onfray sugere, em Teoria da 

viagem: poética da geografia (2009), que, na história ocidental, tudo o que recusa a fixidez 

contradiz a ordem social. O nômade, afirma o filósofo,  

 

inquieta os poderes, é o incontrolável, o elétron livre impossível de seguir, 

fixar, de designar. O Antigo Testamento não esqueceu essa questão. Basta 

reler as páginas inaugurais do Gênese nas quais se cruzam Caim e Abel, dois 

irmãos destinados à tragédia, voltados à maldição. Todos conhecem mais ou 

menos a história do fratricídio ou do primeiro homicídio. Mas é lembrar o 

ofício dos dois protagonistas: o pastor de rebanhos e o camponês lavrador, o 

homem dos animais em movimento contra o camponês que permanece. Os 

andarilhos, os vagabundos, os errantes, os que correm, viajam, vagueiam, 

flanam, palmilham, já e sempre em oposição aos enraizados, aos imóveis. 

Assim, o agricultor mata o pastor. As razões? A afeição de Deus mais clara-

mente voltada para a futura vítima [...] Deus amaldiçoa Caim e, como puni-

ção, o condena a vagar, a errar. Gênese da errância: a maldição; genealogia 

eterna da viagem: a expiação – donde uma falta sempre grudada no indiví-

duo como sombra maléfica. (ONFRAY, 2009, p.11). 

 

Para Rushdie, a queda de seus personagens, “um ato drástico da imigração” (apud 

GOONETILLEKE, 2010, p.79), anuncia não a culpa ou a danação pela expulsão da fixidez 

identitária da origem, mas, pelo contrário, celebra justamente os tropismos da transgressão 

pela migrância (condenada na Bíblia em nome do sedentarismo gregário), a alegria dos desvi-

os e devires, “o gosto pelo movimento, a paixão pela mudança, o desejo ardoroso de mobilili-

dade, a incapacidade visceral de comunhão gregária, a paixão pela improvisação [e] longe do 

solo da nação e do sangue da raça” (ONFRAY, 2009, p.13). 

É possível dizer que Chamcha e Gibreel, que passam por dois tipos de mutações dife-

rentes, representam, pelo menos, duas visões antagônicas, mas relacionais, das formas de in-

terrogação das identidades do imigrante pós-colonial. Diz Rushdie que o romance 

 

é a história de dois eus dolorosamente divididos. No caso de um, Saladin 

Chamcha, a divisão é secular e societal: ele está dividido, em termos sim-

ples, entre Bombaim e Londres, entre Oriente e Ocidente. Para o outro, 

Gibreel Farishta, a divisão é espiritual, uma fratura na alma. Ele perdeu a sua 

fé e encontra-se dividido entre a sua imensa necessidade de acreditar e a sua 

nova incapacidade para tal. (RUSHDIE, 1994, p.455). 

 

Gibreel, a despeito das transformações que sofre ao longo do romance, vive a transi-

ção num processo identitário baseado na capacidade de a imigração transformar – mesmo que 

através da força reativa advinda da história colonial e das hostilidades contra o estrangeiro na 

Europa – o lugar de chegada, “a casa do colonizador”, mantendo-se “o mesmo” e, apesar da 

sua esquizo-paranoia, na fixidez dicotômica da identidade. É através de Gibreel que o autor 



151 

 

tenta descrever o difícil dilema de subjetivação entre colonizador e colonizado. Após a queda, 

Gibreel será acompanhado, não por acaso, por um “halo angelical, em pleno século XX”, ir-

radiando-se de “um ponto atrás de sua cabeça” (RUSHDIE, 1998, p.334). De fato, ele é uma 

imagem específica e literalmente aurática da resistência, dotada, de algum modo, de certa 

“superioridade moral” próxima dos antigos discursos de “libertação”. Após suas intervenções 

mágicas e de aparições miraculosas na cidade, “os vendedores de novidades de Brickhall, 

Wembley e Brixton ofereciam tanto halos de brinquedo (aros verdes fluorescentes eram os 

mais populares) quanto tiaras com dois chifres de borracha” (RUSHDIE, 1998, p.334). Ele 

incorpora um certo tipo de “aura da resistência”, aquela que se contrapõe à assimilação cultu-

ral que o colonizador inflige. Gibreel resiste, porém fechando-se em si mesmo, voltando-se às 

suas verdades naturais, afastando-se o máximo das relações da mundanidade e, a despeito de 

sua crise de ceticismo, permanece na clausura atávica da religião militante. Ele não consegue 

transpassar as antigas formas de resistência transformando-as, como fará Saladin, em agenci-

amento concreto de intersticialidade e negociação entre Oriente e Ocidente. Eis o drama da 

paixão identitária de Gibreel Farishta: ele acaba repetindo, com poucas diferenças, o que faz o 

“opressor” (ele mesmo acaba se tornando opressivo em dado momento), os mesmos fecha-

mentos essencialistas herdados pelo colonizador. Para ele, o “problema dos ingleses é serem 

ingleses”, bem como para estes “o problema dos indianos é serem indianos”, aquela mesma 

tautologia ontológica e insuperável comentada por Frantz Fanon em Pele negra, máscaras 

brancas. Por isso, Gibreel 

 

pairava alto sobre Londres! – Ah-ha, não podiam tocá-lo agora, os diabos 

que investiam contra ele naquele pandemônio! – Olhou a cidade lá embaixo 

e viu os ingleses. O problema dos ingleses é que eram ingleses: malditos 

peixes mortos! – Vivendo debaixo d‟água quase o ano inteiro, com dias da 

cor da noite! – Bem: ele estava ali agora, o grande Transformador, e dessa 

vez faria certas mudanças – as leis da natureza são as leis da sua própria 

transformação, e ele era a pessoa adequada para usá-las! – Sim, de verdade: 

desta vez, a clareza. (RUSHDIE, 1998, p.335. Grifos do autor). 

 

Gibreel se apropria do mito da conquista e da fundação coloniais apenas invertendo 

seus sinais. É a Inglaterra, o antigo centro do imperialismo, que se torna, para ele, a terra a ser 

conquistada, mesmo que pela imposição da ira, do “enxofre e da pólvora”. Para Homi Bhabha 

(1998, p.235), a figura de Gibreel Farishta representa, de alguma maneira, “o cisco no olho da 

história, seu ponto cego que não deixará o olhar nacionalista se fixar centralmente”. E con-

clui: a reentrada de Gibreel na Inglaterra contemporânea  
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é a história que aconteceu em algum outro lugar, no além-mar; sua presença 

pós-colonial, migrante, não evoca uma harmoniosa colcha de retalhos de cul-

turas, mas articula a narrativa da diferença cultural que nunca mais deixa a 

história do nacional encarar-se a si mesma de modo narcisista. (1998, p.236).  

 

Com Gibreel, Rushdie sugere também que os postulados dos antigos movimentos pela 

independência do colonizado, com seus “essencialismos estratégicos”, precisam ser suple-

mentados, pois de alguma maneira já cumpriram parte de seu ciclo histórico. Assim, como 

afirma Glissant,  

 

seremos obrigados a transformá-los, porque todas as maneiras de resistir que 

já conhecemos há cinquenta anos – heróicas e sensacionais – caíram no ino-

minável, seja na Árgélia, na África negra, na Ásia ou em outras partes do 

mundo. E seremos obrigados a inventar novas maneiras de resistir, porque 

nos damos conta de que as antigas formas não servem mais. (2005, p.127).  

 

Gibreel desembarca na costa inglesa sentindo-se tomado pelo “desejo colonizador”, 

reivindicando para si – e para sua “nação” – o direito “natural” de assimilação do “povo e do 

solo europeus”. Com ele, o autor enfatiza criticamente o ressentimento do recalcado e o “con-

fronto entre nativos e colonizadores, aquela velha disputa” (GODOY, s/d, p.68), conforme a 

definição de Frantz Fanon, citado nominalmente por Gibreel num determinado ponto da nar-

rativa: 

 

ia mostrar a eles – sim! – o seu poder – Esses ingleses impotentes! – Será 

que não previam que sua própria história ia acabar voltando para assombrá-

los? – „O nativo é uma pessoa oprimida cujo sonho permanente é se trans-

formar em seu persecutor‟ (Fanon). As mulheres inglesas não o retinham 

mais; a conspiração estava desmascarada! – Então, fora com todos os fogs! 

Ele ia reconstruir essa terra. Ele era o Arcanjo, Gibreel. – E estou de volta! 

(RUSHDIE, 1998, p.335. Grifos do autor). 

 

Por outro lado, Saladin, mesmo que inconscientemente no início de sua trajetória, 

agencia uma abertura identititária mais fluída e, ironicamente, será tratado, pela polícia e pe-

los ativistas dos movimentos de políticas identitárias, como a corporificação do “mal”, um 

alienado “racial”, “entreguista” submisso aos padrões étnicos e éticos do colonizador. Se Gi-

breel adquire uma aparência angelical, envolto em uma auréola de “resistência” e “luta direta 

contra os poderes colonizadores”, Saladin se transformará literalmente em uma criatura de 

aparência demoníaca, tanto para brancos ingleses quanto para a militância organizada, como 

veremos mais adiante. Esse aparente binarismo, alegorizado pelo bom (Gibreel) e o mau (Sa-

ladin), sublinha mais uma vez a oposição entre esses dois imigrantes, mas embaralha as regras 
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do jogo maniqueísta. Ser “demoníaco”, a metáfora da diferença radical, se mostrará muitas 

vezes uma “vantagem” estratégica. Apesar de antípodas, as visões de Farishta e Chamcha 

sobre a identidade, a colonização e a imigração pós-colonial não se excluem mas estão tensa-

mente interligadas, pois, como inquire o narrador,  

 

não são ambos opostos complementares, esses dois, cada um a sombra do 

outro? – um [Chamcha] querendo ser transformado na estrangeirice que ad-

mira, o outro preferindo, desdenhosamente, transformar; um, o sujeito infeliz 

que parece ser sempre punido por crimes não cometidos, outro, chamado an-

gélico por todo mundo, o tipo de homem que se safa de tudo. (RUSHDIE, 

1998, p.404).  

 

De certa forma, podemos dizer que são esses diferentes processos identitários experi-

mentados por Chamcha e Farishta que formam o eixo principal do romance. Suas trajetórias 

separadas, porém conectadas, são sugeridas no portmanteau
72

 que funde os nomes e os desti-

nos de ambos, uma maneira figurada de afirmar o elo que os une: 

 

os dois homens, Gibreelsaladin Farishtachamcha, condenados a essa infin-

dável, mas também finita queda angélicodivina, não se deram conta do mo-

mento em que os seus processos de transmutação começaram. Mutação? 

Simssenhor, mas não ao acaso. [...] dê uma olhada nos dois. Está notando al-

guma coisa estranha? São só dois homens escuros, caindo depressa, nada de 

novo aí, você pode achar; subiram alto demais, acima de si mesmos, voaram 

perto demais do Sol, é isso? (RUSHDIE, 1998, p.15. Grifos meus). 

 

Alguém poderia argumentar neste ponto – o que não é totalmente infundado – que a 

característica mais reativa de Gibreel o torna um exemplo plano da identidade essencialista do 

colonizado. Mas, como é comum em Rushdie, a caracterização identitária do personagem, 

embora não seja a de predileção do autor, não é tão redutível quanto parece à primeira vista e 

por isso deve ser relativizada. Seus vários nomes, assim como ocorre com outros personagens 

do romance, são um dado importante das ambivalências que singularizam seus tormentos i-

dentitários. “Gibreel Farishta” é uma alcunha artística e, portanto, sua “segunda máscara”. 

                                                           
72

 Além do tom nonsense dado à mise-en-scène da queda, Rushdie incorpora outras características de Lewis 

Carrol: o gosto pela invenção de palavras-valises, pelos trocadilhos humorísticos, rimas internas, neologismos, 

palavras raras, predileção pelos jogos de paradoxos – inversões metamórficas, reversões temporais de causa e 

efeito, antropoformizações de figuras inanimadas e seres fantásticos, que “surgem como paradoxos da identidade 

infinita e conduzem à contestação da identidade pessoal de Alice” (LEITE, 1989, p.24). Os comentários de Gil-

les Deleuze, em Lógica do sentido, sobre a queda de Alice como uma paradoxal ascensão à superfície, valem 

também para a estratégia de “desdramatização da profundidade” utilizada por Rushdie na abertura: “Para este 

exercício, que consiste em substituir as significações por designações, mostrações, consumações e destruições 

puras, é preciso uma estranha inspiração, é preciso „descer‟ – o humor contra a ironia dramática socrática ou a 

técnica de ascensão. Mas para onde nos precipita semelhante descida? Até ao fundo dos corpos e ao sem-fundo 

das misturas” (DELEUZE, 1974, p.138). 
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Seu nome de batismo é, de fato, “Ismail Najmuddin”. Ismail refere-se a Ismael, o filho ilegí-

timo de Abraão, a partir do qual descenderia o islã, rebento fadado à difícil vida na terra. Já 

“Najmuddin”, pelo contrário, significa “estrela da fé”, ecoando o Aladin (de Alāʼ-ad-Dīn, 

literalmente  “nobreza da fé”) de As mil e uma noites (no final do romance, Gibreel aparecerá 

empunhando uma lâmpada maravilhosa). Entre a “terra e o céu”, seus nomes sugerem os di-

lemas entre a mundanidade e a transcendência religiosa que atormentam seu conturbado psi-

quismo. Enfim, podemos dizer que as indagações colocadas desde o início do livro, os pro-

cessos de subjetivação da identidade migrante inscritos no enunciado “Quem sou eu?”, leit-

motiv temático do romance, são discutidos de várias maneiras ao longo da trama, mas têm nas 

trajetórias desses personagens-conceituais duas representações possíveis. Como afirma Go-

doy, 

 

ambos, Chamcha e Farishta, são atores de teatro e de cinema, respectivamen-

te, nos quais usam máscaras, simbólicas para Chamcha, pois utiliza as mui-

tas vozes que é capaz de imitar, e máscaras reais para Farishta, famoso pelos 

papéis de divindades religiosas [em “filmes teológicos”, na expressão usada 

no livro] que, na Índia, são tradicionalmente representadas através de másca-

ras. [...] Saladin Chamcha e Gibreel são os protagonistas e os antagonistas no 

romance e o modo como perguntam e interrogam suas identidades e, ao 

mesmo tempo, tentam encontrar um lugar próprio em seus mundos é o pro-

blema central do romance. (GODOY, s/d, p.69). 

 

O refrão “quem sou eu?” reverbera, ainda, na sequência de abertura, em outra pergunta 

também crucial do livro:  

 

E como a novidade entra no mundo? Como é que nasce? De que fusões, 

transformações, conjunções é feita? Como sobrevive, extrema e perigosa 

como é? Que concessões, que acordos, que traições de sua natureza secreta 

tem ela de fazer para repelir a fúria das multidões, o anjo exterminador, a 

guilhotina? Nascer é sempre uma queda? Anjos têm asas? Homens podem 

voar? (RUSHDIE, 1998, p.18. Grifos do autor). 

 

Dito de outro modo, o que há de significativamente novo nas vidas duplicadas de imi-

grantes que, ao contrário das antigas migrações, marcadas pela ruptura quase definitiva entre 

os locais de partida e chegada, não têm que escolher entre duas eleições mas optam por ambas 

e “não precisam enfrentar uma separação longa ou definitiva da família (nacional, inclusive) 

como foi o caso até o final do século XX?” (HOBSBAWN, 2013, p.46). De acordo com Eric 

Hobsbawn, em Tempos fraturados, a novidade das migrações contemporâneas, como repre-

sentadas por Rushdie, está no fato de que a vida de seus sujeitos intersticiais “ocorre em ao 

menos dois lados das fronteiras, dos Estados, das línguas, das culturas – e também das clas-
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ses. O que há, pois, de significativo numa vida simultânea em ao menos duas culturas?” 

(2013, p.46). Tal indagação, como apresentada no romance, diz respeito aos choques e hibri-

dismos de diferentes signos culturais inscritos na experiência migrante. Os Versos Satânicos 

afirma que, a despeito dos conflitos, os trânsitos massivos de imigrantes conduzem, de certa 

forma, a um mundo heterogêneo de confusão e irreversível coexistência cultural, numa expe-

riência que transforma e inaugura a novidade tanto no lugar de partida quanto no de chegada.  

Assim, conforme Rushdie, o que há de “novo” é que as várias culturas nacionais que 

existiam supostamente separadas, pelo menos discursivamente, mas que foram aproximadas 

pelas histórias coloniais nas zonas de contato dos antigos impérios, agora se reconectam e se 

estimulam simultaneamente, na liminaridade das nações, transformando-se, através das mi-

grações, numa novidade produtiva da cultura pós-colonial. Há, aqui, uma clara dimensão en-

tusiasta (porém crítica e não teleológica) por parte do autor que vê nos movimentos migrató-

rios, ao lado da mediação eletrônica da comunicação massiva globalizada, um dos principais 

vetores de aproximação de horizontes culturais distintos e de mudanças em curso do mundo 

contemporâneo. Por isso Rushdie ressalta que seu romance celebra, através da representação 

das migrações,  

 

a transformação que provém de novas e inesperadas combinações de seres 

humanos, culturas, ideias, políticas, filmes, canções. Exulta com o cruza-

mento de etnias e teme o absolutismo do Puro. Mélange, miscelânea, um 

pouco disto, um pouco daquilo é como a novidade entra no mundo. Essa é a 

grande possibilidade que a emigração de massas proporciona ao mundo e eu 

tentei adotá-la. Os Versos Satânicos é adepto da mudança-pela-fusão, da 

mudança-pela-conjugação. É uma canção de amor aos nossos eus mestiços. 

(1991, p.452. Grifos do autor). 

 

Os imigrantes de Rushdie transitam em pelo menos três mundos: o da emigração e das 

“origens”, a Índia que combina o cosmopolitismo periférico
73

 e o “tradicional”; o mundo sin-

crético do consumo de signos transnacionais, tornado propriedade comum pela tecnologia e 

pela moderna sociedade de consumo capitalista (não por acaso seus personagens estão ligados 

ao entretenimento massivo, ouvem rock‟n‟roll, música tecno, Bhangra beat
74

, usam gadgets 

                                                           
73

 Angela Prysthon afirma que “se o cosmopolitismo é definido pelo acesso à diversidade metropolitana, por um 

Centro, que fornece e legitima referências, a periferia teria que se definir então como seu avesso. Essa definição 

acarreta o reconhecimento de certas impossibilidades virtuais, um oxímoro: o que se pode chamar de cosmopoli-

tismo periférico [...] Se o indivíduo periférico pode afirmar-se como esse ser cosmopolita da definição tradicio-

nal, ele pode também operar no sentido de transformar sua produção cultural local em parte constituinte do câ-

none universal. [...] O cosmopolita periférico é um dos sujeitos principais da construção de uma nova instância 

do conceito de cosmopolitismo. É um sujeito, então, que opera através de uma certa instabilidade do(s) Cen-

tros(s), estabelecendo novos centros, demarcando outros territórios” (2004, p.37). 
74

 Originalmente, bhangra é o ritmo musical ligado às danças punjabi. Na década de 1980, após ser fundido com 
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eletrônicos etc.); e o lugar de imigração e destino, a Londres do conflituoso, mas também 

produtivo, transculturalismo. No romance, também 

 

os nativos dos países de recepção, incluindo a segunda e terceira geração de 

imigrantes, vivem num mundo de ilimitada variedade: ou seja, em países on-

de falantes das outras noventa línguas a serem encontradas nas escolas pri-

márias de Londres agora são parte da vida diária, acima de tudo nas grandes 

cidades. Essa assimetria está na raiz da questão, hoje tão altamente politizada 

(em particular no mundo anglófono), do chamado multiculturalismo: quer 

dizer, o reconhecimento público de todos os grupos culturais que se identifi-

cam como tais.  (HOBSBAWN, 2013, p.48. Grifos do autor). 

 

O título do ensaio de Homi Bhabha, Como o novo entra no mundo: o espaço pós-

moderno, os tempos pós-coloniais e as provações da tradução cultural (1998), retoma evi-

dentemente o enunciado do romance de Rushdie. Bhabha parte exatamente da “queda dos 

imigrantes na metrópole”, tomando-a também como uma importante imagem conceitual das 

tramas culturais da contemporaneidade. As aventuras dos personagens que se dirigem a Lon-

dres metaforizam, ainda conforme Bhabha, os deslocamentos das fronteiras entre o Ocidente e 

o Oriente e representam os movimentos da vida atual como inevitavelmente ligada à metropo-

lização do globo, na qual o modelo da cidade transcultural se converte na tradução das “novi-

dades” do mundo pós-moderno. 

 
É para a cidade que os migrantes, as minorias e os diaspóricos vêm mudar a 

história da nação. Se sugeri que o povo emerge na finitude da nação, mar-

cando a liminaridade da identidade cultural, produzindo o discurso de dois 

gumes de territórios e temporalidades sociais, então no Ocidente é a cidade 

que oferece o espaço no qual identificações emergentes e novos movimentos 

sociais do povo são encenados. É lá que a perplexidade dos vivos é mais in-

tensamente experimentada. (BHABHA, 1998, p.237).  

 

Após a queda, Gibreel consegue, ao contrário de Chamcha, escapar à polícia de imi-

gração, escondendo-se na casa de Rosa Diamond, uma velha senhora inglesa e viúva de um 

anglo-argentino, que resgata os “dois anjos caídos” naquela mesma praia em que “nove sécu-

los antes, a frota normanda” desembarcara para “fundar a Bretanha” (RUSHDIE, 1998, 

p.130). Mais adiante, Gibreel embarcará num trem rumo à capital. De sua cabine, “com o ros-

                                                                                                                                                                                     

batidas eletrônicas e sons produzidos por sintetizadores, tornou-se o gênero midiático Bhangra Beat, popular entre 

jovens anglo-indianos e anglo-paquistaneses de Londres, desenvolvendo-se em subgêneros: o pop dance, com 

conjunto de tambores bhangras, guitarras e sintetizadores; uma vertente que incorpora a house, a dance music e 

bases rítmicas eletrônicas e o bhangramuffin, que funde ritmos de origem jamaicana, como ragga e o dance-hall, ao 

rap americano. O bhangramuffin tornou-se um fenômeno pop internacional através de artistas como Sheila Chandra 

e da banda Apache Indian. Segundo Shuker. “para os jovens de ascendência asiática, o bhangra é uma forma de 

afirmar uma identidade cultural própria” das diásporas imigrantes (SHUKER, 1999, p.36). 
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to simbolicamente voltado para Londres”, sente, inicialmente, “a atração da grande cidade 

começando a exercer sua magia” (RUSHDIE, 1998, p.186). De imediato, Gibreel se assombra 

com a megacidade, espanta-se com seu exotismo, com as cintilações de uma realidade estra-

nha, da mesma forma que os colonizadores dos séculos passados se assombraram diante das 

“cidades maravilhosas” do Oriente. Para ele, Londres é a última colônia do novo império bri-

tânico, a derradeira fronteira a ser “colonizada de volta” pelos antigos súditos das ex-colônias, 

conurbação simbólica que funde os binarismos metrópole e periferia, margem e centro.  

Durante o desembarque na Estação Victory, sua condição estrangeira se acentua quan-

do torce o tornozelo e estatela-se no chão, “sob os sorrisos perversos dos carregadores de 

bagagem e dos londrinos que esperavam” (RUSHDIE, 1998, p.195). Nesse mesmo dia, conta 

o narrador, 

 

Gibreel Farishta fugiu em todas as direções no metrô da cidade de Londres. 

[...] E embora ele não fizesse a menor idéia daquela que é a mais polimorfa e 

camaleônica das cidades, convenceu-se de que estava mudando de forma à 

medida que ele corria abaixo dela, estações de metrô mudando de linhas e se 

sucedendo numa sequência aparentemente randômica. Mais de uma vez 

emergiu, sufocado, do mundo subterrâneo em que as leis do espaço e tempo 

haviam cessado de operar, e tentou parar um táxi; mas nenhum deles estava 

disposto a parar, portanto foi obrigado a mergulhar de novo naquele labirinto 

infernal, aquele labirinto sem solução, e continuar sua fuga épica 

(RUSHDIE, 1998, p.196).  

 

Mesmo diante das dificuldades de adaptação e rendido “à lógica fatal de sua insanida-

de”, o foco das atividades frenéticas de Gibreel será a grande metrópole. Em sua “inútil jorna-

da em busca da quimera da renovação” (RUSHDIE, 1998, p.196), ele começará o seu projeto 

alucinógeno de “tropicalizar Londres”. É da hostilidade que encontra na cidade, e também do 

ressentimento colonial que volta a se intensificar, que Gibreel colocará em curso seu projeto 

de transformação do lugar de chegada, enquanto tenta manter-se, desesperada e paradoxal-

mente, “o mesmo”. Com a tropicalização do centro metropolitano, Rushdie também represen-

ta alegoricamente uma das formas através das quais o “novo entra no mundo”, sugerindo que 

as migrações redefinem, inevitavelmente, o espaço urbano e a cultura das nações receptoras, 

rasurando pelas margens a estável continuidade da comunidade imaginada.  

 

Gibreel tinha vindo transformar. Abracadabra! Hocus Pocus! Mas por onde 

devia começar? – Bem, o problema com os ingleses era o seu: Resumindo, 

Gibreel decretou solene o seu clima. Flutuando em sua nuvem, Gibreel Fa-

rishta formou a opinião de que a névoa moral dos ingleses era induzida me-

teorologicamente. „Quando o dia não é mais quente do que a noite‟, ponde-

rou, „quando a luz não é mais clara que o escuro, quando a terra não é mais 
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seca que o mar, as pessoas perdem claramente a capacidade de estabelecer 

distinções e começam a ver tudo – dos partidos políticos aos parceiros sexu-

ais e às crenças religiosas – como dá-na-mesma, não-tem-escolha, tanto-faz. 

Que loucura! Pois a verdade é extrema, é assim e não assado, é ele e não 

ela; coisa de partisan, não esporte de espectador. É, em resumo, acalorada. 

Cidade‟, ele gritou, e sua voz rolou pela metrópole como trovão, „vou tropi-

calizar você‟. (RUSHDIE, 1998, p.336. Grifos do autor). 

 

Em seguida, Gibreel Farishta enumera os benefícios e os prejuízos da proposta da 

transformação de Londres em uma metrópole tropical:  

 

aumento de definição moral, instituição de uma siesta nacional, desenvolvi-

mento de padrões de comportamento vívido e expansivo entre o populacho, 

música popular de melhor qualidade, novos pássaros nas árvores (araras, pa-

vões, cacatuas), novas árvores para os pássaros (coqueiros, tamarindos, fi-

gueiras com longas barbas). Melhoria de vida nas ruas, flores muito colori-

das (magenta, vermelhão, verde-néon), macacos-aranha nos carvalhos. [...] 

Melhores jogadores de críquete; maior ênfase no controle de bola entre joga-

dores profissionais, o mui inglês compromisso tradicional e desalmado pela 

“alta produtividade no trabalho” tornado obsoleto pelo calor. Fervor religio-

so, fermento político, renovação de interesse na intelligentsia. [...] Emergên-

cia de novos valores sociais: amigos começando a se visitar sem marcar hora 

com antecedência, fechamento dos asilos de velhos, ênfase nas famílias 

grandes. Comida mais temperada: uso de água além do papel nas privadas 

inglesas; a alegria de correr inteiramente vestido pelas primeiras chuvas das 

monções. Desvantagens: cólera, tifo, doença do legionário, baratas, poeira, 

barulho, uma cultura de excessos. (RUSHDIE, 1998, p.337. Grifos do autor).  

 

Mais tarde, aludindo aos clássicos de T.S. Eliot (1981), Daniel Defoe (2012) e William 

Blake (1986)
75

, Gibreel, frustrado em seu projeto de transformar “o coração dos ingleses”, des-

creverá Londres como uma terra desolada, “uma relíquia, uma cidade-ilha Crusoé isolada do 

seu passado, tentando manter as aparências, com a ajuda dos lumpem-proletariado-Sextas-

feiras” (RUSHDIE, 1998, p.415). A Londres de Gibreel é um lugar de perigos e sonhos frustra-

dos. Vista pelo filtro da alucinação religiosa de Gibreel, Londres é uma paisagem apocalíptica, 

o “Portão de Deus” (RUSHDIE, 1998, p.415), como diz. Entretanto, no olhar de Rushdie, Lon-

dres “não é esta cidade imprópria”, como em Blake e Eliot, apenas uma urbe devastada, som-

bria e babilônica (no “mal” sentido). Apesar das tensões raciais que sacodem e redesenham seus 

                                                           
75

 O texto mimetiza vários trechos de A Terra Desolada, de Eliot; de Defoe vem a epígrafe do romance, sugerindo 

que Lúcifer não era apenas um anjo caído, mas também um dos primeiros imigrantes da tradição literária ocidental: 

“Satã, confinado assim à instável condição de vagabundo, sem rumo, não possui morada certa; pois embora tenha, 

como consequência de sua natureza angélica, uma espécie de império na vastidão líquida ou no ar, decerto faz parte 

de seu castigo não ter [...] um lugar em que possa pousar a sola do pé” (Rushdie, 1998, p.7). De Blake, há reverbe-

rações contrapontuais do poema Londres, de Canções da experiência, no qual um profeta vaga pela “moderna Ba-

bilônia” e vê nas faces dos habitantes (o limpa-chaminés, a prostituta, o soldado) a indiferença da cidade sombria 

aos párias: “Em cada rua escriturada em que ando/ Onde o Tâmisa flui escriturado/ Eu nos rostos que encontro vou 

notando/ Sinais de fome e dor, sinais de enfado” (Blake, 1986, p.31. Tradução de Paulo Vizioli). 
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limites, sua Londres (Babilondres) está mais para uma Babel mundana, afirmativamente blas-

fema, porque crioulizada, imprevisível, polimorfa e transculturalista, do que para os emblemas 

moralizantes e bíblicos das “pecaminosas” Babilônia, Sodoma ou Gomorra. Na narrativa judai-

co-cristã, as cidades são projetos arquitetados por Caim, o fratricida, e estão sob seu signo malé-

fico. Já Rushdie elogia a beleza híbrida das megalópoles, Londres e Bombaim, a mais cosmopo-

lita das cidades indianas; contudo, aponta-lhes as fissuras, as fraturas, as exclusões, as zonas de 

contatos fronteiriços. Londres é, no romance de Rushdie, “Eleoene Deoene”, Llyn-din, Lon-

dinium, Lundewic, London, Londonistão, cada nome indicando o trabalho de seus inúmeros 

“fundadores” estrangeiros. Como Ítalo Calvino (1990, p.125), Rushdie sabe que “toda cidade é, 

como os sonhos, feita de esperanças e medos” e que “o nome dos lugares muda tantas vezes 

quantas são as suas línguas estrangeiras; e que cada lugar pode ser alcançado de outros lugares, 

pelas mais variadas estradas e rotas, por quem cavalga guia rema voa”. 

 “A cidade moderna”, diz o personagem Otto Cone, “é o locus classicus de realidades 

incompatíveis. Vidas que não têm nada a ver umas com as outras se misturam, sentadas lado a 

lado no ônibus” (RUSHDIE, 1998, p.300). É o narrador quem afirma que Gibreel “vagueia 

atrás das catedrais da Revolução Industrial, os terminais ferroviários do norte de Londres”, 

perambulando “por uma confusão de línguas. Babel: contração do assírio babilu. Babylon-

don” (RUSHDIE, 1998, p.433. Grifo do autor). Subjacente a essa confusão de sentimentos 

ambivalentes de Gibreel em relação ao cenário da metrópole, confusão que é correlata a seus 

conflitos identitários, está uma reconfiguração dos conflitos entre a modernização e sua con-

traparte, a tradição e os lugares de partida, uma dicotomia que se estilhaçou com a globaliza-

ção econômica e a mundialização dos signos étnicos disseminados pela imigração. Como 

lembra Anthony King (apud CHAMBERS, p.149), a questão consiste em saber se o desen-

volvimento “de Londres ou de Manchester pode ser compreendido sem que se remeta à Índia, 

à África e à América Latina e, do mesmo modo, se o desenvolvimento de Kingston ou de 

Bombaim pode ser compreendido sem nos retermos às primeiras” . 

 

 

3.2 SALADIN CHAMCHA, O DEMÔNIO DA DIFERENÇA 

 

 

Saladin Chamcha, como ficamos sabendo mais adiante, está na ocasião da queda de 

“volta à Inglaterra”, sua “pátria-mãe”. Ainda na Índia natal, já “sonhava sair voando pela ja-

nela de seu quarto e descobrir que lá, abaixo dele, estava não Bombaim, mas a Própria Lon-
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dres de fato, Bigben Colunadenelson Lordstavern Torredelondres Rainha” (RUSHDIE 1998, 

p.43). Nascido em Bombaim, Saladin tem o “privilégio” de estudar numa escola e numa uni-

versidade inglesas. Sua instalação e as primeiras experiências londrinas são um bastismo de 

fogo e, de certa forma, parte fundamental de sua mutação de “sujeito traduzido”. 

 

Nas noites de inverno, ele, que nunca tinha dormido com nada além de um 

lençol, deitava-se sob montanhas de lã e sentia-se como a figura de um anti-

go mito, condenado pelos deuses a ter um rochedo pesando sobre o peito; 

mas nunca se importou, ia ser inglês, mesmo que seus colegas de sala rissem 

de sua voz e o deixassem de fora de seus segredos, porque essas exclusões só 

aumentavam sua determinação, e foi então que começou a atuar, a encontrar 

máscaras que esses sujeitos de palhaço, até que os enganou a ponto de acha-

rem que era o.k., que era gente como nós. (RUSHDIE, 1998, p.51. Grifo do 

autor). 

 

Após se formar na escola inglesa, seu retorno à Índia é conturbado. Chamcha se sente 

mais distante da indianidade e até mais “estranho” em seu local de origem do que na Inglater-

ra. Sua inadaptação a Bombaim é uma das causas dos conflitos com a autoridade paterna: 

 

Cinco anos e meio haviam se passado desde que o jovem Salahudin, engala-

nado e aconselhado, embarcara num Douglas DC-8 e viajara para o Ociden-

te. À frente dele, a Inglaterra; a seu lado, seu pai, Changez Chamchawala; 

abaixo dele, a terra natal e a beleza [...] Naquele primeiro avião, leu os con-

tos de ficção científica sobre migrações interplanetárias: Fundação, de Asi-

mov, Crônicas marcianas, Ray Bradbury. Imaginou que o DC-8 era a nave-

mãe, levando o Escolhido, viajando durante gerações, reproduzindo-se por 

eugenia, para que sua semente pudesse um dia deitar raízes em algum lugar 

de um admirável mundo novo sob um sol amarelo [...] Que distância voa-

ram? Cinco mil milhas em linha reta. Ou: da indianidade para a anglicidade, 

uma distância incomensurável. Ou, nada longe, porque eles decolaram de 

uma grande cidade e caíram em outra. (RUSHDIE, 1998, p.47). 

 

 Se as nomenclaturas de Gibreel sugerem uma grandiosidade mística e grandiloquente, 

os nomes de Saladin o colocam mais próximo do espaço mundano da história. “Saladin 

Chamcha” é também uma persona, uma máscara mimética de atuação e uma tradução feita, 

por “questões comerciais”, por seu empresário, já que seu nome de batismo, “Salahudinni 

Chamchawala”, implicaria numa dificuldade para os padrões linguísticos ingleses. “Saladin” 

deriva obviamente de “Saladino”, o chefe curdo muçulmano e sultão do Egito que lutou con-

tra os cristãos europeus e conquistou Jerusalém nas Cruzadas. Saladino foi também um perso-

nagem histórico mitificado pela história árabe e demonizado pelo orientalismo europeu. O 

sobrenome “Chamchawhalla” significa em urdu, aproximadamente, algo como “yes-man”, ou 

“adulador anglófilo”, em suma aquele que, ao contrário de Gibreel, “diz um sim afirmativo ao 
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colonizador”, pois entende que a história do colonialismo já agiu e só pode ser revertida pela 

tradução. Assim, “Chamchawhalla” é tanto um apodo depreciativo dado aos colaboracionistas 

indianos do império colonial inglês quanto um significante disponível ressignificado para co-

notar a abertura ao “estrangeiro” e a condição ambivalente do ex-colonizado. 

A reformulação do nome próprio de Saladin, que mimetiza e incorpora a conveniência 

do inglês, é uma etapa importante das mutações identitárias pelas quais o personagem passará 

em sua experiência migrante.  

 

A mutação de Salahuddin Chamchawalla em Saladin Chamcha começou, 

como veremos, na velha Bombaim, muito antes de ele chegar sequer perto 

de escutar rugirem os leões de Trafalgar. Quando o time inglês de críquete 

enfrentou o time da Índia no Brabourne Stadium, ele rezou por uma vitória 

da Inglaterra, para que os criadores do jogo derrotassem os novos-ricos lo-

cais, para que fosse mantida a ordem natural das coisas. (Mas os jogos ter-

minavam invariavelmente empatados, devido à sonolência de travesseiro de 

plumas do wicket de Brabourne Stadium; a grande questão, criador versus 

imitador, colonizador contra colonizado, tinha forçosamente de terminar sem 

solução). (RUSHDIE, 1998, p.44). 

 

Por negar, inicialmente, sua indianidade e a chance de viver na liminaridade entre duas 

inscrições culturais, Chamcha rompe com o pai, uma “lenda viva e luminar do movimento 

nacionalista indiano” (RUSHDIE, 1998, p.43), resolvendo – já adulto e consagrado como ator 

e dublador – emigrar mais uma vez para Londres. Lá, por sua extrema capacidade de mimeti-

zar diversos tipos de vozes, sotaques e línguas, Chamcha consegue um emprego como locutor 

de rádio, 

 

porque ele tinha aquele dom, realmente tinha, era o Homem das Mil e Uma 

Vozes. Se você queria saber como o seu vidro de ketchup tinha de falar no 

comercial de televisão, se estava inseguro quanto à voz ideal para o seu pa-

cote de batatas fritas com sabor de alho, ele era o homem de que você preci-

sava. Fazia tapetes falarem em anúncios de casas de decoração, fazia imita-

ções de celebridades, feijões enlatados, ervilhas congeladas. No rádio, podia 

convencer os ouvintes que era russo, chinês, siciliano, presidente dos Esta-

dos Unidos. Uma vez, numa peça radiofônica para trinta e sete vozes, inter-

pretou todos os papéis usando uma variedade de pseudônimos e ninguém 

jamais descobriu. (RUSHDIE, 1998, p.65). 

 

Como o “campo gravitacional de suas habilidades atraía-lhe trabalho”, mas mantinha-

o também numa ambivalente invisibilidade, “trocando corpos por vozes falsas”, Saladin co-

meça a trabalhar como ator e mímico na televisão britânica, especializando-se em interpretar 

estereótipos colonialistas, retornando à Índia com incerta regularidade e sempre a contragosto. 
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É numa dessas travessias entre Bombaim e Londres que ele embarca no avião que explode 

sobre a Mancha. Numa de suas estadias na Inglaterra, ele havia se casado com Pamela Love-

lace, uma cidadã inglesa, ganhando cidadania britânica, o que não lhe garante, apesar de uma 

boa situação financeira e da permissão laboral, qualquer estabilidade existencial. Saladin tam-

bém não é um excelente mímico profissional por acaso. A mímica (mimicry), como se sabe, é 

um conceito importante da teoria pós-colonial e dos migration studies. Ashcroft, Tiffin e Grif-

fitts assim definem a mímica nesse contexto: 

 

quando o discurso colonial incentiva o sujeito colonizado a „imitar‟ o coloni-

zador, através da adoção de hábitos culturais do colonizador, pressupostos, 

instituições e os valores, o resultado nunca é uma simples reprodução de ca-

racterísticas. Em vez disso, o resultado é uma “cópia desfocada” do coloni-

zador, a qual pode ser bastante ameaçadora. Isto ocorre porque o mimetismo 

nunca está distante do escárnio, pois pode aparecer para parodiar o que ele 

imita. Portanto, o mimetismo localiza uma rachadura na certeza da domina-

ção colonial, uma incerteza em seu controle do comportamento dos coloni-

zados. (2000, p.139). 

 

O termo “mímica” é uma imagem-conceitual adaptada por Homi Bhabha da noção 

psicanalítica de ambivalência – o permanente balanço entre o fascínio e a oposição a um obje-

to de desejo. O crítico indiano deslocou a ambivalência para a imagem plástica da mímica, o 

conjunto de gestos silenciosos da pantomima teatral, para descrever o complexo relaciona-

mento – marcado pela recusa e pelo fascínio, pela imitação e pelo suplemento da diferença – 

entre colonizadores e colonizados. A ambivalência na mímica produz, segundo a leitura da 

teoria pos-colonial, convulsões no âmbito da discursividade colonial, pois implica sempre em 

disrupções, intervalos e suplementos diferenciais ao contexto colonial por parte do coloniza-

do. Bhabha foi buscar exemplos da mímica e da ambivalência no pensamento de Fanon, mas 

sobretudo na caracterização dilemática dos personagens de Os Mímicos, de V. S. Naipaul. 

Na abertura desse romance, o protagonista e narrador, Raul Singh, um imigrante pós-

colonial que vive em Londres, descreve as ambivalências da mímica quando narra a sua rela-

ção com seu senhorio inglês: 

 

Quando vim pela primeira vez a Londres, pouco depois do fim da guerra, passa-

dos alguns dias de minha chegada me vi numa pensão [...]. O dono da pensão 

chamava-se sr. Shylock. [...] Ainda não conhecia as normas sociais de Londres, 

nem as fisionomias e cútis das terras setentrionais; assim o sr. Shylock me pare-

cia um homem distinto, como um advogado, empresário ou político. Ele tinha o 

hábito de pegar no lóbulo da orelha e inclinar a cabeça quando escutava alguém. 

Achei aquele gesto atraente e o imitei. Eu estava a par dos acontecimentos ocor-

ridos recentemente na Europa; eles me angustiavam; e, embora estivesse tentan-
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do viver em Londres com sete libras por semana, eu oferecia ao sr. Shylock uma 

compaixão silenciosa e integral” (NAIPAUL, 1997, p.5). 

 

Bhabha, cuja relação com Naipaul é marcada também por ambivalências quanto à lei-

tura da cultura pós-colonial, afirma, num texto que mistura comentários sobre a obra de Nai-

paul e um balanço de sua própria experiência como intelectual imigrante, que sua busca por 

um assunto “seu” não surgiu diretamente dos autores ingleses, mas do “mundo indo-

caribenho de Naipaul que acabou se tornando a rota diversa e exílica” que o conduziu “aos 

temas históricos e às questões teóricas que iriam formar o âmago” do seu pensamento. “Por 

motivos ainda obscuros para mim”, afirma Bhabha, “o desvio pelo ambiente de Naipaul trou-

xe de volta o mundo, e as palavras, da minha vida em Bombaim, assim como a viagem de 

Naipaul de Trinidad a seu lar ancestral na Índia passou por suas experiências inglesas” 

(BHABHA, 2011, p.175). 

Ainda de acordo com Bhabha, o termo “mímica” (e suas traduções possíveis, como 

“mimetismo”, “imitação” etc.) se refere à possibilidade de ler as relações entre colonizadores 

e colonizados numa chave mais estratégica. Pela mímica, as oposições entre “senhor e escra-

vo”, mesmo que marcadamente assimétricas, são relativizadas pela ambivalência irônica 

quando vistas como produtos afetados simultaneamente por uma mesma ordem: 

 

dentro da economia conflituosa do discurso colonial que Edward Said des-

creve como tensão entre a visão panóptica sincrônica da dominação – a de-

manda pela identidade, a estase – a mudança, a diferença – a mímica repre-

senta um acordo irônico. [...] Então, a mímica colonial é o desejo de um Ou-

tro reformado, reconhecível, como sujeito de uma diferença que é quase a 

mesma, mas não exatamente. O que vale dizer que o discurso da mímica é 

construído em torno de uma ambivalência; para ser eficaz, a mímica deve 

produzir continuamente seu deslizamento, seu excesso, sua diferença. (1998, 

p.130. Grifos do autor). 

 

Extrapolando a leitura dos personagens, podemos dizer que as releituras miméticas 

que Rushdie faz da tradição canônica ocidental são também uma mímica, uma imitação paró-

dica e pós-colonial que “escreve de volta ao centro”.  

No momento da sua captura nas praias do Canal da Mancha, Saladin alega aos policiais 

da imigração seu status de “cidadão britânico” e aos brados não ser “um refugiado clandestino 

que veio de barco de pesca, nem nenhum dos seus ugando-keniatas”
76

 (RUSHDIE, 1998, 

                                                           
76

 Keniata refere-se a Jomo Kenyatta, líder político do Quênia, fundador da Federação Pan-Africana, perseguido 

pelo império britânico por conta de seu envolvimento com o movimento Mau Mau, que não tinha qualquer rela-

ção direta com Uganda. A hifenização ugando-keniata aproxima duas ex-colônias britânicas e satiriza a propen-

são racista a homogeneizar os países africanos.  
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p.139). Como não consegue apresentar seu passaporte ou qualquer documento de identificação, 

desaparecidos durante a explosão, Saladin experimentará a condição de “indocumentado”. “In-

documentados”, no jargão das autoridades migratórias, são aqueles imigrantes que não foram 

autorizados pelo Estado a ingressar (mesmo que temporariamente), permanecer e exercer qual-

quer atividade remunerada no país de chegada, o que não é o caso de Saladin. Este nega sua 

“categoria indocumentada”, mas os agentes começam a “chorar de alegria, as lágrimas rolando 

até pelas caras comuns dos homens em roupas comuns do serviço de imigração” (RUSHDIE, 

1998, p.139). Ao ser capturado, Saladin enfrenta um processo de aviltamento frequente nas pri-

sões de imigrantes ilegais nas fronteiras. Os agentes de imigração, após receberem uma denún-

cia anônima sobre “a entrada ilegal de imigrantes nas praias britânicas”, não ocultam a satisfa-

ção emocionada com a perseguição, mostrando-se fisicamente agitados como “cães de guarda”: 

“homens de cara comum empinaram o corpo e pareceram se enrijecer, cada um deles com uma 

perna ligeiramente levantada, como cães de caça” (RUSHDIE, 1998, p.138). Os policiais não 

conseguem acreditar na sorte do seu “achado”. Eles riem e choram de alegria, fazendo piadas 

com a aparência de Saladin, ficando implícito que também se utilizam de expedientes violentos. 

Assim, o primeiro oficial “começou a emitir um chiado nada comum que soava como prazer, 

enquanto um suave gemido escapava dos lábios do segundo, e o terceiro começou a rolar os 

olhos de uma maneira estranhamente satisfeita” (RUSHDIE, 1998, p.138).  

Saladin afirma então ter “direito de residência”, apelando ao seu casamento com “uma 

adorável e branca esposa inglesa” e às suas aparições na televisão britânica, nas quais inter-

preta Maxin Alien, um “playboy alienígena”. Seu personagem é uma condensação de estereó-

tipos indianos e protagoniza o The Aliens Show, um sitcom de cores “étnicas” voltado para o 

público infantil, que mistura o mistral show estadunidense, Guerra nas Estrelas, 2001 – Uma 

odisséia no espaço e Vila Sésamo. Apesar da grande audiência, o programa havia sido dura-

mente “criticado por radicais negros, que deram a Chamcha um apelido. Por conta de sua 

formação em escolas de elite [...], ele passou a ser conhecido como Pai Tomás Moreno” 

(RUSHDIE, 1998, p.256). Essa outra alcunha, “Pai Tomás Moreno”, é também uma “tradu-

ção” do seu sobrenome indiano, “Chamchawhala”, uma remissão expandida ao estereótipo do 

Tom, sintetizado na figura do Uncle Tom (traduzido no Brasil como Pai Tomás) de A Cabana 

do Pai Tomás, romance da escritora americana Hariet B. Stowe. Como se sabe, o Uncle Tom 

tornou-se, ao lado da mammie, um personagem emblemático e modelar da “subserviência ao 

opressor”, pois encarnava com perfeição a representação que os senhores brancos, liberais ou 

escravagistas, buscavam dos negros: um preto velho, bondoso, sábio, misterioso, “um negro 

de alma branca” e contraponto do escravo fujão e rebelde. Em Os Versos Satânicos, protestos 
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de movimentos negros em desagravo ao programa começam a surtir efeito e levam a emissora 

a “despolitizar” a série, “despedindo Chamcha e colocando um gigantesco teutônico com pei-

torais e um topete dentro da maquiagem profética e das imagens geradas por computador. O 

Schwarzenegger de látex e Quantel, uma versão sintética, um Rutger Hauer de Blade Runner 

falando a gíria da moda” (RUSHDIE, 1998, p.256). 

Sofrendo os constrangimentos típicos das prisões de imigrantes ilegais, Saladin 

Chamcha, desesperado, grita aos oficiais da imigração: „“Vocês não assistem TV? Não estão 

entendendo? Eu sou Maxim. Maxim Alien!‟. „É mesmo?‟, diz o oficial de olhos saltados: „E 

eu sou Caco, o sapo‟” (RUSHDIE, 1998, p.139). E quando “chegou ao camburão, Saladin viu 

o traidor, Gibreel Farishta”, que se passara por amigo de Rosa Diamond, “olhando da sacada 

do quarto de Rosa, e não havia luz nenhuma brilhando em volta da cabeça do maldito” 

(RUSHDIE, 1998, p.141). 

Quando os policiais arrancam suas roupas na viatura, Chamcha, o “alienígena máxi-

mo”, passa a sofrer mais intensamente uma alomorfia que o transformará, daí por diante, em 

um homem-bode, uma gigantesca criatura peluda, “um sátiro diabólico com imensos chifres”: 

 

Os três oficiais da imigração estavam particularmente animados, e foi um 

deles – o de olhos saltados cujo nome, acabou transpirando, era Stein – quem 

„desembrulhou‟ Saladin com uma alegre observação de que era „Hora de 

abrir, Packy; vamos ver do que você é feito!‟ [...] Os chifres continuavam 

batendo em tudo, na direção, no chão sem forração, nas canelas de um poli-

cial – e nestas últimas ocorrências foi sonoramente esbofeteado no rosto por 

um oficial da lei compreensivelmente irado. (RUSHDIE, 1998, p.155). 

 

Segundo Jorge Luis Borges, “a memória dos sátiros” da tradição greco-romana, com cor-

pos de cabra da cintura para baixo, braços, rostos humanos, pelos, orelhas pontiagudas, cornos nas 

testas e narizes encurvados, “influenciou a imagem medieval dos diabos” (BORGES, 2007, 

p.187). A caracterização física de Chamcha durante a metamorfose confere, com a exceção do seu 

proeminente priapismo, com a figura descrita pelo autor argentino. O falo imenso do Saladin-

Sátiro tem a ver com os lascivos e metamórficos sátiros que acompanham o deus Baco em suas 

emboscadas para capturar as ninfas. Foi “Juno (Hera), irritada como em todas essas metamorfo-

ses, quem deu aos Sátiros chifres, orelhas e pés de cabra” (COMMELIN, 2000, p.160). 

Com sua ironia peculiar, o narrador nos informa que o aparecimento dos chifres, cas-

cos e pelos no corpo de Saladin, marcas do estágio inicial de sua mutação, são as “provas ra-

ciais” mais contundentes, para a polícia, de que ele é “um imigrante ilegal”. Por sua demonía-

ca condição de indocumentado e sua “pele/pelo morena/o”, Saladin é chamado de packy, um 
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trocadilho que funde pack (embalagem, já que ele está sendo “aberto”) e o termo paki, uma 

gíria, possivelmente uma abreviatura de “paquistanês”, surgida no vernáculo urbano da Lon-

dres nos anos de 1960 quando do crescimento das ondas migratórias de sul-asiáticos, paquis-

taneses, afegãos, bengalis e indianos para a Grã-Bretanha. O termo tem conotações raciais 

ofensivas e ganhou ampla circulação nos jornais ingleses para se referir às questões das anti-

gas colônias e à presença de imigrantes no Reino Unido. Paki, como todo calão etnocêntrico, 

é um rótulo homogeizador também usado, na Grã-Bretanha, em relação a árabes e afro-

descendentes de todas as procedências. Guardadas as diferenças, está próximo dos “nossos” 

generalizadores “paraíbas”, no Rio de Janeiro, e “baianos”, em São Paulo. A partir da década 

de 1980, o significante paki foi mimetizado e sua carga semântica expandida, sendo reescrito 

positivamente entre os jovens das comunidades de imigrantes, principalmente as segunda e 

terceira gerações de indo-paquistaneses na Inglaterra. Hoje, no vernáculo imigrante, ser paki 

também “is beautiful, is cool!”. 

Claro que a mutação corporal de Saladin na imagem radical do Outro inumano é, além 

da dor física real que o acomete, o estopim de uma transformação identitária não menos dolo-

rosa que sua mudança de aparência. Saladin vai perdendo seus traços humanos nas mãos dos 

agentes de imigração quase que simultaneamente à mudança do seu sonho por uma Inglaterra 

ideal. Mesmo que essa nova consciência de sua condição intersticial não se dê num único gol-

pe, ela se acentua e vai se desenhando ao longo de sua (des)ventura. A matriz única, a angli-

cidade que desejava acriticamente, começa também a ser relativizada pela pressão da realida-

de, o que antes não ocorria em sua visão romantizada da metrópole. A Inglaterra passa a ser 

também, como diz o narrador, um “universo de medo”, quando Saladin 

 

sentiu um forte chute acertar-lhe as costelas, doloroso e realista a ponto de 

fazê-lo duvidar da verdade de todas as teorias de alucinação. Voltou a aten-

ção para o real, para este presente que consistia de um furgão policial tran-

cado, contendo três oficiais de imigração e cinco policiais que eram, nesse 

momento pelo menos, todo o universo que havia a seu alcance. Um universo 

de medo. (RUSHDIE, 1998, p.156). 

 

A exemplo de outros momentos, Rushdie representa, na prisão de Saladin, como as 

forças policiais, as leis, os tribunais de justiça e as instituições estatais não escapam, é claro, à 

influência e às repetições de estereótipos na coerção aos imigrantes. No caso destes, “a polí-

cia”, afirma Rushdie, “oferece ameaças em vez de proteção e os tribunais dão poucas espe-

ranças de reparação” (1994, p.156). Saladin, cidadão indo-britânico que viajara enfatiotado 

como passageiro de primeira classe, vê-se agora, por conta de suas “marcas raciais”, tratado 
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como “cidadão de última classe” pela polícia de imigração, forçado inclusive a comer as pró-

prias fezes, pois “neste país”, como informa um dos policiais a Saladin Chamcha, “limpamos 

nossa sujeira”:  

 

Chamcha estava confuso. Então notou um grande número de bolinhas maci-

as que tinham aparecido no chão do camburão. Sentiu-se consumir de ver-

gonha e amargura. Aparentemente até seus processos naturais eram caprinos 

agora. Que humilhação! Ele era – tinha se esforçado tanto para ser – um ho-

mem sofisticado! Essa degradação podia não significar nada para a ralé das 

aldeias em Sylhet ou para as oficinas de bicicletas de Gujranwala, mas ele 

era feito de outra matéria! Mesmo enquanto realizava (não tendo outra op-

ção) o último e mais baixo ritual de sua injustificada humilhação [...] Saladin 

Chamcha começou a notar que os três oficiais de imigração não pareciam 

nem agiam mais tão estranhamente quanto de início. Nem se pareciam mais 

um com o outro. O oficial Stein, que os colegas chamavam de „Mack‟ ou de 

„Jockey‟, era um homem grande, corpulento, com uma grossa montanha-

russa de nariz; seu sotaque, agora estava claro, era exageradamente escocês. 

„É isso aí‟, observou, aprovando, enquanto o infeliz Chamcha mastigava. 

(RUSHDIE, 1998, p.157). 

 

Os Versos Satânicos é uma crítica explícita, séria e jocosa, ao tratamento dado aos 

imigrantes minoritários no Reino Unido. O romance refletia na ficção, de certa forma, as ati-

vidades de intelectual público do autor, iniciadas desde a década de 1970 e os primeiros anos 

da década de 1980, quando esteve diretamente envolvido nos debates sobre as relações étnicas 

e raciais das comunidades imigrantes em Londres. Em seu importante ensaio O novo império 

dentro da Inglaterra, lançado em 1984, Rushdie afirma que, muito embora a  

 

Inglaterra não seja a África do Sul [na época em pleno apartheid] e a Alema-

nha do Terceiro Reich, [...] o racismo não é um assunto marginal na Inglater-

ra contemporânea e não é um assunto de uma minoria periférica [...] Acredi-

to que a Inglaterra está passando por uma fase crítica do seu período pós-

colonial, e esta crise não é simplesmente econômica e política. (RUSHDIE, 

1994, p.151). 

 

Ao comentar o contexto da virada do século 20 como marcado por uma ampla “crise 

da cultura”, Rushdie referia-se no geral à quadra histórica da cultura ocidental – o rescaldo 

das desmontagens do antigo sistema colonial – e, mais especificamente, à emergência do 

“momento pós-colonial”, quando as imigrações massivas começavam a reconfigurar os luga-

res característicos do colonialismo, assim como os antigos binarismos entre local e global, o 

centro e a periferia, o interior da nação e sua exteriorização. O combalido sistema colonialista, 

que sempre carregou dentro de si, conforme Kuortti (2007, p.129), “seu duplo” fora do centro, 

agora, no período pós-colonial, terá que lidar com o Outro colonizado que “emerge de sua 
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invisibilidade imposta e passa a representar uma crise para a cultura colonial” (KUORTTI, 

2007, p.129). A violência simbólica do racismo, a xenofobia, a truculência real da polícia, a 

permanência do imaginário colonialista, assim como todos os empecilhos ao acesso à cidada-

nia, relativizam, conforme Rushdie, as afirmações de que a circulação global de pessoas é um 

fato acessível e pleno de liberdade. O tratamento dispensado a esses “convidados indeseja-

dos”, como mostrado no romance, adia a esperança de que as diásporas formam comunidades 

exemplares do momento transnacional e reescrevem o obtuário do Estado-Nação, o qual con-

tinua a ser uma forma privilegiada de política, como a repressão aos imigrantes indicia. Ainda 

no mesmo ensaio, Rushdie assimila as ambivalências da “crise cultural” do momento ao cres-

cimento dos ataques racistas a estrangeiros na Grã-Bretanha. Segundo ele, muitos imigrantes 

foram para o Reino Unido 

 

porque foram convidados. O governo Macmilian lançou uma campanha pu-

blicitária em grande escala para os atrair. Eram anúncios extraordinários, 

cheios de esperança e otimismo, que faziam a Inglaterra parecer a terra da 

abundância [...] As pessoas vieram para cá de boa-fé, pensando que eram de-

sejadas. Foi assim que o novo Império foi importado. Este país fora há muito 

alcunhado de „pérfida de Albion‟
77

; agora esse epíteto vergonhoso está a ser 

merecido de novo. Então como é este país onde os imigrantes chegam e onde 

seus filhos crescem? Não o reconheceriam. Porque não é a Inglaterra do fair 

play, da tolerância, da igualdade – talvez essa terra nunca tenha existido, a 

não ser nos contos de fadas. [...] Nas ruas do novo Império, as mulheres de 

cor são insultadas e as crianças de cor espancadas no caminho de casa para a 

escola. Nos dilapidados bairros do novo Império, as famílias de cor ficam 

com as janelas partidas, têm medo de sair depois de escurecer e metem-lhes 

excrementos humanos e de animais pelas caixas do correio. A Inglaterra é 

agora dois mundos completamente diferentes e aquele que se habita é deter-

minado pela cor da pele. (RUSHDIE, 1994, p.156). 

 

Após a sequência da captura, Saladin é confinado em uma bizarra e “misteriosa insti-

tuição” prisional – misto de casa de detenção secreta, sanatório psiquiátrico, hospital veteriná-

rio e depósito de imigrantes que aguardam a deportação –, na qual são feitas experiências ge-

néticas com animais e humanos. Trata-se de uma incorporação intertextual do romance A Ilha 

                                                           
77

 A expressão “Perfídia de Albion” é utilizada para se referir à Inglaterra como espaço-nação caracterizado 

historicamente por hostilidades raciais e xenofobias. Albion é a helenização poética de Alba, possivelmente um 

termo celta que designava a região norte da Grã-Bretanha. Em seu poema Jerusalém, Willian Blake clama pelo 

despertar de Albion, um “gigante” que é tanto uma alegoria do espírito nacional da Inglaterra quanto uma metá-

fora totalizante do “homem universal”. Albion se encontra “separado de sua Emanação, fechado em seu egoísmo 

cerebral, no sono de Ulro”, mas deve emergir, no característico tom profético de Blake, para “cumprir seu desti-

no”: “Uma água negra se acumula. Retorna, Álbion! Retorna!// Chamam por ti teus irmãos, e teus pais, e teus 

filhos.// Tuas amas e tuas mães, tuas filhas e tuas irmãs. Choram pela enfermidade de tua alma. E a Divina visão 

se escurece. [...] Assim falou Álbion, com ciosos temores, escondendo a sua Emanação [...] As nuvens recobrem 

as margens do Tâmisa! Os antigos pórticos de Álbion/ Se escurecem! Corre o sangue pelas montanhas de Álbi-

on, os gritos de guerra e tumulto” (BLAKE, 1986, p.47).  
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do Doutor Moreau, de H. G. Wells (2012). Lançado em 1896, o clássico romance de Wells, 

conforme Braulio Tavares no prefácio da edição brasileira, “é uma forma híbrida entre a FC 

(ou Scientific Romance, como era chamada na Inglaterra daquele tempo) e o romance de a-

ventura em lugares exóticos” (TAVARES, 2012, p.7). O livro também foi lido como uma das 

primeiras distopias da ficção científica, assim como uma alegoria disfórica do colonialismo 

europeu. Embora seu locus enunciativo seja a cultura eurocêntrica, Wells, pessimista em rela-

ção aos “sucessos” da colonização, introduziu as ambivalências do descrédito nos discursos 

missionários da civilização europeia, parodiando acerbamente o darwinismo social, o creacio-

nismo e a utopia expansionista da época. Na série das narrativas sobre ilhas utópicas, A Ilha 

do Dr. Moreau é uma resposta finissecular à Utopia de Morus e uma representação intermedi-

ária que antecipa a fantasia de A Invenção de Morel, de Adolfo Bioy Casares (MARTINS, 

2007, p.75). Como é comum em Rushdie, que dialoga com os mestres da tradição sem contu-

do tentar “superá-los”, mas sim deslocando-os pela mímica (traindo-os para melhor reveren-

ciá-los, poderíamos dizer), o romance de Wells tem alguns de seus elementos revertidos: sua 

ilha, espaço sem nome, está situada em uma zona tropical do “Oriente”. O narrador do livro, 

Edward Prendick, um cidadão britânico e “excêntrico naturalista”, conta sua aventura de náu-

frago resgatado por Montgomery, o assistente do Dr. Moreau, e M‟ling, um “homem de as-

pecto deformado, pescoço peludo, agilidade de animal e olhos injetados de sangue nas bor-

das” (WELLS, 2012, p.25), uma das criaturas “inventadas” por Moreau. Prendick, “o homen 

que não ia a lugar nenhum”, é conduzido à “estranha ilha sem nome”. O “viajante desafortu-

nado” havia partido do porto de Callao, no Peru, passando por Arica, na costa do Chile, rumo 

ao Pacífico Sul, quando o navio em que estava naufragou. No capítulo O desembarque na 

ilha, o narrador descreve o litoral como lugar de “sol impiedoso” e “coberto de espessa vege-

tação, principalmente composta de uma variedade de palmeira” (WELLS, 2012, p.35). Em Os 

Versos Satânicos, a ilha de Moreau aparecerá fundida, no pesadelo de Saladin, a outra ilha 

utópica, a gélida Grã-Bretanha, que “já começava a ser tropicalizada” por Gibreel Farishta. 

Não por acaso, o próprio Moreau afirma, no romance de Wells, que ambas as “ilhas estão 

cheias de fenômenos hostis” (WELLS, 2012, p.90); e Prendick, ao retornar à Inglaterra, não 

escapará ao “horror insuportável” de ver que nas ruas de Londres 

 

as mulheres ao redor soltavam miados; homens esfaimados e furtivos lança-

vam olhares de inveja, operários pálidos passavam tossindo, com olhos can-

sados e passos forçados como cervos feridos gotejando sangue; [...] e especi-

almente repugnantes eram os rostos vazios e inexpressivos das pessoas nos 

trens e nos ônibus; [...] E às vezes me parecia que nem eu era uma criatura 

racional, mas apenas um animal a mais, atormentado por alguma estranha 
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desordem no cérebro que o impelia a vaguear sozinho, como uma ovelha do-

ente. (WELLS, 2012, p.170). 

 

Ao despertar pela manhã após ter tido sonhos agitados, Saladin Chamcha descobre-se 

então na cama do hospital-prisão e sente os eflúvios da tropicalização e “indianização” da ilha 

inglesa iniciada por Gibreel: 

 

seu nariz informou que aquele sanatório, ou fosse o que fosse aquele lugar, 

já estava também começando a feder; odores de selva e de fazenda mistura-

vam-se num rico aroma, semelhante ao de exóticos temperos fritando em 

manteiga clarificada – coentro, açafrão, canela, cardamomo, cravo. „Já é de-

mais‟, pensou com firmeza. „Está na hora de tirar a limpo algumas coisas.‟ 

Jogou as pernas para fora da cama, tentou levantar-se e caiu imediatamente 

ao chão, nada acostumado aos novos membros. Levou cerca de uma hora pa-

ra superar o problema – aprendendo a andar segurando na cama e caindo até 

ganhar confiança. Aos poucos, e muito hesitante, conseguiu chegar até o bi-

ombo mais próximo; foi quando apareceu a cara do inspetor da imigração 

Stein, como o Gato de Cheshire, entre dois biombos a sua esquerda, seguida 

rapidamente do resto do corpo do sujeito, que tornou a fechar os biombos 

atrás de si com uma rapidez suspeita. (RUSHDIE, 1998, p.161). 

 

Durante sua permanência na prisão para imigrantes, Saladin entrará em contato com 

criaturas que hibridizam o “Povo Animal”, “o arremedo de humanidade e imitação da vida 

civilizada” (WELLS, 2012, p.190), criado pelo Dr. Moreau. Da iconografia dos seres mitoló-

gicos saídos do bestiário das narrativas fantásticas sobre o Oriente emerge o Manticora, ge-

ralmente representado como um leão ou tigre de pelos ruivos e cabeça humana, mas que no 

romance tem suas características invertidas: corpo humano, “cabeça de tigre feroz, com três 

fileiras de dentes” (RUSHDIE, 1998, p.164). O Manticora de Rushdie vem do “manual de 

zoologia fantástica” de Jorge Luis Borges e da descrição que o autor argentino faz dessa figu-

ra mitológica em O Livro dos Seres Imaginários (BORGES, 2007, p.143). O Manticora, figu-

ra fronteiriça e híbrida, se identifica com o drama metamórfico de Chamcha. Ele é, na verda-

de, um ex-modelo indiano que migrou para Londres, também capturado pela polícia de imi-

gração e metamorfoseado em um “semi-animal”. É ele quem “desperta” Saladin, agora tam-

bém chamado de “Belzebu”, de seu “sonho terrível”: 

 

 

 

„Psiu!‟  

Nessa noite, na luz esverdeada da misteriosa instituição, Saladin despertou 

com um chiado de bazar indiano. „Psiu. Você aí, Belzebu. Acorde.‟  De pé 

na frente dele estava uma figura tão improvável que Chamcha sentiu vontade 

de enfiar a cabeça debaixo dos lençóis; mas não podia porque, afinal, não era 
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ele próprio um...? „Isso mesmo‟, disse a criatura. „Está vendo, você não está 

sozinho.‟ Tinha o corpo inteiramente humano, mas a cabeça era de um tigre 

feroz, com três fileiras de dentes. „Os vigias da noite sempre acabam cochi-

lando‟, explicou. „É assim que a gente consegue conversar‟. (RUSHDIE, 

1998, p.164). 

 

O homem-tigre dá a Chamcha notícias sobre as metamorfoses sofridas por outros imi-

grantes confinados na clínica-prisão. Aqui, Rushdie desloca a “Casa da Dor”, o infernal labo-

ratório no qual o Dr. Moreau transforma animais em semi-humanos, para o centro de Londres, 

com a diferença de que na Casa da Dor original animais são transformados em humanos e 

aqui, na prisão da metrópole, seres humanos, imigrantes, são fundidos a animais. No romance 

de Wells, Prendick, em sua lista de “formidáveis homens-animais, esculpidos por Moreau”, 

nos informa sobre a existência na ilha de “um Sátiro, um misto de macaco e bode” (WELLS, 

2012, p.110), muito próximo às características de Saladin após a metamorfose satânica. Se-

gundo Prendick, comentando as veleidades cultas e eruditas de Moreau, “o Sátiro era uma 

obra de Moreau em evocação à memória clássica, com a cara de expressão ovina, feições de 

tipo semita acentuado, a voz com um balido áspero [Saladin será forçado a trocar seu perfeito 

sotaque inglês pelos grunhidos de um bode], e as extremidades inferiores de aparência satâni-

ca” (WELLS, 2012, p.114). 

Contudo, para o Manticora, que lhe traz as informações sobre as experiências com os 

imigrantes ilegais, as “animalizações” realizadas nessa paródica Casa da Dor decorrem, prin-

cipalmente, da linguagem e das “descrições” discursivas sobre os estranhos, ou seja, das re-

presentações da alteridade construídas por quem tem “o poder das imagens”.  

 

Tem uma mulher daquele lado‟, disse, „que agora já está quase inteira trans-

formada em búfalo. Um empresário da Nigéria agora tem rabo. Um grupo de 

turistas do Senegal estava só trocando de avião e foram todos transformados 

em cobras. Eu sou do ramo da moda; há alguns anos sou um dos modelos 

mais bem pagos, com base em Bombaim, e já desfilei uma variedade imensa 

de ternos e camisas. Mas quem é que vai me empregar agora?‟, e caiu em 

inesperado pranto [...] „Eles descrevem a gente‟, o outro sussurrou, solene. 

„Só isso. Eles têm o poder da descrição, e a gente sucumbe às imagens que 

eles constroem.‟ (RUSHDIE, 1998, p.165). 

 

Essas são uma declaração e uma imagem importantes que simbolizam bem uma das 

questões levantadas no romance: o poder da nomeação do Outro e a possibilidade reversiva 

do discurso da alteridade. É também uma maneira de o autor conectar a experiência individual 

de Saladin com a brutalidade e o racialismo policiais à estrutura sistemática da discursividade 

imperialista e colonial, na qual muitos imigrantes são representados cotidianamente, questão 
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que não aparece na fantasia colonial de Wells. Conforme Rushdie,  

 

um dos conceitos-chave do imperialismo era que a superioridade militar im-

plicava superioridade cultural, e isto permitia aos ingleses reprimir culturas 

muito mais antigas do que a sua; e ainda permite. Para os cidadãos do novo 

império importado, para asiáticos e negros colonizados da Inglaterra, a força 

policial representa o exército colonial, aqueles regimentos de ocupação e 

controle. (1994, p.154). 

 

É o Manticora quem também conta a Saladin sobre um plano de fuga arquitetado pelas 

criaturas-imigrantes “antes que sejam transformadas em algo pior”, como explica. Saladin, 

ainda desconfiado de que sua situação é apenas parte de um pesadelo, hesita incialmente em 

aderir à evasão, já que ele ainda não consegue entender os motivos de sua metamorfose, pois 

vivera na Inglaterra por anos, e nada disso (pelo menos não tão radicalmente quanto agora) 

tinha acontecido. Seus esforços iniciais serão no sentido de “despertar” desse pavoroso estado 

kafkiano. Assim, certa madrugada, Saladin ainda se viu “sonhando com a Rainha, fazendo 

amor ternamente com a Monarca. Ela era o corpo da Grã-Bretanha, o avatar do Estado, e ele a 

tinha escolhido, entrado em conjunção com ela; era a sua Amada, a lua de suas delícias” 

(RUSHDIE, 1998, p.166). Contudo, esse sonho tão estranho e ambíguo quanto seu pesadelo 

real e 

 

esta imagem de um ato sexual com a Rainha é mais um forte momento anti-

imperialista, pois Saladin está agindo contra os piores temores dos colonia-

listas: o nativo violando uma mulher branca. Esta é a Rainha, o corpo da 

Grã-Bretanha, é a transgressão final. Após este sonho/não-sonho Saladin está 

pronto para se juntar à fuga. (KUORTTI, 2007, p.130). 

 

Com a ajuda da Doutora Hyacinth Phillips (outra paródia reversiva do Dr. Moreau), fi-

sioterapeuta do presídio, Saladin e outros imigrantes, juntamente com os “prisioneiros co-

muns” de um Centro de Detenção anexo ao pavilhão dos ilegais, conseguem finalmente esca-

par do cativeiro:  

 

A grande escapada aconteceu algumas noites depois, quando os pulmões de 

Saladin estavam já quase vazios de muco, graças ao tratamento de Miss 

Hyacinth Phillips. A coisa acabou sendo bem organizada, em grande escala, 

envolvendo não apenas os internos do sanatório, mas também os detentos, 

como os chamava o Manticora, mantidos detrás de cercas de arame no Cen-

tro de Detenção próximo. Como não era um dos grandes estrategistas da es-

capada, Chamcha simplesmente esperou em sua cama conforme lhe foi de-

terminado, até que Hyacinth viesse avisá-lo, e então saiu correndo daquela 

ala de pesadelos para a claridade de um céu frio e enluarado. (RUSHDIE, 



173 

 

1998, p.167). 

 

A sequência da fuga tem uma atmosfera de rebelião antissistema, representando um 

ato de resistência dos imigrantes, aliados a outros marginais “comuns”, algo como um distúr-

bio feito em nome da “reumanização daqueles que tinham sido demonizados pelo centro co-

lonial” (KUORTTI, 2007, p.131): 

 

havia muitos vultos correndo pela claridade da noite, e Chamcha divisou se-

res que jamais teria imaginado, homens e mulheres que eram parte plantas, 

ou insetos gigantes, ou mesmo, em certos casos, feitos parcialmente de tijo-

los ou de pedra; havia homens com chifres de rinoceronte no lugar do nariz e 

mulheres com pescoços longos de girafa. Os monstros corriam depressa, em 

silêncio, para os limites do complexo do Centro de Detenção, onde o Manti-

cora e outros mutantes de dentes afiados esperavam ao lado dos grandes bu-

racos que tinham aberto a mordidas na malha da cerca, e estavam fora, li-

vres, cada um seguindo o seu caminho, sem esperança, mas também sem 

vergonha. (RUSHDIE, 1998, p.167). 

 

Um rápido parêntese: no romance, as imagens de resistências simbólicas misturam-se 

muitas vezes a atos de enfrentamentos políticos violentos. O exemplo é a sequência da revolta 

provocada pela morte de Sylvester Roberts, “o homem-montanha de casquete africano e pon-

cho vermelho-amarelo-preto” (RUSHDIE, 1998, p.276) e importante ativista afrocaribenho 

conhecido pela alcunha de Dr. Uhuru Simba, morto quando se encontrava sob a custódia da 

polícia. Por ser um imigrante combatente, Uhuru (“liberdade” em suaíle) é alvo dos estereóti-

pos raciais dominantes nos discursos das autoridades. Ele é “acusado pelos assassinatos co-

metidos por um branco” e, por uma “questão de Magia Negra”, era considerado “o sacerdote 

vodu o baron samedi
78

 o bode expiatório” (RUSHDIE, 1998, p.276). O enquadramento sen-

sacionalista da imprensa em torno da morte de Uhuru torna-se, paradoxalmente, um dos rasti-

lhos de pólvora dos riots subalternos que começavam a estourar nas ruas de Londres, pois “as 

represálias – espancamentos, ataques a propriedades, o de sempre – já estavam começando” 

(RUSHDIE, 1998, p.276). O narrador comenta assim os desdobramentos do “caso Uhuru”:  

 

como Simba já havia, de fato, sido julgado e condenado por aquela que ele 

próprio uma vez chamara de „imprensa arco-íris: vermelha como sangue, ro-

xa como hematoma, azul como cianose, verde como catarro‟, a sua morte pa-

receu um ato de justiça para muita gente, a queda compensatória de um as-

sassino monstruoso. Mas em outro tribunal, silencioso e negro, ele recebera 

uma sentença absolutamente favorável, e essas avaliações opostas do morto 

se transferiram, como consequência de sua morte, para as ruas da cidade, e 
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 No vodu antilhano, Baron Samedi é a figura que faz a mediação entre a vida terrena e o mundo dos mortos. 

(Retirado do glossário anexo em Os Versos Satânicos, p.16). 
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fermentaram no infindável calor tropical. (RUSHDIE, 1998, p.424). [...] 
 

Começaram a ocorrer incidentes violentos com frequência cada vez maior: 

ataques a famílias negras em edifícios comunitários, assédio de crianças ne-

gras que voltavam da escola para casa, brigas em pubs. (1998, p.426). 

 

A repressão da polícia metropolitana às comunidades migrantes, incitando violência 

racial e reações de “autodefesa”, reaparece outra vez nesse momento da narrativa: 

 

correram pela comunidade histórias de violência policial, de jovens negros 

jogados para dentro de carros e peruas não identificados, pertencentes a gru-

pos de patrulha especial, e jogados para fora, de maneira igualmente discre-

ta, cobertos de cortes e contusões. Patrulhas de autodefesa, formadas por ra-

pazes sikhs, bengaleses e afro-caribenhos – descritas pelos oponentes polici-

ais como grupos vigilantes –, começaram a percorrer o distrito a pé ou em 

velhos Fords Zodiac e Cortina, decididos a não „esperarem sentados‟. 

(RUSHDIE, 1998, p.426). 

 

No último capítulo, ambientado em Londres, as consequências dos conflitos raciais 

são os incêndios do edifício do Conselho de Relações Comunitárias de Brickhall, “um mons-

tro de um único andar de tijolos roxos com janelas à prova de balas, uma criação no estilo 

bunker dos anos 60, quando tais linhas eram consideradas elegantes” (RUSHDIE, 1998, 

p.438), resultando na morte de uma mulher grávida; e também do Shaandaar Café, situado no 

“gueto de imigrantes”
79

, onde Saladin se esconde após a fuga da prisão: 

  

não um palácio, apenas um café. E nos quartos do andar de cima, uma pen-

são. Nenhuma princesa adormecida, só uma mulher decepcionada, derrubada 

pela fumaça, jaz ali inconsciente; e ao lado dela, no chão ao lado da cama, 

igualmente inconsciente, seu marido, o ex-professor, retornado de Meca, Su-

fyan. – Enquanto isso, por toda parte do Shaandaar incendiado, pessoas sem 

rosto se debruçam de janelas, acenando dolorosamente por socorro, incapa-
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 O termo Gueto vem da Ilha de Ghetto, próxima a Veneza, no Mar Mediterrâneo, e sua origem tem a ver com 

um caso de perseguição étnica e expatriamento. “Em 1516, os judeus de Veneza foram enviados para esta ilha, 

separados das outras comunidades” e o termo reapareceu nos expurgos judaicos durante a Segunda Guerra, como 

o Gueto de Varsóvia, por exemplo (JELLOUN, 1998, p.22). Todos os países criaram termos que são usados 

como “equivalentes”: favela (Brasil), villa miseria (Argentina), cantegril (Uruguai), banlieu (França), todos 

ligados, de alguma maneira, pela mídia e discursos oficiais a fluxos internos e/ou externos de migrações e exclu-

são urbana. Outros países europeus e EUA mantiveram o termo gueto. São espaços estigmatizados e diariamente 

representados como “guetos étnicos”, associados ao perigo e à violência. “Como causa e efeito de tal onda midi-

ática, difundiu-se largamente a crença de que os bairros operários em declínio estão no limite da amotinação e na 

anomia, em razão de uma combinação sem precedentes de isolamento, de deterioração do meio-ambiente e da 

concentração de imigrantes (WACQUANT, 2005, p.116). Brick Lane, locação de parte da ação do romance, só 

pode hoje ser chamado de “gueto” por força do (mau) hábito cultural ou pela transvaloração do termo. “Revitali-

zado” (nunca perdeu a vitalidade, na verdade), o bairro boêmio é atualmente uma zona multicultural e “turística” 

descolada que agrupa bares “étnicos”, lojas de roupas vintage, teatros “off Broadway”, galerias de arte conceitu-

al, sinagogas, mesquitas, igrejas, clubes de música eletrônica global, sebos de discos especializados em música 

alternativa (a mítica gravadora indie Rough Trade, por exemplo) e abriga a maior concentração dos “curry hou-

ses” (os restaurantes especializados em comidas típicas da Índia, Paquistão e Bangladesh) do mundo ocidental.  
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zes (por não terem bocas) de gritar. (RUSHDIE, 1998, p.436). 

 

Assim, nas imagens dos invisíveis – os inquilinos “sem rosto” debruçados nas janelas 

– está uma manifestação clara “da crítica subjacente do romance às atitudes racistas persisten-

tes em relação aos imigrantes – ao mesmo tempo em que critica sua exploração no seio das 

próprias comunidades imigrantes e dos outros” (KUORTTI, 2007, p.131). Embora a crítica 

recaia com mais ênfase nas consequências da repressão sistêmica por parte das forças polici-

ais, Rushdie evita a retórica vitimizatória e a “inocência” dos oprimidos. Chama atenção para 

a ambivalente capitalização de setores conservadores e líderes oportunistas entre as comuni-

dades imigrantes, que resulta, por exemplo, no incêndio gratuito do Shaandaar Café, “um gol 

contra” que “continuava sendo a explicação mais provável” (RUSHDIE, 1998, p.438). Daí 

vem a sugestão do narrador de que talvez Gibreel Farishta, em seu delírio megalomaníaco de 

salvar Londres da impiedade através da sua ira santa – e após encontrar-se com o imã exilado 

–, esteja também por trás das conflagrações incendiárias:  

 

quando a língua de fogo emerge da boca de sua trombeta dourada e consome 

os homens que se aproximam, envolvendo-os num casulo de chamas, quei-

mando-os tão completamente que não sobram nem os seus sapatos fumegan-

do na calçada, Gibreel entende. Está caminhando de novo, deixando para 

trás a gratidão das putas, indo na direção do distrito de Brickhall, Azraeel de 

volta ao bolso grande. As coisas estão clareando. Ele é o Arcanjo Gibreel, o 

anjo da Recitação, com o poder da revelação em suas mãos. Ele pode tocar 

os peitos de homens e mulheres, colher os desejos mais fundos de seus cora-

ções, e torná-los reais. Ele é o saciador de desejos, o aplacador de paixões, o 

cumpridor de sonhos. Ele é o gênio da lâmpada, e seu mestre é o Roca. 

Quais desejos, quais imperativos estão no ar da meia-noite? Ele os aspira. – 

E assente, assim seja, sim. – Que seja o fogo. Esta é a cidade que se limpou 

com chamas, que se purgou queimando até o chão. Fogo, chuva de fogo. 

„Este é o juízo de Deus em sua ira‟, Gibreel Farishta proclama à noite tumul-

tuada, „que os homens recebam os desejos que abrigam no coração, e que se-

jam por eles consumidos‟. (RUSHDIE, 1998, p.435). 

 

Rebobinemos a trama e voltemos à escapada de Saladin que, ao lado da Doutora Hya-

cinth Phillips, foge em direção ao leste de Londres, rumando, ainda sem saber, para o Shaan-

daar Café. “Saladin Chamcha e Hyacinth Phillips corriam lado a lado, os cascos de bode eco-

ando no pavimento duro: leste ela disse, e ele ouviu os próprios passos substituírem o tinido 

nos ouvidos, leste leste leste correram, pegando as ruas menores para a cidade de Londres” 

(RUSHDIE, 1998, p.168). 

A repetição do local de destino, “leste leste leste”, sem as pausas das vírgulas, pode ser 

lida tanto como uma alusão ao sentido reverso do movimento colonial –  sair do Oriente rumo 

ao norte até leste em direção à Grã-Bretanha – quanto a indicação de uma locação específica, 
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cujo papel é fundamental à trama do romance: o leste de Londres, nomeadamente o bairro de 

Brick Lane, região historicamente marcada pela grande afluência de imigrantes irlandeses, 

judeus, paquistaneses, indianos e outros, na qual está localizado o Shaandaar Café. A partir 

dos anos de 1980, Brick Lane
80

 recebeu a grande diáspora de imigrantes bengalis, passando a 

ser conhecido, na gíria local, como “Banglatown”, o mais famoso “gueto” londrino no qual 

vivem até hoje milhares de imigrantes
81

. Conforme Bhabha, a passagem de Saladin pela co-

munidade imigrante é fundamental para que se inicie seu caminho rumo ao “cosmopolitismo 

vernacular”, que “surge do mundo de pensões de imigrantes e de habitações de minorias naci-

onais ou diaspóricas. Julia Kristeva, em um contexto diferente, o chamou de cosmopolitismo 

ferido” (BHABHA, 2011, p.181). Assim, Os Versos Satânicos, ao valorizar o desvio de Sala-

din pelo espaço da comunidade, pode ser descrito, na visão de Bhabha, como um exemplar 

forte de “um cosmopolitismo vernacular que mede o progresso global a partir de uma pers-

pectiva minoritária” (BHABHA, 2011, p.181). Bhabha distingue o “cosmopolitismo global” 

dominante, que configura um mundo “concêntrico de sociedades nacionais se estendendo até 

vilarejos globais” e transforma as diferenças em subenredos da diversidade cultural de povos 

periféricos “enquanto produzem margens de lucro dentro das sociedades metropolitanas”, e o 

“cosmopolitismo vernacular que mede o progresso global a partir de uma perspectiva minori-

tária” e cujas reivindicações são marcadas, como sugere Étienne Balibar, pelo “direito à dife-

rença na igualdade” (BHABHA, 2011, p.181). Esse cosmopolitismo minoritário é, de certa 

forma, o cosmopolitismo do pobre, segundo a definição de Silviano Santiago (2004). 

Como referi antes, são os efeitos da imigração que intensificam em Saladin Chamcha, 

detido e humilhado como imigrante ilegal, a mutação monstruosa em seu corpo. Aqui, 

Rushdie faz uma série de incorporações (em vários sentidos) metaficcionais das narrativas de 

metamorfoses de Ovídio (2003), Lucrécio (1973), Apuleio (1982) e Kafka (s/d), linhagem 

com a qual o escritor assumidamente dialoga. Mas, embora a “situação Kafkiana” seja anexa-
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 Brick Lane é o cenário do grande romance Um lugar chamado Brick Lane (2004), da escritora bengali e resi-

dente em Londres, Monica Ali. O romance narra a história de Nazneen, uma mulher que emigra de Bangladesh 

para Londres após um casamento, arranjado pelo pai, com Chanu, um homem muito mais velho cujo projeto é se 

integrar ao sistema inglês e conquistar um lugar proeminente no mercado de trabalho, descobrindo em seguida 

um país muito diferente da terra prometida com que sonhara. Embora as condicionantes sociais do lugar sejam 

fatores sobredeterminantes nos dilemas identitários dos personagens (Chanu, por exemplo, mesmo fartamente 

“diplomado”, como sempre repete, vê seu status laboral rebaixado e tem de trabalhar como taxista e em outros 

postos pouco remunerados, sem nunca ser promovido. Desapontado, ele resolve, agora contra a intempestiva 

vontade de Nazneen, já “mais hibridizada” com a cultura de chegada, voltar para Bangladesh), a singularidade 

do livro está no deslocamento dos temas típicos da imigração para o espaço privado dos conflitos de gêneros (os 

contrastes provocados pela experiência migrante entre o “liberalismo ocidental”, o feminismo difuso, o adultério 

e a permanência da fatalidade do destino da mulher nas tradições orientais), assim como os choques e impasses 

entre pais imigrantes e filhos nascidos e formados pela cultura de chegada. 
81

 No senso de 2007 (Office for National Statistics. Retrieved, 2008-07-28), estimava-se que mais de quinhentos 

mil British Bengalis viviam na região. 
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da ao relato (como Gregor Samsa, Chamcha também ficará limitado, de início, a um quarto 

“familiar” no sótão de uma família de imigrantes), Rushdie se apropria especialmente das 

imagens metamórficas de Lucrécio e Ovídio, como metáforas dos “clássicos” contrastes e 

dilemas que envolveriam os processos de identificação dos imigrantes. Do primeiro, como 

sugere Bhabha, o autor retoma o problema que “consiste em saber se o cruzamento de frontei-

ras culturais permite a libertação da essência do eu”; e de Ovídio vem a metáfora da cera 

quente
82

, leitmotiv de seu Metamorfoses, a ideia de que a “migração só muda a superfície da 

alma, preservando a identidade sob suas formas protéicas” (BHABHA, 1998, p.308). Em Me-

tamorfoses (2003), Ovídio coloca em relação uma série de lendas das tradições greco-latinas 

(cerca de duzentos e cinquenta), narrando-as a partir de uma etiologia fantástica que atribui às 

metamorfoses e às hibridizações as origens e causas de todos os “seres” (animais, astros, deu-

ses, plantas, musas, heróis homéricos, mares etc.). Para Ovídio, apesar das mutações corpó-

reas da forma, a “alma” – metonímia da identidade – permanece na “cera”. Já Lucrécio, um 

epicurista militante, propõe, notadamente no terceiro canto de Da Natureza (1973, p.71), que 

a “alma (ataraxia)” ou o “espírito” (leia-se, anacronicamente, também como equivalentes das 

identidades) é material, mortal e moldável que só é possível atingir plenamente quando liberta 

dos medos supersticiosos: medo do sagrado, das penas infernais e do receio da morte. Em 

Rushdie, essas posições lucrecianas e ovidianas são assimiladas às estratégias de identificação 

adotadas por Saladin e Gibreel, respectivamente. A oposição entre os dois homens, no entan-

to, não é necessariamente estanque, mas pode ser lida como formas diferenciadas e “duplica-

das” que incidem, em graus e níveis específicos, nos dois personagens. Rushdie, segundo Ku-

ortti, reconhece esses tipos de duplicação e identificação, conectando-os com suas próprias 

experiências migrantes, como duas maneiras de “pertencer e não pertencer, simultaneamente” 

(KUORTTI, 2007, p.129). 

Para Rushdie, a liminaridade da experiência migrante está na conjunção (e/ou disjun-

ção) potencial dessas duas propostas “metamórficas” e não na resolução definitiva e em sepa-

rado por elas. A metamorfose de Chamcha, a despeito do tormento e problemas que acarreta, 

não é vista de todo como negativa ou como uma defesa da humanização contra o devir do 

animal que logo somos, mas como uma negação do cimento da identidade exclusiva e uma 

metonímia da demonização da alteridade. É, podemos dizer, uma adaptação irônica da capa-

cidade de reinvenção do “espírito” segundo o epicurismo lucreciano. Portanto, ao permanecer 
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 A cera quente, em Ovídio (2003), seria a metáfora da matéria informe, a qual pressionada por um “selo” exte-

rior, como aqueles usados para lacrar correspondências, daria a forma das identidades dos seres. Ao derreter, a 

matéria pode metamorfosear-se ao contato com diferentes “selos”, ganhando outras formas externas, mas perma-

nece ainda a “mesma cera”.  
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entre essas duas formas contrastantes de identificação, entre Ovídio e Lucrécio, a indetermi-

nação da identidade diaspórica, lembra Bhabha, “não será resolvida aqui” (1999, p.309).  

Todavia, a preferência de Rushdie parece ser mesmo pela visão de Lucrécio, a muta-

ção como liberação do peso da identidade única, já que em Ovídio a metamorfose modifica 

apenas o invólucro do sujeito e não completamente seu núcleo ontológico. Deslocada para o 

contexto do romance, a metáfora lucreciana da mutação – ou a capacidade do sujeito em in-

ventar sua própria identidade e escapar aos tormentos da dor – permitiria assim a liberação 

dos essencialismos do “eu” intransitivo e a possibilidade indeterminada da identidade pós-

colonial dos “eus traduzidos”
83

, uma passagem para a zona de indecidibilidade e da irresolu-

ção entre os elementos “traduzíveis e intraduzíveis” (a assimilação da metrópole e a diferença 

excessiva da mímica) das identidades hifenizadas. 

 

Vivendo nos interstícios de Lucrécio e Ovídio, dividido entre um atavismo 

„nativista‟, até nacionalista, e uma assimilação metropolitana pós-colonial, o 

sujeito da diferença cultural torna-se um problema que Walter Benjamin 

descreveu como irresolução, ou liminaridade, da “tradução”, o elemento de 

resistência no processo de transformação, „aquele elemento em uma tradu-

ção que não se presta a ser traduzido‟. A cultura migrante do „entre-lugar‟, a 

posição minoritária, dramatiza a atividade da intraduzibilidade da cultura; ao 

fazê-lo, ela desloca a questão da apropriação da cultura para além do sonho 

do assimilacionista, ou do pesadelo do racista, de uma „transmissão total do 

conteúdo‟, em direção a um encontro com o processo ambivalente de cisão e 

hibridização que marca a identificação com a diferença da cultura. 

(BHABHA, 1998, p.308. Grifo do autor). 

 

Na metamorfose teratológica de Chamcha, Rushdie traz, portanto, a clássica mitologia 

do duplo monstruoso para o âmbito da literatura de migração. O escritor encontra nessa longa 

cadeia de representações da monstruosidade uma analogia das formas através das quais as 

identidades minoritárias, a despeito dos discursos liberais da diversidade cultural, são ainda 

representadas na contemporaneidade. As transmutações características da tradição fantástica, 

com seus monstros antropomorfizados, são desviadas para o espaço público dos confrontos 

interculturais, da xenofobia e do rechaço ao imigrante, assim como para os dilemas subjetivos 

experimentados nos deslocamentos da migração. Como afirma Bhabha,  

 

                                                           
83

 Em Vergonha, um dos “narradores”, imigrante que retorna ao Paquistão, afirma: “a posição de Omar Khayyan 

como poeta é curiosa. Ele nunca foi muito popular em sua Pérsia natal; e existe no Ocidente numa tradução que 

é, na verdade, uma reelaboração completa dos seus versos, em muitos casos bastante diferente do espírito (para 

não falar do conteúdo) do original. Eu também sou um homem traduzido. Fui transportado. Acredita-se em geral 

que alguma coisa se perde na tradução; apego-me à noção – e recorro, como prova, ao sucesso de Fitzgerald-

Khayyan – que alguma coisa pode ser ganha (RUSHDIE, 2010, p.34. Grifo do autor).   
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Chamcha, o grande projetor de vozes, o prestigidador de personas, transfor-

mou-se num Bode e voltou de quatro para o gueto, para seus compatriotas 

migrantes desprezados. Em seu ser mítico se tornou a figura „fronteiriça‟ de 

um deslocamento histórico em massa – a migração pós-colonial – que não é 

apenas uma realidade „transicional‟ mas também um fenômeno tradutório 

[...] Chamcha está, pois, literalmente, no entre-meio entre duas condições de 

fronteira. (1998, p.307). 

 

Geralmente associada à imagem especular que provoca a experiência aguda do estra-

nhamento, o duplo monstruoso é um doppelgänger, como o escritor Jean-Paul Richter (apud 

FELINTO, 2008, p.33) definiu no século 18: a imagem duplicada e assustadora que comunica 

o lado sombrio e recalcado das identidades autocentradas. O doppelgänger (termo germânico 

que pode ser traduzido, precariamente, como “duplo-antecessor”) associado à imagem do 

monstro foi um tema arquetípico da literatura fantástica (e dos relatos imaginários de viagens, 

da ficção científica e do cinema de horror), constituindo-se num topos literário explorado à 

exaustão pelos escritores românticos do século 19, de Hoffman a Schlegel, desdobrando-se no 

modernismo (em Kafka e Borges, por exemplo) como imagem psíquica do duplo, o Das 

Unheimliche, “o estranho familiar”, conforme a formulação de Freud no célebre ensaio O 

Inquietante (Freud, 2011, p.328). “O monstro seria certamente”, conforme Erik Felinto, “esse 

duplo estranho e fantasmático revelado pelo espelho. Ele aprisiona nosso olhar, que aterrori-

zado tenta desviar-se, mas numa espécie de fascínio mórbido sente-se aprisionado à imagem” 

(2008, p.33). De fato, o topos do espelho e da duplicação especular é uma questão recorrente 

em Os Versos Satânicos. Chamcha, diante da repulsa que sua aparência terática provoca sobre 

os outros, coloca-se como imagem refletida e reversa das pessoas que vão observá-lo, como 

num freak show, na detenção e no gueto: 

 

Ele simplesmente explodiu. „Hubshees‟
84

, xingou, por alguma razão, em sua 

língua materna descartada. Desordeiras e selvagens, xingou. „Tenho pena de 

vocês‟, declarou. „Toda manhã vocês têm de olhar para a própria cara no es-

pelho e ver, ali refletido, o escuro: a mancha, a prova de que são o que há de 

mais baixo.‟ Elas o rodearam então [...] e ele começou a ser assustadoramen-

te espancado, emitindo balidos lamentáveis, correndo em círculos, procuran-

do uma saída; até perceber que o medo de suas atacantes era maior que a ira, 

e alçou o corpo em toda a sua altura, abriu os braços, gritou sons diabólicos, 

fazendo com que corressem para se abrigar, acovardadas, debaixo dos ban-

cos, enquanto ele marchava, sangrando, mas vitorioso, para fora do campo 

de batalha. (RUSHDIE, 1998, p.244). 

 

Comentando a teratologia associada às representações do estranho no imaginário cole-

                                                           
84

 Hubshee é um termo derrisório, algo como “negro” ou “crioulo”, uma corruptela do árabe abissínio utilizada 

para se referir, na Índia, aos negros africanos da Abissínia (RUSHDIE, 1998, p.518). 



180 

 

tivo, Emma León afirma que a recorrente imagem do monstro como metáfora da diferença 

radical 

 

é um veículo privilegiado para abordar estes tipos de fenômenos não só gera-

dos no imaginário coletivo, mas também surgidos na experiência concreta de 

uma pessoa, de um grupo ou de uma comunidade que, na luta para habitar 

uma franja do mundo, entra em contato com outra formação humana que o 

percebe como um perigo a sua integridade e, em consequência, o deforma até 

deixá-lo irreconhecível para qualquer cânone do tolerável. Para além da varia-

ção cultural e de época, colocar tais desfigurações do Outro sob o cunho da 

monstruosidade pode nos ajudar a encontrar vislumbres para entendermos boa 

parte dos conflitos, dos círculos de temores e as agressões que se geram nas in-

terações humanas, particularmente naquelas que comprometem pessoas e gru-

pos pertencentes a diferentes matrizes de pertencimento, dentro e fora de um 

espaço habitado. [As metamorfoses monstruosas] representam os temores e 

violência que se atualizam até os nossos dias em muitas formas de racismo, 

xenofobia, etnocídio ou outros modos perversos exercidos cotidianamente em 

nome da sobrevivência ou da defesa própria (LEÓN, 2009, p.61). 

 

Após a fuga, Saladin será “entregue” pela Doutora Hycinth Phillips a Pamela Lovela-

ce, sua esposa inglesa. Ele descobre que Pamela e seu melhor amigo, o poeta Jumpy Joshi, 

tornaram-se amantes assim que souberem da “sua morte” na explosão do avião. Por conta da 

certeza de que seu casamento com Saladin havia sido um equívoco, mas também por causa do 

estado monstruoso do marido, ela se recusa a aceitá-lo de volta e “quando Pamela Chamcha o 

expulsou, Jumpy Joshi foi para o Shaandaar Café de Mr. Sufyan, na Brickhall High Street e lá 

ficou sentado, tentando decidir se era ou não um idiota” (RUSHDIE, 1998, p.332). Como já 

foi dito antes, o Shaandaar Café é um restaurante e uma pensão dirigidos por Muhammad 

Sufyan e sua esposa Hind, que haviam emigrado de Bangladesh, segundo Hind, 

 
para uma cidade demoníaca em que qualquer coisa podia acontecer, suas ja-

nelas podiam ser quebradas no meio da noite sem nenhuma razão, você po-

dia ser abatido na rua por mãos invisíveis, nas lojas você ouvia ofensas tais 

que parecia que suas orelhas iam cair no chão e, quando se virava na direção 

da ofensa, só via o nada e rostos sorridentes, e todo dia ficava sabendo de um 

menino, de uma menina, espancado por fantasmas. (RUSHDIE, 1998, p.239. 

Grifos do autor).  

 

Todavia, Chamcha será recebido com entusiasmo por Anahita e Mishal, as filhas ado-

lescentes dos Sufyan, nascidas em Londres e portanto adaptadas à cultura ocidental. Ao con-

trário de sua mãe, Anahita e Mishal Sufyan não veem Londres como um lugar “demoníaco” e 

representam positivamente, de alguma maneira, a “esperança de um futuro etnicamente mais 

ou menos integrado” (ENRIGHT apud GOONETILLEKE, 2010, p.81). Quando Saladin apa-

rece no Shaandaar Café, 
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Mishal (dezessete anos) e Anahita, de quinze anos, saltaram de seus quartos pa-

ramentadas para luta, com quimonos de Bruce Lee abertos sobre camisetas com 

a imagem da nova Madonna; – ambas viram o infeliz Saladin; – e sacudiram as 

cabeças com olhos arregalados de deslumbramento. „Radical‟, disse Mishal, 

admirada. E a irmã concordou: „Genial. Fodido‟. (RUSHDIE, 1998, p.235). 

 

O Professor Sufyan, um imigrante bengali, cosmopolita secular e culto, é apresentado 

pelo narrador como  

 

proprietário do Café Shaandaar e dono da pensão do andar de cima, mentor 

dos variegados, transitórios e multirraciais frequentadores de ambos os luga-

res, um tipo que já viu de tudo, o menos doutrinário dos hadjis e o mais des-

carado viciado em videocassetes, ex-professor, autodidata nos textos clássi-

cos de muitas culturas, despedido do posto em Dhaka devido a diferenças 

culturais com certos generais dos velhos tempos, quando Bangladesh era me-

ramente uma ala oriental, e portanto, em suas próprias palavras, „não tanto 

um imigrante, e sim um pigmeu emigrado‟ – esta última expressão uma 

menção bem-humorada a sua carência de centímetros, pois apesar de ser um 

homem grande, grosso de braços e cintura, não chegava a mais de um metro 

e cinquenta e três a partir do chão. (RUSHDIE, 1998, p.233). 

 

Ao deslocar a ação para o espaço interior de uma habitação de imigrantes, Rushdie 

também representa como se dão as relações familiares nessas comunidades, assim como a 

imigração modifica as funções laborais dos imigrantes. Em Bangladesh, Muhammad Sufyan 

era um importante professor e sua esposa, Hind Sufyan, tinha como função única “cuidar da 

casa”. Em Londres, ela se movimenta no espaço público, passando ao posto de grande prove-

dora da família, já que sua competência culinária é a principal fonte de receita para o restau-

rante, uma situação característica de muitos imigrantes asiáticos. Hind também é uma exímia 

administradora de finanças e cuida do funcionamento do espaço. 

É no sotão do Café Shaandar, “extraordinário, brilhante, delicioso”, no qual “as pesso-

as de toda Londres vinham para comer suas samosas, sua chaat de Bombaim, seu gulab ja-

man direto do Paraíso” (RUSHDIE, 1998, p.263), que o homem-bode ficará encerrado.  

 

Era uma vez, ou não era não, um homem chamado Saladin Chamcha, cujo 

encarceramento num corpo de diabo e no sótão da pensão Shaandaar prolon-

gou-se por semanas e meses, a ponto de não ser mais possível deixar de no-

tar que seu estado piorava constantemente. Os chifres tinham ficado mais 

longos e mais grossos, retorcendo-se sobre si mesmos em arabescos, envol-

vendo sua cabeça num turbante córneo cada vez mais escuro. Tinha-lhe 

crescido uma espessa e longa barba, desenvolvimento desorientador em al-

guém cujo rosto redondo como a lua jamais exibira muitos pelos antes; na 

verdade, seu corpo todo estava ficando mais peludo, e na base da coluna ver-
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tebral tinha até brotado um fino rabo que crescia dia a dia, e que já o obriga-

ra a abandonar o uso de calças; no lugar delas, guardava o novo membro 

dentro de largas pantalonas salivar [...] Pode-se logo imaginar o desespero 

que produzia nele essa contínua metamorfose numa espécie de djim preso na 

garrafa. (RUSHDIE, 1998, p.263. Grifos do autor). 

 

Diante das aparições intempestivas de Chamcha e seu sofrimento existencial, Sufyan 

reage citando um trecho de O Asno de Ouro
85

, de Apuleio, mais um texto clássico sobre me-

tamorfoses: “Se sou uma coruja, qual é o encantamento ou antídoto para me transformar de 

novo em mim mesmo?” (RUSHDIE, 1998, p.233). Sufyan, conforme o narrador,  

 

reagiu de improviso com a frase citada acima, roubada, com admirável viva-

cidade mental para alguém arrancado do sono, de Lúcio Apuleio de Madau-

ros, sacerdote marroquino, 120-180 d.C. aprox., habitante de uma colônia de 

um império anterior, pessoa que negou a acusação de ter enfeitiçado uma vi-

úva rica, mas que confessou, um tanto perversamente, ter sido, num estágio 

anterior de sua carreira, transformado, por obra de feitiçaria (não numa coru-

ja, mas), num burro [...] E Sufyan continuava oferecendo o seu apoio apulei-

ano: „No caso do burro, a reversão da metamorfose exigiu a intervenção pes-

soal da deusa Isis‟, esclareceu. „Mas os velhos tempos são para velhos con-

servadores. No seu caso, meu jovem, o primeiro passo deve ser uma boa ti-

gela de sopa quente‟. (RUSHDIE, 1998, p.233).  

 

É o Professor Sufyan quem apresenta a Saladin Chamcha as teorias de Lucrécio e O-

vídio acerca das mutabilidades: 

 

Sufyan, bom sujeito que era, foi até o lugar onde Chamcha estava sentado, 

agarrando os chifres, deu-lhe tapinhas no ombro e tentou alegrá-lo da melhor 

maneira possível. „A questão da mutabilidade de essência do eu‟, começou a 

dizer, sem jeito, „há muito tempo é objeto de profundos debates. Por exemplo, 

o grande Lucrécio diz, em De rerum natura, o seguinte: quodcumque suis mu-

tatum finibus exit, continuo hoc mors est illius quod fuit ante. O que, traduzin-

do, perdoe o mau jeito, quer dizer „tudo aquilo que por meio de sua mudança 

atravessa as próprias barreiras‟ – quer dizer, transborda as próprias margens – 

ou, talvez, rompe seus limites – por assim dizer, desrespeita as próprias regras, 

mas é uma tradução muito livre, estou achando... „essa coisa‟, de qualquer 

forma é o que diz Lucrécio, „ao fazê-lo atrai a morte imediata para o seu eu an-

tigo‟.‟ „Mas‟, o dedo do ex-professor pôs-se em riste, „o poeta Ovídio, nas Me-

tamorfoses, toma posição diametralmente oposta. Ele afirma o seguinte: „Co-
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 Em O Asno de Ouro (2002), também conhecido como Metamorfose ou As Transformações de Lucyus Apuleio 

em Madaura, escrito no século 2 por Apuleio (romano de origem marroquina), acompanhamos as aventuras de 

Lucius, um jovem aristocrata apaixonado por magia, que se metamorfoseia em um burro de cargas. Semelhante a 

Saladin, cuja transformação irá levá-lo ao gueto de imigrantes e à dura realidade do racismo, Lucius, por conta 

de sua aparência bestial, é levado por ladrões e passa a conviver com os escravos e a ralé do Império Romano. 

Apuleio, cujo estilo irônico, ferino e absurdo tornou-o central na tradição da novela picaresca, também trata no 

livro, por um viés humanista e satírico, das religiões da época. Na sequência final, é a deusa Íris quem devolve a 

Lucius sua figura humana. Na paródia de Rushdie, as responsáveis pela reumanização de Saladin serão as jovens 

filhas de Sufyan, como veremos adiante. Apuleio também sofreu sanções legais por causa do livro. 
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mo a cera mole‟ – derretida, entende, talvez para selar documentos ou algo as-

sim – „pode ser estampada com novas figuras E muda de forma continuando a 

parecer a mesma, E efetivamente é a mesma, assim também as nossas almas‟ – 

está ouvindo, mister? Nossos espíritos! Nossas essências imortais! – „São ain-

da as mesmas para sempre, mas adotam, em suas migrações, formas sempre 

variáveis‟.‟ Ele agora pulava de um pé para outro, cheio da emoção das pala-

vras antigas. „Sempre fui mais Ovídio que Lucrécio‟, declarou. „Sua alma, 

meu pobre e bom senhor, é a mesma. Só que em sua migração adotou essa 

forma variável de agora‟. (RUSHDIE, 1998, p.264).  

 

Contudo, Chamcha, que ainda tenta se desfazer por completo da língua materna e das 

origens indianas, lastimando não poder se livrar do que deixou para trás e daquilo que ainda o 

liga à sua juventude na Índia, responde amargurado que Lucrécio e Ovídio não lhe trazem 

consolo nem esperança:  

 
„Não é lá muito consolador‟, Chamcha conseguiu recuperar um laivo da ve-

lha secura. „Ou aceito Lucrécio e concluo que alguma mutação demoníaca e 

irreversível está ocorrendo no mais fundo de mim, ou fico com Ovídio e 

aceito que tudo o que está emergindo agora não é mais do que a manifesta-

ção do que já estava lá‟. „Eu não coloquei bem‟, Sufyan desculpou-se, desa-

nimado. „Só queria consolar.‟ „Que consolo pode haver para um homem‟, 

Chamcha respondeu com amarga retórica, a ironia se esfarelando sob o peso 

da infelicidade. (1998, p.265). 

 

Mas, aos poucos e mesmo que ainda relutante, remoendo a raiva provocada por sua 

condição e ainda procurando culpados, Saladin Chamcha em seu sótão começa a entender que 

entrar na terra prometida da anglicidade como imigrante implica fazer, necessariamente, que 

um novo eu entre no mundo. Ele constata que precisa “mergulhar em seu novo eu”, como diz, 

mesmo que este seja gigantesco, híbrido e chocante. E ele “preferiu Lucrécio a Ovídio”, para 

quem metamorfosear-se, pensa Saladin, é ter  

 

„a alma inconstante, a mutabilidade de tudo, daslch, até a última gota‟, pois 

„ao longo da vida um ser pode se tornar tão diferente de si mesmo a ponto de 

ser outro, diferente, apartado da história [...] Não uma escolha, mas – na me-

lhor das hipóteses – um processo e, na pior, uma mudança total, chocante‟. A 

busca do novo: tinha procurado outra coisa, mas chegara àquilo. Amargura 

também, e ódio, todas essas coisas grosseiras. Ia mergulhar em seu novo eu; 

ia ser aquilo em que se transformara: ruidoso, fedorento, horrendo, gigantes-

co, grotesco, inumano, poderoso. Tinha a sensação de ser capaz de esticar o 

dedo mínimo e derrubar as ponteiras das igrejas com a força que crescia den-

tro dele, a raiva, a raiva, a raiva. Poderes. Ele também sonhava; e em seu so-

nho, uma forma, um rosto, flutuava sempre mais perto, ainda fantasmagóri-

co, indistinto, mas um dia desses ia ser capaz de pronunciar seu nome. Eu 

sou o que sou, admitiu. (RUSHDIE, 1998, p.275. Grifos do autor). 

 

Encerrado no casulo do Café Shaandaar, Mister Saladin Chamcha, “abandonado por 
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uma Inglaterra alienígena, perdido dentro de outra, em sua grande depressão”, terá que se 

defrontar, em seu “próprio coração”, que bate agora ao ritmo da tabla
86

, com o “pesadelo” do 

seu “eu traidor dentro do peito”, sua fração indiana recalcada que a sua diferença de imigrante 

fez emergir, pois 

 

seu coração começou a se comportar mal, chutando e tropeçando como se 

também quisesse se transformar em alguma forma nova e diabólica, substi-

tuindo o velho ritmo metronômico pela complexa imprevisibilidade das im-

provisações de tabla. Deitado insone na cama estreita, espetando os chifres 

nas cobertas e fronhas quando se virava e se agitava, aceitou aquela excen-

tricidade coronária. O coração dava chutes violentos, e ele se sentou, curva-

do, respirando com esforço. Calma, ou será o fim de tudo. Não há espaço 

para essas preocupações estressantes: não mais. Respirou fundo; deitou-se 

de costas; esvaziou a cabeça. O traidor dentro de seu peito retomou o ritmo 

normal. Chega disso tudo, Saladin Chamcha disse com firmeza a si mesmo. 

Chega de pensar que sou mau. As aparências enganam; a capa não é a me-

lhor indicação para o livro. Diabo, Bode, Shaitan?
87

 Eu não. Eu não: outro. 

Quem? (RUSHDIE, 1998, p.246. Grifos do autor).  

 

Mesmo sem sair do sótão do Café Shaandaar, involuntariamente Saladin começa “a se 

transformar numa verdade”, tornando-se uma espécie de lenda urbana, que, como acreditam 

os moradores do gueto, “atravessara a fronteira e vagava agora à solta pela cidade”. Esse “su-

cesso inesperado” entre imigrantes e minorias funciona como uma força afirmativa e proteica 

para Saladin, que começa a reverter sua condição adversa em positividade. Aos poucos as 

narrativas fantásticas que circulam a seu respeito vão torná-lo, mesmo que a contragosto, um 

signo pop de resistência ao establishment, rei dos fora-da-lei, herói mítico da luta contra o 

racismo, anjo-demônio rebelde, símbolo das reivindicações dos imigrantes ilegais, e sua pre-

sença fantasmática começa a invadir literalmente o sono dos moradores das cercanias do Sha-

andaar Café, provocando-lhes sonhos seriados embalados ao som de Sympathy for the devil, a 

satânica canção dos Rolling Stones.  

 
De início, esses sonhos eram assunto particular, mas logo começaram a va-

zar para as horas de vigília, à medida que os comerciantes e fabricantes asiá-

ticos de buttons camisetas pôsteres iam entendendo o poder do sonho, e en-

tão, de repente, ele estava por toda parte, nos peitos das meninas e nas jane-

las protegidas contra pedras por grades de metal, ele era um desafio e um a-

lerta. „Sympathy for the Devil‟: um novo sopro de vida para uma velha can-

ção. Nas ruas, as crianças começaram a usar chifres de diabo de borracha na 

cabeça, da mesma forma que tinham usado bolas rosas-e-verdes balançando 

na ponta de arames anos antes, quando preferiam imitar homens do espaço. 

                                                           
86

 A tabla é um tambor de várias tonalidades utilizado para marcar o ritmo da música tradicional indiana. 
87

 Shaitan é o nome que os muçulmanos usam para Satã. Durante as manifestações contra o livro, muitos carta-

zes exibiam a frase “Shaitan Rushdie” ou “Kill Shaitan Rushdie”. 
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O símbolo do Homem Bode, o punho levantado num gesto de poder, come-

çou a aparecer nos cartazes das manifestações políticas Libertem os Quatro, 

Comam Heinz Cinqüenta e Sete. Pleasechu meechu, os rádios cantavam, 

hopeyu guessma nayym. (RUSHDIE, 1998, p.273. Grifos do autor).  

 

Saladin, ao iniciar os agenciamentos de sua condição mutante, constata que os adita-

mentos das diferenças em sua identidade são socialmente considerados “pecados e blasfê-

mias”. O personagem afirma, “sou uma encarnação do mal, pensou. Tinha de encarar os fatos. 

Não importava como acontecera, o fato não podia ser negado. Não sou mais eu mesmo, ou 

não apenas. Sou a corporificação do errado, do que odiamos, do pecado” (RUSHDIE, 1998, 

p.245. Grifos do autor). Em seguida, o narrador afirma que até mesmo “sacerdotes” religiosos 

e políticos, diante da transformação de Saladin em herói étnico, “se envolveram, acrescentan-

do à confusão mais um elemento de instabilidade – a ligação entre o termo negro e o pecado 

da blasfêmia” (RUSHDIE, 1998, p.275. Grifos do autor). Conforme Kuortti,  

 

as ressonâncias das afirmações anteriores sobre a língua e a identidade são 

claras: a blasfêmia é usada como um aparelho positivo para a política de 

identidade, como um dispositivo de autoconstrução. No Saladin diabólico es-

tá contido um símbolo de resistência da comunidade imigrante, semelhante à 

blasfêmia – que contém „a ligação entre o termo negro e o pecado da blas-

fêmia‟ [...], – que é transformada em um princípio de oposição. (2007, 

p.133). 

 

Chamam atenção, no romance, as inúmeras alusões ao universo midiático e à música 

pop (Cat Stevens, Boney M, Rolling Stones, Led Zeppelin, Grace Jones, Bob Dylan, entre 

outros), assim como a circulação dos personagens pelos espaços da cultura underground da 

metrópole, sobretudo na então emergente cultura das raves e da música tecno, espaço de cir-

culação das filhas adolescentes do Professor Sufyan, “imigrantes de segunda geração”, que 

lidam positiva e sedutoramente com a aparência teratológica de Chamcha. Elas “leem” sua 

figura monstruosa através de referências de gêneros midiáticos do cinema, como “um mutante 

de ficção científica ou de vídeo de horror” (RUSHDIE, 1998, p.269), comparando-o a Freddy 

Krueger, Jason, Frankenstein, o homem-mosca de David Cronenberg e aos zumbis dos filmes 

de terror gore. 

Mishal e Anahita estão adaptadas à cultura vernacular inglesa, adotando o estilo “glo-

bal ocidental”, uma “blasfêmia” para Hind Sufyan. Elas não mantêm vínculos fortes com as 

origens culturais de seus pais, pois são parte da novidade que entrou no mundo pela imigra-

ção.  Mishal, por exemplo, confidencia a Saladin – o qual “queria dizer a elas que não eram 

britânicas: não de fato, não de alguma forma que ele fosse capaz de reconhecer” (RUSHDIE, 
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1998, p.247) –, que “Bangladesh não quer dizer nada para mim. É só um lugar que meu pai e 

minha mãe vivem comentando” (RUSHDIE, 1998, p.247). E, em seguida, Anahita afirma 

satisfeita e definitiva: “Bungleditch”, um trocadilho intraduzível com Bangladesh, significan-

do algo como “fosso de erros”. 

São elas que ajudam Saladin, “achando um jeito” de disfarçá-lo em “figura da noite 

londrina”, incentivando-o a ir às ruas e enfrentar sua própria monstruosidade, pois ele estava 

agora 

 

com quase três metros de altura, e de suas narinas saía fumaça de duas cores, 

amarela da esquerda e preta da direita. Não vestia mais roupa nenhuma. Os 

pêlos do corpo tinham ficado grossos e longos, o rabo se agitava furioso, os 

olhos eram de um vermelho pálido, mas luminoso, e tinha conseguido apa-

vorar para além da coerência toda a população temporária da pensão. Mishal, 

porém, não teve medo de falar. „Aonde pensa que vai?‟, perguntou. „Acha 

que vai sobreviver cinco minutos lá fora saindo desse jeito?‟ Chamcha pa-

rou, olhou para si mesmo, observou a grande ereção que se projetava de seu 

quadril e deu de ombros. „Estou pensando em entrarem ação‟, disse, usando 

a frase dela própria, embora naquela voz de lava e trovão não parecesse mais 

dela. „Quero encontrar uma pessoa.‟ „Calma aí‟, disse Mishal. “Vamos achar 

um jeito.” (RUSHDIE, 1998, p.277. Grifo do autor). 

 

A “volta completa” de Chamcha pela metamorfose, ou seja, seu retorno em diferença à 

forma humana, porém identitariamente híbrida, acontece sintomaticamente na pista de dança 

de uma danceteria de música tecno, o Clube Hot Wax, “onde ritmo e rua se misturam” 

(RUSHDIE, 1998, p.278). O lugar, amiúde fechado pela polícia, é frequentado basicamente 

por jovens londrinos oriundos das classes operárias (ou o que restou destas), por descendentes 

diaspóricos e por diversos grupos de subculturas urbanas. O clube é também local predileto de 

diversão de Anahita e Mishal Sufyan. O nome do espaço, Hot Wax, deriva da “metáfora da 

cera quente de Ovídio” feita pelo Professor Sufyan para definir parte da “alma migrante”. O 

narrador descreve assim a cena da vida no underground citadino: 

 
vamos seguir as figuras – algumas se exibindo, vestidas para a ocasião, exci-

tadas, outras sub-reptícias, escondidas nas sombras, tímidas – convergindo 

de todos os cantos das vizinhanças para mergulhar, abruptamente, no subso-

lo, passando pela porta sem sinalização. O que há lá dentro? Luzes, fluidos, 

pós, corpos sacudindo, sozinhos, aos pares, aos trios, ao encontro das possi-

bilidades. (RUSHDIE, 1998, p.278).  

 

Os Versos Satânicos tem também o mérito de ser um dos primeiros romances a captar 

o big-bang do novo cenário cultural clubber, incorporando ao seu texto a mundanidade das 

subculturas das raves, nas quais a nova música pop estava sendo reinventada, em fins da dé-
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cada de 1980, antes que esta passasse ao mainstrean e fosse capitalizada por um novo ciclo de 

produção e consumo da indústria da música popular massiva. A música tecno e o ambiente 

das raves eram, naquele momento apresentado no livro, as vanguardas da moda, da música e 

dos comportamentos urbanos da cultura vernacular dos anos 1990. Como demonstra Rushdie 

no romance, as mutações das culturas club no mundo underground da metrópole eram tam-

bém resultado do “trabalho” e das apropriações tecno-culturais das novas gerações – a maioria 

descendente das diásporas asiáticas, africanas e caribenhas na rede rizomática do Atlântico 

Negro.  Para Paul Gilroy, a expressão “Atlântico Negro” é um conceito heurístico, uma chave 

de interpretação da circulação translocalizada dos signos culturais da diáspora negra através 

da África, das Américas e da Europa. O autor propõe que a diáspora, em vez de centrada na 

África como terra-mãe, como no afrocentrismo, ou nos Estados Unidos, como polo exporta-

dor dos modelos de etnicidade, possui vários centros espalhados pelo Atlântico Negro. É uma 

estratégia alternativa para se entender a diáspora, concebida como rede dinâmica que propor-

ciona o surgimento de contraculturas que desafiam soberanias territoriais e crenças em identi-

dades absolutas. Para Gilroy (que também é DJ), 

 

a cultura hip hop foi fruto [...] da fecundação cruzada das culturas vernacula-

res africano-americanas com os equivalentes caribenhos [...]. A dinâmica 

sincrética da forma foi ainda complicada por uma contribuição hispânica e 

uma apropriação dos movimentos da break dance que ajudaram a definir o 

estilo em seus estágios iniciais [...] Uma multiplicidade de sons encontrados; 

gritos típicos, fragmentos mordazes de discurso ou canto e amostras de gra-

vações anteriores – cuja textualidade aberta é atacada em afirmações brinca-

lhonas do espírito insubordinado – amarra essa forma radical a uma impor-

tante definição de negritude (GILROY, 2001, p.210). 

 

Segundo Sarah Thornton, em Club cultures: music, media and subcultural capital, a 

cultura club é “a expressão coloquial dada a culturas jovens, para quem as danceterias e seu 

soffshoots e raves dos anos de 1980 são o eixo simbólico e centro da atividade social. A con-

cepção de espaço proporcionada por esses eventos é tal que seus frequentadores assumiram o 

nome dos locais, tornando-se „clubbers‟ ou „ravers‟” (1996, p.3). 

A atração principal e mais amplamente cultuada do Hot Wax é o DJ e MC Pinkwalla, 

imigrante de origem possivelmente trinitária, “um albino de dois metros, os traços inconfun-

díveis de indiano [...] que nunca viu a Índia”, pois nasceu “nas Índias Ocidentais, um negro 

branco, um astro” (RUSHDIE, 1998, p.278). O culto ao DJ é parte, conforme Roy Shuker, 

“essencial do cenário club. É a estrela que consegue captar o estado de ânimo da pista de dan-

ça, refletindo-o e moldando-o, ao combinar, durante toda a noite, faixas musicais ininterrup-
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tamente” (SHUKER, 1999, p.67). O xamânico DJ Pinkwalla, além de hibridizar em suas mi-

xagens e samplers ritmos musicais de origens diversas, como o rock, o rap, o dub e o toasting 

com bases eletrônicas, capta também parte das insatisfações políticas da juventude londrina, 

na época acentuadamente marcada pelo desemprego, a anomia social, o racismo e o thatche-

rismo, criando em suas performances uma coreografia na qual figuras de cera, representando 

vultos históricos e personalidades da política mundial, são queimadas em um ritual secular de 

celebração e catarse coletivas. 

 

Mas quem são essas outras figuras, obscuras no fulgor pisca-pisca de arco-

íris do espaço, essas formas congeladas em suas posições no meio dos dan-

çarinos frenéticos? Quem são esses, cercados de hip-hop e hindi-pop, e que 

não se mexem um milímetro? [...] Imóveis, as figuras paralisadas dançam em 

meio à agitação de suas irmãs, em meio aos saltos e pulos da juventude. O 

que são elas? – Ora, estátuas de cera, só isso – Quem são elas? – História. Os 

migrantes do passado, ancestrais dos dançarinos vivos tanto quanto seus an-

cestrais de carne e osso, giram imóveis enquanto Pinkwalla grita saúda canta 

rap no palco [...]. Banhados na luz verde do mal, vilões de cera se curvam 

em caretas: Mosley, Powell, Edward Long, todos os avatares locais de Le-

gree. E começa um murmúrio nas entranhas do clube, subindo, transforman-

do-se numa única palavra, entoada insistentemente: „Derrete‟, os clientes 

exigem. „Derrete, derrete, derrete.‟ (RUSHDIE, 1998, p.279. Grifo do autor). 

 

O ápice do ritual se dá quando, após o rap-saudação improvisado do DJ e MC, a ima-

gem da Primeira Ministra Margareth Thatcher emerge do museu de cera da história. Pinkwal-

la grita e saúda, numa “língua vernacular e errada das ruas”, por detrás dos seus pick-ups: 

 

Hoje eu sinto indignação quando falam de imigração quando fazem insinua-

ção que nós não é parte da nação e eu faço proclamação da real situação da-

mos nossa contribuição desde a romana ocupação [...] Pinkwalla pega a dei-

xa da platéia, de derreter chegou a hora criminosos em fila agora que o fogo 

do inferno não demora [...] quem vai derreter? As assistentes vão para o con-

junto de figuras odiadas, agarram a figura do sacrifício da noite, aquela que é 

selecionada com maior frequência, ao menos três vezes por semana. Os ca-

belos encrespados, as pérolas, o tailleur azul. Maggie-Maggie-Maggie, berra 

a multidão [...] A boneca é amarrada na Cadeira Elétrica. Pinkwalla liga a 

chave. E que beleza como ela derrete, de dentro para fora, dissolvendo e 

perdendo a forma. Ela vira um monturo, e a multidão suspira seu êxtase: 

pronto [...] A música volta a dominar a noite (RUSHDIE, 1998, p.279. Gri-

fos do autor). 

 

Homi Bhabha comenta essa passagem do romance como uma das mais devastadoras 

paródias da Inglaterra de Maggie Torture
88

. 

                                                           
88

 No angrez, no hinglish e nos dialetos vernaculares das comunidades imigrantes – a tradução fonética da língua 

inglesa feita pelos asiáticos da diáspora –, o nome “Thatcher” pode soar como “torture” (tortura). Angrez é uma a 

variação linguística do inglês inventada pelos indianos. Mas pode ser tanto a forma de um indiano se referir a um 
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Se Gibreel Farishta transforma Londres em um país tropical „com uma maior 

definição moral, a instituição de uma siesta nacional‟ [...], é então o DJ, o 

saltitante Pinkwalla, que encena a vingança da história negra nas práticas 

culturais expressivas do toasting, do rap e do scrating. Em uma cena que 

combina Madame Tussaud e Led Zeppelin, as figuras de cera sepulcrais de 

uma história negra extirpada emergem para dançar em meio a imigrantes do 

presente em uma contra-mascarada pós-colonial de uma história reinscrita. A 

Maggie Torture é condenada a derreter. (RUSHDIE, 1998, p.313). 

 

As raves, desdobramentos singulares das ideias de comunhão contracultural dos anos 

de 1960 e da cena das discotecas gays de Nova Iorque nos anos de 1970, são comparadas no 

romance a um rito religioso (de religare a partir do transe) mundano e tribalista, cujo frisson 

coletivo propicia a emanação de forças psicofísicas por meio da dança e das BPMs (batidas 

por minuto) aceleradas da música. Como há, no romance, um subtexto “religioso” seculariza-

dante que retorna, com facetas variadas, o tempo inteiro, essa associação entre as festas mas-

sivas com música eletrônica, movidas a ecstasy, e as grandes celebrações pagãs e populares, 

mas com funções “religiosas”, não deve ser descartada e não é descabida. Contudo, nas raves 

“reais e naquelas do romance”, “se inverte, secularizado, o espírito religioso que, em sintonia 

com o viés vocacional da época, substituiu a liturgia e os catecismos das religiões tradicionais 

por manifestações de misticismos musicais: [...] assim, o indivíduo se desindividualiza, trans-

forma-se em massa” (LLOSA, 2013, p.34) e, como acontece com Saladin, volta “à sua tribo”, 

experimentando uma comunhão secularizada, mesmo que fugaz, porém transformadora e fora 

do cercado das religiões “organizadas”. 

Não por acaso, é durante a sequência de transe e êxtase grupal, nesse altar de celebra-

ção coletiva, nesse lugar mágico e psicodélico no qual se transforma a danceteria, que se ini-

cia de fato a “re-humanização” de Saladin Chamcha. Ele começa a expandir sua identidade 

“de Pai Tomás Moreno” e a completar um ciclo de identificação que o fará relativizar seu 

sonho de “ser mais inglês que os ingleses” e abraçar sua condição de sujeito hifenizado e tra-

duzido. Saladin, o sátiro-demoníaco, agora dança freneticamente, incorporando para si a po-

tência dessa novidade, que então entrava no planeta, retornando ao mundo renovado pela “to-

gheterness”, a experiência de compartilhamento com a juventude diaspórica. Ele se apodera 

da potência coletiva da cultura vernacular e se empodera individualmente, mas sem a necessi-

dade de voltar aos fundamentos da identidade, seja religiosa, nacional etc. Seu “renascimento” 

                                                                                                                                                                                     

cidadão inglês (ou a um indo-inglês), quanto uma maneira de dizer “imigrante indiano legalizado ou ilegal”. 

Hinglish é uma curiosa hibridização do hindi, uma das 22 línguas faladas no país, com as variações do inglês 

britânico e norte-americano. É também a “língua” da Índia emergente dos BRICS (COSTA, 2011, p.253).  
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é constatado ao término da noite por Pinkwall na pista de dança, quando aparece despido em 

posição fetal: 

 

todas as estátuas de cera – boas e más – [...] derretidas como tigres transfor-

mados em manteiga; e no centro da carnificina, dormindo como um bebê, 

nenhuma criatura mitológica, nenhum ícone de chifres e hálito infernal, mas 

Mr. Saladin Chamcha em pessoa, aparentemente restaurado à forma antiga, 

nu como nasceu, mas de aspecto e proporções inteiramente humanos, huma-

nizado – resta-nos alguma opção senão concluir isso? [...] Ele abriu os olhos 

que ainda brilhavam pálidos e vermelhos (RUSHDIE, 1998, p.281. Grifo do 

autor).  

 

Para resumir (se isso fosse possível) a trajetória de Saladin Chamcha em seu difícil 

percurso pela identificação pós-colonial, trago aqui um endereçamento importante dado por 

Heleno Godoy às “etapas” da subjetivação experimentadas pelo personagem conceitual de 

Rushdie. Em Subject and identity construction in The Satanic Verses (GODOY, 1998), o crí-

tico propõe mapear o devir identitário de Saladin a partir da leitura que Homi Bhabha faz, no 

ensaio Interrogando a identidade (1999, p.70), das astúcias da subjetivação de Frantz Fanon, 

em seus incontornáveis Os Condenados da Terra (1979) e Pele negra, máscaras brancas 

(2008). De acordo com Bhabha, da profunda incerteza psíquica da relação colonial analisada 

por Fanon, emergem três condições que sublinham as formas de identificação e podem, con-

forme Godoy, auxiliar na compreensão dos movimentos mutantes de Saladin. 

Na primeira condição da identificação colonial, constata-se que “existir é ser chamado 

à existência em relação a uma alteridade, seu olhar ou locus. É uma demanda que se estende 

em direção a um objeto externo [...] Este processo é visível na troca de olhares entre o nativo 

e o colono” (BHABHA, 1998, p.76). Saladin Chamcha, em seu “primeiro momento” de iden-

tificação, se imagina, como foi referido acima, como um paradigma ideal de inglesidade, já 

que desde sua infância renegara sua indianidade em favor do colonizador inglês. Seu desejo 

de identificação com uma cultura inglesa “livresca” irá movê-lo para a Inglaterra em busca da 

educação britânica. Para Saladin, a Inglaterra representa, portanto, a demanda do desejo pelo 

objeto externo. Por construir sua identidade como apenas atravessada pela perspectiva do co-

lonizador, “suas origens são sentidas como um fardo a oprimi-lo” (GODOY, 1998, p.71). Du-

rante suas passagens pela Europa e mesmo quando vive na Índia, ele tentará se esquivar a 

todo custo da sua identidade indiana, o que lhe permite apenas o anseio pela assimilação 

completa. Quando deixa Bombaim num voo rumo a Londres, ele olha do alto “a cidade em 

que nascera descolar-se dele como uma pele de cobra” (RUSHDIE, 1998, p.40), permitindo 
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que uma expressão de alívio passasse brevemente por seu rosto. Mr. Saladin 

Chamcha tinha construído esse rosto [à imagem e semelhança britânica] com 

esmero – levara alguns anos para conseguir a expressão exata – e durante 

muitos anos mais pensara nele simplesmente como seu rosto – na verdade, 

esquecera-se da aparência que tinha antes. (RUSHDIE, 1998, p.40. Grifo do 

autor).  

 

Para Homi Bhabha, o outro movimento de subjetivação é a “inversão”, que diz respeito  

 

ao próprio lugar da identificação, retido na tensão da demanda e do desejo, 

que é um espaço de divisão. A fantasia é precisamente ocupar o lugar do se-

nhor enquanto mantém seu lugar no rancor vingativo do escravo. [...] „Você 

é um médico, um escritor, um estudante, você é diferente, você é um de nós‟. 

É precisamente naquele uso ambivalente de „diferente‟ – ser diferente daque-

les que são diferentes faz de você o mesmo – que o Inconsciente fala da for-

ma da alteridade, a sombra amarrada do adiamento e do deslocamento. É em 

relação a esse objeto impossível que emerge o problema liminar da identida-

de colonial e suas vicissitudes. (1998, p.76) 

 

É o desejo de Saladin de ser exclusivamente inglês que o coloca em oposição a seus 

pais e ao seu país de origem. Mesmo que seu pai, Changez, seja ligado ao nacionalismo india-

no, este, “sem nenhuma explicação”, não vê sua educação inglesa como um problema, mas 

antes como uma maneira de “tirar Saladin do caminho”. Mas é sua mãe, Nasreen Chamcha-

wala, que se recusa a chorar em sua despedida, quem faz uso do ambíguo “você é diferente, 

você é um de nós” (RUSHDIE, 1998, p.45. Grifos do autor). Por ser aferrada às origens cultu-

rais e cética em relação ao colonizador, Nasreen estabelece a diferença entre eles, não queren-

do ser identificada ao colonizador. Tal diferença é também a clivagem entre as “duas das três 

condições fanonianas do processo de identificação anteriormente referidos, como resumido 

por Homi Bhabha”, afirma Godoy (1998, p.71). O crítico completa: “Nasreen Chamchawala, 

uma indiana colonizada, não é como o filho dela, porque ela está um passo à frente dele no 

mesmo processo, sendo uma crítica dos ingleses” (GODOY, 1998, p.71). No momento da 

primeira emigração de Saladin para Londres, Nasreen lhe oferece “a bênção de seus conse-

lhos” que inocula a diferença do lugar. 

 

„Não vá ficar sujo como aqueles ingleses‟, alertou. „Eles limpam as be u ene 

de as [bundas] só com papel. E também entram na água do banho dos ou-

tros.‟ Essas vis calúnias comprovaram a Salahuddin que a mãe estava fazen-

do todo o possível para impedir que fosse embora e, a despeito do mútuo 

amor que sentiam, ele respondeu: „O que está dizendo, Ammi, é inconcebí-

vel. A Inglaterra é uma grande civilização, o que está dizendo é bobagem‟. 

(RUSHDIE, 1998, p.45. Grifos do autor).  
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Vai levar algum tempo – toda aquela vasta temporalidade que descrevi precariamente 

acima ao narrar a aventura do imigrante da ex-colônia – para que Saladim Chamcha se cons-

cientize da sua condição intersticial e, finalmente, entre no “infinito” devir indicado por 

Bhabha, entendendo que a subjetificação não é a “afirmação de uma identidade pré-dada, 

nunca uma profecia auto-realizável – é sempre a produção de uma imagem; é sempre o retor-

no de uma imagem de identidade que traz a marca da divisão no outro lugar de onde ele vem” 

(BHABHA, 1998, p.45). Chamcha atravessará os vários momentos da identificação, superan-

do aos poucos tanto o peso de suas origens e o desejo de dissolução completa na inglesidade, 

quanto o ressentimento em relação ao colonizador esboçado em sua fase demoníaca. No de-

senlace do romance, Chamcha, após viver literal e hipertrofiadamente na pele a mutação e o 

hibridismo, se tornará um “imigrante indiano traduzido para inglês” (e vice-versa), fundindo 

em suas identidades, não sem conflitos, elementos procedentes de culturas várias.  

 

Sob outro ângulo, pode-se ver carisma nele, heroísmo em sua luta, em sua 

disposição de arriscar: nem todos os mutantes sobrevivem. Ou se pode con-

siderá-lo sociopoliticamente: a maioria dos migrantes aprende, e pode se 

transformar em disfarces. Nossas próprias descrições falsas para contrapor às 

falsidades inventadas sobre nós, escondendo, por questão de segurança, os 

nossos eus secretos. (RUSHDIE, 1998, p.55). 

 

É bom destacar que essas “etapas” não querem dizer, aqui, “fases de uma evolução” 

linear e teleológica, já que esses momentos são estágios políticos e psíquicos de identificação 

e se dão de forma mais complexa, como lances entrelaçados, ambiguamente superpostos e 

sem resolução final, num “retorno de uma imagem de identificação que traz a marca da fissu-

ra no lugar do Outro de onde ela vem” (BHABHA, 1998, p.77). A experiência migrante é 

mais um fenômeno tradutório, como sugere Bhabha, do que transicional ou evolutivo; não 

existe resolução para Saladin Chamcha porque suas duas condições são combinadas de modo 

ambivalente na sobrevivência de sua vida migrante. Sua duplicidade é mais uma dupla ausên-

cia do que presenças ontológicas, pois, em algum momento da sua trajetória, não sentirá mais 

essa dupla falta (da Inglaterra e da Índia) como um peso esmagador, mas como pátrias imagi-

nárias que se produzem na liminaridade.  

 

 

3.3 TEMPO DE MIGRAR PARA A FRÁTRIA IMAGINÁRIA 
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Podemos dizer que, diferentemente de Saladin, Gibreel Farishta permance, até o final 

do romance, preso no adiamento das duas primeiras maneiras sumarizadas por Bhabha e, por 

conseguinte, não realiza o “salto”, digamos, para esse ponto ambivalente, fissurado e liminar 

da identificação. Gibreel continua o “mesmo”, não por qualquer inclinação mais acentuada de 

libertação nacionalista – embora sua “ira” se confunda com esta –, mas talvez por conta do 

seu ancoramento no passado e, apesar da crise de ceticismo, por causa ainda da sua visão 

atravessada pelo ressentimento do colonizado e, notadamente, pelo apego delirante às “verda-

des” da religião. Assim, como afirma o narrador, 

 

a despeito de seus slogans de renascimento, de começar de novo, de meta-

morfoses, sempre permaneceu, em grande parte, contínuo – isto é, preso a 

seu passado e resultante dele;  que ele não escolheu nem a doença quase fa-

tal, nem a queda transmutatória; – que, de fato, ele teme acima de tudo os es-

tados alterados para os quais vazam seus sonhos, submergindo o seu eu des-

perto, fazendo dele aquele Gibreel angélico que não tem nenhuma vontade 

de ser; – de forma que o eu dele ainda é o que podemos descrever, para nos-

sos propósitos presentes como „verdadeiros‟. (RUSHDIE, 1998, p.404. Gri-

fos do autor). 

 

Ao contrário de Gibreel, Saladin Chamcha, a princípio contido, refinado e esnobemen-

te anglicizado é desejante da assimilação total pelo colonizador. Contudo, ele percorrerá as 

difíceis etapas da mutação migratória e da duplicação, as necessárias “falsificações do eu”, 

vistas pela doxa como um “mal”, como ironiza o narrador, expandindo ao final do romance 

suas formas de pertencimentos culturais. Chamcha é, portanto,  

 

uma criatura de descontinuidades escolhidas, uma reinvenção voluntária; 

sendo a sua revolta intencional contra a história o que o torna, no linguajar 

que escolhemos, „falso‟? E não podemos prosseguir e afirmar que essa falsi-

dade do eu é que possibilita a existência em Chamcha de uma falsidade pior 

e mais profunda – que podemos chamar de „mal‟ – e que esta é a verdade, a 

porta, que se abriu nele com a queda? – Enquanto Gibreel, para seguirmos a 

lógica da terminologia que estabelecemos, deve ser considerado „bom‟ em 

virtude de desejar continuar, apesar de todas as vicissitudes, um homem no 

fundo não traduzido. (RUSHDIE, 1998, p.404. Grifos do autor). 

 

No término do livro, Saladin traçará um caminho de volta à Índia. Em uma das suas 

viagens de retorno “para casa”, ele retornará em uma condição que traduz as ambivalências de 

sua identidade: ele regressa a Bombaim, mas agora como um famoso “ator inglês” que inter-

preta, numa “peça irlandesa”, o papel de “um indiano” (com bigodes falsos, inclusive), o que 

também ele é. De início, ele sente o estranhamento evidente dos sons recalcados do seu inglês 
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vernacular, mas descobre a potência da mímica e da traição à identidade única na possibilida-

de de reinventar suas máscaras imaginárias. De tal modo que 

 

se passaram anos; e então, Saladin Chamcha, ator, homem que se fez por si 

mesmo, voltou a Bombaim com os Prospero Players, para interpretar o pa-

pel do médico indiano em A milionária, de George Bernard Shaw. No palco, 

ele modulava a voz às exigências do papel, mas aquelas locuções há muito 

suprimidas, aquelas vogais e consoantes descartadas começaram a vazar de 

sua boca fora do teatro também. Sua voz o traía; e ele descobriu que suas 

partes componentes eram capazes de outras traições também. (RUSHDIE, 

1998, p.54. Grifo do autor). 

 

Anos depois da metamorfose diabólica, voltando, mais uma vez e após longo período 

de ausência, Chamcha tem um reencontro afetivo com o pai, agora em estado terminal, pois 

acometido por um câncer de medula. E ele 

 

descobriu, surpreso, que depois de uma vida inteira de relações difíceis com 

o pai, depois de longos anos de telegramas zangados e „rompimentos irrevo-

gáveis‟, era de novo capaz de uma reação direta. Era simplesmente, absolu-

tamente, imperativo que chegasse a Bombaim antes que Changez partisse 

para sempre. (RUSHDIE, 1998, p.479). 

 

O reatamento da relação com o pai – e também com a conturbada Índia – adquire uma 

característica quase liberadora, como uma necessidade fundamental rumo ao esquecimento e à 

cauterização dos conflitos abertos pelos ódios e ressentimentos do passado. O retorno ao país 

natal é um topos da poética da imigração e do exílio, cujo fio mais longo talvez se estenda às 

arquetípicas narrativas de viagem, tradição à qual a literatura de imigrantes se liga e pode ser 

também uma de suas dobras atuais. Mas esse topos visa tratar mais especificamente das rela-

ções entre a cultura de origem e a cultura de chegada, bem como do problema, de um lado, de 

se alterar e ao mesmo tempo manter a relação com o mundo de origem após anos de perma-

nência no exterior e, por outro lado, de estabelecer novas interpretações dessa mesma cultura 

oferecida pelo Ocidente, como veremos no próximo capítulo. 

Em Pátrias imaginárias, Rushdie diz que 

 

talvez seja verdade que escritores na minha posição, exilados, emigrantes ou 

expatriados vivam obcecados por um sentimento de perda, uma necessidade 

de recuperar o passado, de olhar para trás, mesmo correndo o risco de se 

transformarem em estátuas de sal. Mas se olharmos para trás, temos também 

de o fazer com a consciência – o que dá às origens dúvidas profundas – de 

que a nossa alienação física da Índia significa quase inevitavelmente que não 

seremos nunca capazes de recuperar precisamente aquilo que perdemos; que 

no fundo estaremos a criar ficções e não cidades ou aldeias reais, mas invisí-
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veis, pátrias imaginárias, Índias do nosso espírito. (1991, p.24). 

 

Daí que o regresso de Saladin estará sempre marcado por “dúvidas profundas”, por 

“um afeto assustado”, conflituoso e sem redenção moral, pois “Salahuddin ficou assombrado. 

Primeiro se apaixonar pelo pai de novo, e depois se encher de admiração por ele também” 

(RUSHDIE, 1998, p.495. Grifos do autor). Sintomaticamente, a partir daí, o narrador só se 

referirá a Saladin Chamcha pelo seu nome de batismo, Salahuddin Chamchawala. Este, aos 

poucos mais cônscio de sua vida duplicada, se vê “pensando (pela primeira vez em vinte anos, 

tinha começado a achar agradável o som de seu nome completo, não anglicizado), como era 

difícil descobrir o próprio pai quando não havia outra escolha senão dizer adeus” (RUSHDIE, 

1998, p.497). Durante os derradeiros minutos da vida de Changez, é Chamcha quem prefere 

dar ao pai a notícia fatal de sua morte iminente. 

 

Salahuddin encontrou palavras melhores, relembrando o urdu depois de uma 

longa ausência. Estamos todos com você, abba. Com todo o nosso amor. 

Changez não podia falar, mas aquilo era – não era? – sim, devia ser – um pe-

queno sinal de reconhecimento. Ele me ouviu. Então, de repente, Changez 

Chamchawala abandonou o próprio rosto; ainda estava vivo, mas não estava 

mais ali, tinha se voltado para dentro, para ver o que houvesse para ver. Está 

me ensinando a morrer, Salahuddin pensou. Ele não desvia os olhos, encara a 

morte de frente. Em nenhum momento de sua agonia Changez Chamchawala 

pronunciou o nome de Deus. (RUSHDIE, 1998, p.496. Grifos do autor). 

  

Assim, como afirma Godoy, Chamcha começa a lidar com sua condição agônica (do 

grego agonia, que significa luta) e hifenizada, a qual o conduzirá finalmente a uma mudança 

de visão.  

 

Inicialmente, ele nega o convite para ser igual a outros imigrantes, enquanto 

seu desejo de ser aceito como inglês é negado. Deslocado e disfor-

me/deformado, ele vai mudar a sua situação quando reaprende a ser indiano 

novamente. Quando retorna a Bombaim, [...] Saladin, passo a passo, começa 

a redescobrir a sua própria vida. O que ocorre é o seu reconhecimento de que 

a cisão entre o desejo e sua realização já aconteceu. (GODOY, 1998, p.76).  

 

É necessário frisar, mais uma vez, que seu retorno não implica numa resolução har-

monizadora nem tampouco num regresso redentor do filho pródigo em direção às raízes cultu-

rais. Ele volta temporariamente, já que continuará na liminaridade entre Londres e Bombaim, 

mas sem os pesos esmagadores do desejo pelo assimilacionismo puro ou do ódio por suas 

origens indianas, pois, como pensa, retorna a “uma de suas muitas moradas”. Não se trata, 

portanto, do “fechamento” linear de um ciclo, mas de uma outra curva da espiral da identida-
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de. Assim sendo, sua volta não o devolve nostalgicamente às origens perdidas da identidade, 

nem representa qualquer apego excessivo e tardio à indianidade recalcada, esta vista também 

como uma das várias “falsificações do seu eu”. Daí que, no voo de volta, Chamcha, ao se in-

teirar da situação política do país, constata que “nada mudou”: 

 

Na Índia, a guerra entre homens e mulheres não dava nenhum sinal de dimi-

nuir. No Indian Express leu o relato do mais recente caso de “mulher suici-

dada”. [...] Na página seguinte, na seção semanal de pequenos anúncios de 

casamento, pais de rapazes ainda procuravam, e pais de moças ainda ofereci-

am, noivas de compleição „clara‟. [...] Estava havendo um escândalo de ar-

mamentos; teria o governo indiano pago propinas a intermediários, e depois 

procurado acobertar tudo? Vastas somas de dinheiro estavam em questão, o 

primeiro-ministro tinha perdido credibilidade, mas Chamcha não conseguia 

se importar com nada daquilo. Estava olhando, numa página, uma fotografia 

borrada de corpos indistintos, inchados, boiando rio abaixo em grande núme-

ro. Numa cidade do norte da Índia, ocorrera um massacre de muçulmanos, e 

seus corpos, jogados na água, esperavam os cuidados de algum Gaffer He-

xam do século XX. Havia centenas de corpos, estufados e apodrecidos; o fe-

dor parecia sair da página. (RUSHDIE, 1998, p.408). 

 

Claro que ele constatará, entre a permanência de velhos problemas políticos e sociais 

da Índia, que houve mudanças, “para o bem ou para o mal”, porém as mutações mais impor-

tantes aconteceram com ele próprio. Sua transformação libera-o, pelos menos parcialmente, 

para retrabalhar a memória em função de suas identidades atravessadas pelas experiências da 

migração e das liminaridades da vida no presente. Chamcha compreenderá, contudo, que an-

tes de sair de Bombaim já era um sujeito hifenizado e que sua migração para Londres, com 

sua metamorfose monstruosa, só fez intensificar as ambivalências da subjetivação. 

Os destinos de Saladin Chamcha e Gibreel Farishta se cruzam mais uma vez no epílo-

go do livro, depois de anos de separação. Num clima de aparente suspensão dos antigos res-

sentimentos, Chamcha fica sabendo que fora o conturbado e aterrorizante Gibreel, outro obje-

to do seu ódio, que o encontrara ferido e o salvara, anos atrás, do incêndio do Café Shaandaar, 

numa “noite em que a cidade [estava] em guerra, uma noite pesada, com inimizade e ódio, 

num momento de vitória redentora do amor” (RUSHDIE, 1998, p.442). O texto indica que 

Gibreel, ao contrário de Chamcha, não havia se “curado” da incapacidade de aceitar a mudan-

ça, de se livrar do peso dos delírios místicos e do passado colonial. A migrância, constatamos, 

havia transmutado Saladin, mas não tanto Gibreel. Assim, enquanto conversam sobre filmes e 

preferências culturais, tentando dissimular a tensão de uma relação conflituosa, 

 

Chamcha dava respostas cosmopolitas. Sua lista de filmes incluía Potemkin, 

Kane, Otto e Mezzo, Os Sete Samurais, Alphaville, El Angel Exterminador. 
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„Fizeram lavagem cerebral em você‟, Gibreel zombou. „Toda essa merda de 

cinema de arte ocidental‟. Suas listas dos melhores dez de tudo eram sempre 

da „nossa terra‟, e agressivamente populares. Mother índia, Mr. índia, Shree 

Charsawhees: nenhum filme de Ray, nem de Mrinal Sen, nem Aravindan ou 

Ghatak. „Sua cabeça está tão cheia de lixo‟, observou, „que você esqueceu 

tudo o que vale a pena conhecer‟. (RUSHDIE, 1998, p.416).  

 

Quando Gibreel reaparece diante de Saladin, ele vem armado com uma lâmpada ma-

ravilhosa (que pertencia ao pai de Saladin) numa mão e um revólver na outra:  

 

„Eu falei para você, faz muito tempo‟, Gibreel Farishta disse calmamente, 

„que se eu achasse que a doença não ia me abandonar nunca, que ia voltar 

sempre, que não ia ser capaz de aguentar.‟ Então, muito depressa, antes que 

Salahuddin pudesse mexer um dedo, Gibreel colocou o cano da arma na pró-

pria boca; e puxou o gatilho; e estava livre. (RUSHDIE, 1998, p.511). 

 

Apesar do suicídio de Gibreel – no final das contas, um gesto ambivalente entre o au-

to-sacrifício em nome da fé e a autonomia mundana do sujeito –, Os Versos Satânicos tem um 

desfecho afirmativamente otimista ou tragicamente liberador. Como foi dito antes, Saladin faz 

as pazes com suas porções indianas e britânicas, refundidas pelas conflitivas, porém liberado-

ras experiências da migração, num agenciamento ambivalente dos seus diferentes eus. Ele 

retoma sua relação amorosa com Zeenat Vakil (Zeeny),  

 

a primeira mulher indiana com quem fez amor. Ela invadiu seu camarim de-

pois da estréia de A milionária, como se não tivessem se passado anos. 

Anos. „Yaar, que decepção, juro mesmo, aguentei a peça inteira só para ou-

vir você cantar „Goodness gracious me‟ como Peter Sellers, sei lá, pensei as-

sim: vamos ver se o cara aprendeu a cantar, lembra quando você imitava o 

Elvis com a raquete de squash?‟ (RUSHDIE, 1998, p.54). 

 

Rushdie capricha na caracterização de Zeeny Vakil como um elo poético que reconec-

ta Saladin à Índia. Ela é uma polêmica crítica de arte e ajudará Saladin a reconhecer o valor 

estético da pintura indiana. Zeeny Vakil é politicamente consciente, contudo antinacionalista e 

uma cosmopolita vernacular. Ela é inclusive autora de um ensaio sobre 

 

o aspecto restritivo do mito da autenticidade – essa camisa-de-força folclóri-

ca que ela tentava substituir por uma ética do ecletismo validado pela Histó-

ria [...] Tinha criado uma previsível celeuma, principalmente por causa do tí-

tulo. Ela chamou o livro de O único indiano bom. „É o indiano morto, é is-

so‟, explicou a Chamcha quando lhe deu de presente um exemplar. „Por que 

deveria existir uma maneira boa, correta de ser wog?
89

 Isso é o fundamenta-

                                                           
89

 Wog é/era um “termo ofensivo usado pelos britânicos para povos de outras culturas” (RUSHDIE, 1998, 

p.503). 



198 

 

lismo hindu. Na verdade, somos todos maus indianos. Alguns piores que ou-

tros‟. (RUSHDIE, 1998, p.57). 

 

A reentrada da imbatível Zeeny na vida de Saladin suplementa, assim, “o processo de 

renovação, de regeneração, que tinha sido o mais surpreendente e paradoxal resultado da do-

ença terminal do pai. Sua antiga vida inglesa, sua estranheza, seus males, pareciam agora mui-

to remotos, até irrelevantes, como o seu nome truncado usado como pseudônimo” 

(RUSHDIE, 1998, p.500). Mas Saladin Chamcha continua a ser um migrante, até mesmo na 

Índia; sujeito em trânsito cujo processo de identificação está em aberto e liberado do conto de 

fadas da identidade exclusiva que tanto desejara no passado. “De agora em diante”, constata, 

“preciso pensar que estou vivendo no primeiro instante do futuro” (RUSHDIE, 1998, p.500. 

Grifos do autor).  All things must pass/ All things must pass away... E assim, nas últimas li-

nhas do livro, evocando as infinitas Mil e uma noites, 

 

ele ficou na janela de sua infância e olhou o mar da Arábia. A Lua estava 

quase cheia; o luar, espalhando-se das pedras de Scandal Point até o horizon-

te distante, criava a ilusão de um caminho prateado, como um repartido nos 

cabelos brilhantes da água, como uma estrada para terras miraculosas. Ele 

sacudiu a cabeça; não podia mais acreditar em contos de fadas. A infância 

estava acabada, e a paisagem vista dessa janela não era nada mais que um 

eco antigo e sentimental. Pro inferno com aquilo! Que viessem os tratores. 

Se o velho se recusava a morrer, o novo não podia nascer. (RUSHDIE, 

1998, p.511. Grifos do autor). 
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4 VOLTAR: CRUZAR MERIDIANOS EM TEMPOS DE MIGRAR PARA O MUNDO 

 

 

Men walkin' 'long the railroad tracks Goin' someplace there's no goin' back/ 

Highway patrol choppers comin' up over the ridge/ Hot soup on a campfire 

under the bridge/ Shelter line stretchin' 'round the corner/ Welcome to the 

new world order/ But nobody's kiddin' nobody about where it goes/ I'm sittin' 

down here in the campfire light/ Searchin' for the ghost of Tom Joad.  
 

Bruce Springsteen (The Ghost of Tom Joad) 

 

 

No ano de 2002, em uma conferência realizada no lotado auditório da Universidade de 

Yale, no âmbito das Palestras Tanner sobre “os impasses dos direitos humanos pós-Onze de 

Setembro”, Salman Rushdie escolheu como objeto de debate o tema das “fronteiras no con-

texto do acirramento das novas leis de restrições” a imigrantes que se seguiram aos atentados 

terroristas
90

. Ele iniciou sua fala imaginando um primordial cruzamento de fronteiras, bem ao 

seu estilo parabólico, uma arqueologia alegórica (e algo nietzscheana) da pudenda origo (ori-

gem vergonhosa e renegada), um “primeiro momento humano e transgressivo”: o ultrapassa-

mento das fronteiras como um eterno retorno em diferença de uma marca permanente da vida 

na Terra. Diz Rushdie que 

 

 

a primeira fronteira foi a beira da água, e houve um primeiro momento, por-

que como poderia não haver esse momento, em que uma coisa viva saiu do 

oceano, atravessou essa fronteira e descobriu que conseguia respirar? Antes 

de essa primeira criatura respirar pela primeira vez, deve ter havido outros 

momentos em que outras criaturas fizeram a mesma tentativa e caíram ofe-

gantes de volta nas ondas ou morreram sufocadas, debatendo-se como pei-

xes, na mesma costa, e em outra e em outra [...] Quando imaginamos a cena 

dessa travessia triunfante – nosso vulcânico planeta jovem, o ar enfumaçado, 

sulfuroso, o mar quente, o brilho vermelho do céu, a entidade exausta ofe-

gando na costa desconhecida, inóspita – não podemos deixar de ficar pen-

sando nessas protocriaturas. Mas o que as motiva? Por que o mar havia per-

dido tão completamente seu apelo a ponto de elas arriscarem tudo para mi-

grar do velho ao novo? (2007, p.337). 

 

O autor está, é claro, parodiando e cutucando as teorias das origens segundo o evolu-

cionismo e o criacionismo e considera os protestos dos “nossos cientistas” presentes ao even-

to, os quais, certamente, afirmarão serem esses ancestrais imaginados não dotados de “moti-

vações”, no sentido em que hoje entendemos o termo. O habitat não os decepcionava, nem 

                                                           
90

 A transcrição da conferência foi lançada no Brasil em 2007 com o título Cruze esta linha, em uma coletânea 

homônima de artigos e ensaios publicados no The New York Times e The New Yorker.  
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aquilo que se situava além dos limites da praia os atraía, pois, destituídos de intuições racio-

nais, eram motivados por imperativos genéticos, ainda não mapeados. Ultrapassar as linhas 

divisórias e escalar aquele primeiro muro que separava o mar e a terra não era um gesto de 

violação, segundo as ciências naturais, pois “esses rastejadores da praia não viajaram da água 

para o ar porque estavam curiosos ou em busca de emprego. Eles nem escolheram, nem dese-

jaram seus feitos [...]. Eram apenas peixes que por acaso aprenderam a engatinhar” (2007, 

p.338). Como evolucionismo e criacionismo são do ramo da literatura fantástica
91

 e perten-

cem ambos ao bestiário mitológico, esses rastejadores primordiais – que são tão fantásticos 

quanto os unicórnios e os centauros e, podem, portanto, ser lidos a contrapelo como não sub-

metidos às leis da física e do positivismo – são, nessa micrometaficção apresentada pelo au-

tor, uma parábola que inscreve a migração e o impulso do deslocamento na filogênese e na 

ontogênese humanas, como um ato de transgressão originária. Como no subterrâneo de cada 

origem da história se esconde outro começo a ser escavado, Rushdie faz, outra vez, “o novo 

entrar no mundo”. 

Como ele é um escritor e ensaísta barroco-enciclopédico, seus ensaios críticos e confe-

rências apresentam uma peculiar assimilação de referências que aproximam discursos históri-

cos, literários e acervos míticos, religiosos e científicos. No decorrer de sua fala, o escritor 

afirma que a “imaginação desafia a ciência” e, por isso, pode transfigurar “esse primeiro, an-

tigo e bem-sucedido ser híbrido em um nosso ancestral espiritual, atribuindo a essa estranha 

metamorfose a vontade de transformar o mundo” (2007, p.338). Travessias de fronteiras 

transformaram e ainda fazem o novo entrar no mundo: “Em nossa natureza mais profunda, 

somos seres que atravessam fronteiras” (2007, p.339). 

Rushdie segue então comentando uma série de narrativas sobre migrações e intersec-

ção de fronteiras, que vai de A Conferência dos pássaros, fábula do poeta muçulmano Faridu-

ddin Attar, até Êxodos, o monumental livro do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, pas-

sando pelo romances O Planeta 8, ficção científica de Doris Lessing, À Espera dos Bárbaros, 

de J. M. Coetzee, e Alice no País das Maravilhas, de Lewis Caroll. 

De exemplo em exemplos de narrativas que têm as fronteiras como tema, Rushdie vai 

atravessando a barreira do maravilhoso para o chão da história contemporânea, colocando seu 

objeto, as migrações e as fronteiras, imaginadas ou recriadas pelo que resta dos Estados-

Nação, como fatos centrais das disputas internacionais vigentes, comentando questões como a 

segurança nacional, as novas leis de migração, os interesses políticos e comerciais e as dispu-

tas territoriais, culturais e econômicas que atravessam a superfície da Terra. 
                                                           
91

 Depois de Borges, sabemos que até mesmo a metafísica não é senão um segmento da literatura fantástica. 



201 

 

Todavia, o diálogo especial de Rushdie se dá mesmo com o fotógrafo Sebastião Sal-

gado, autor do alentado Êxodos, lançado em 1999, e resultado das viagens que o fotógrafo fez 

a zonas de conflitos políticos e regiões de fronteiras, mapeando enclaves de imigrantes e cam-

pos de refugiados em quarenta e cinco países, ao longo de uma década, registrando o cotidia-

no de imigrantes globais tangidos por guerras étnicas ou em busca de melhores empregos nos 

Estados Unidos e na Europa. O tema principal de Êxodos é a multidão anônima de sujeitos em 

trânsitos empurrados por guerras intestinas, divisões territoriais, litígios políticos variados e, 

sobretudo, pelos impactos do até então “novo sistema global do trabalho” que impeliu mi-

lhões de pessoas rumo aos polos de concentração do capital globalizado. Êxodos é um desdo-

bramento de Trabalhadores, projeto anterior de Salgado sobre uma das pontas da economia 

produtiva do capitalismo tardio. Ao mapear as novas divisões do capital e do trabalho provo-

cadas pela transferência das grandes indústrias dos antigos centros para as periferias do mun-

do em busca de mão-de-obra “precária”, o economista que virou fotógrafo encontrou levas 

massivas de pessoas que se deslocavam pelas regiões limítrofes da África e da Europa, princi-

palmente pelo Estreito de Gibraltar e entre as Américas Central e do Norte, especificamente 

nas áreas próximas à imensa muralha de chapas de ferro que desenha a fronteira mexicano-

estadunidense. O livro de Salgado é um vasto e importante arquivo fotodocumental, realizado 

em cima dos acontecimentos, sobre a reconfiguração populacional global da virada do século 

20 para o 21. Trata-se, grosso modo, de um painel de boa parte da tipologia das migrações à 

época e da produção dos “refugos humanos” ou, na visão da sociologia líquida de Baumann, 

 

de seres refugados (os „excessivos‟ e „redundantes‟, ou seja, os que não pu-

deram ser reconhecidos ou obter permissão para ficar), produto inevitável da 

modernidade, e um acompanhante inseparável da modernidade. É um ines-

capável efeito colateral da construção da ordem (cada ordem define algumas 

parcelas da população como „deslocadas‟, „inaptas‟ ou „indesejáveis‟) e do 

progresso econômico (que não pode ocorrer sem degradar e desvalorizar os 

modos anteriormente efetivos de „ganhar a vida‟ e que, portanto, não conse-

gue senão privar seus praticantes dos meios de subsistência) [...]. Daí os 

alarmes sobre a superpopulação do globo; daí também a nova centralidade 

dos problemas dos „imigrantes‟ e das „pessoas em busca de asilo‟ para a 

agenda moderna. (2005, p.12-14). 

 

Quando Rushdie proferiu sua conferência, as imagens captadas por Salgado ainda re-

percutiam nos meios de comunicação e acadêmicos, desencadeando debates polêmicos entre 

vários intelectuais renomados. Estes, divididos quanto aos resultados éticos e estéticos do 

livro, ora reconheciam a obra de Salgado como o compêndio imagético mais importante acer-
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ca das ondas de deslocamentos globais em curso à época, ora acusavam o fotógrafo de “espe-

tacularização da dor dos outros”. Rushdie se enfileirou entre os primeiros e saiu em defesa de 

Salgado. Para ele, Êxodos significava o mais excepcional documento desse fenômeno con-

temporâneo e a constatação de que o migrante se tornara de fato o personagem-conceitual da 

pós-modernidade: “Para Salgado, assim como para mim”, afirma Rushdie em sua conferência,  

 

o migrante, o homem sem fronteiras, é a figura arquetípica de nossa era. Sal-

gado passou muitos anos entre as pessoas deslocadas do mundo, os desenrai-

zados e reenraizados, fazendo a crônica de sua ultrapassagem de fronteiras, 

seus campos de refugiados, seu desespero, seus engenhos: criou um excepci-

onal registro fotográfico desse fenômeno contemporâneo da maior importân-

cia. As fotos mostram que nunca houve um período na história do mundo em 

que os povos estivessem tão misturados. Estamos tão embaralhados uns com 

os outros, paus com ouros, copas com espadas, curingas em toda parte, que 

vamos ter que conviver com isso. Nos Estados Unidos isso já é uma velha 

história. Em outros lugares é nova e nem sempre desce bem. Como migrante, 

eu mesmo sempre tive de frisar os aspectos criativos desses encontros cultu-

rais. (2007, p.347). 

 

Não interessa discutir em detalhes os termos das contendas acerca de Êxodos, já que o 

principal aqui é aproveitar a leitura que Rushdie faz de uma foto específica de Salgado, com 

veremos adiante. Contudo, creio ser necessário indicar alguns dos posicionamentos mais fortes 

da controvérsia na academia e na imprensa acerca do conjunto de fotos que compõem o livro. 

De fato, a obra fotográfica de Sebastião Salgado provoca, invariavelmente, quando dos 

lançamentos de seus livros e mostras internacionais, reações variadas. Embora a intenção ini-

cial do fotógrafo seja publicar suas imagens em jornais e na grande imprensa, suas fotos são, 

mais tarde, publicadas em livros e transformadas em exposições temáticas, o que as torna ob-

jetos que transcendem a efemeridade midiática e suscitam leituras de estaturas variáveis. A 

cada exposição seguem-se, em suplementos culturais e sites especializados, manifestações 

públicas de importantes intelectuais, algumas elogiosas e outras negativas, enquanto o público 

lota suas vernissages em renomados museus e grandes galerias do mundo. Seus livros – ge-

ralmente com preços nada módicos – tornam-se imediatamente best-sellers do segmento da 

fotografia. As recepções variam, oscilam, confrontam-se e por isso atiçam o interesse da mí-

dia. Diante de suas imagens de choque, os expectadores tendem a assumir uma postura de 

silenciosa meditação tamanha a carga dramática que seus afrescos fotográficos sobre as con-

dições da vida no fim do milênio passado despertam. Há relatos de espectadores que saem de 

suas exposições com lágrimas nos olhos, sentindo-se chocados com o teor das fotos, elogian-

do seu empenho político e o pathos inegável que emana das imagens. Fotógrafos amadores e 
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jovens aspirantes ao fotojornalismo social enaltecem as qualidades do trabalho de Salgado, 

como um indiscutível mestre da técnica e dono de um “olhar único” e “demolidor”. O fotó-

grafo já é considerado um artista “canônico” e ponto incontornável em qualquer disciplina 

sobre fotografia nas universidades, ao lado de pesos-pesados como Robert Capa e Henri Car-

tier-Bresson, deixando sua marca singular na tradição do ensaio fotográfico. 

No outro lado da recepção, o debate girou em torno da legitimidade do olhar, da avali-

ação do poder e dos eventuais dolos da recepção estética nos termos do podem os subalternos 

fotografar? Ou estes, mostrados em situações degradantes, são apenas objetos disponibiliza-

dos para o gozo da má consciência de plateias que, à distância dos horrores representados 

pelas fotos, podem escolher que posição adotar diante da crueldade das imagens? Se a foto-

grafia transcende a técnica e atinge, na contemporaneidade, o status de arte, configurando-se, 

portanto, como um discurso entre outros tipos de discursividade, então de qual lugar o fotó-

grafo olha e fala? Suas fotos disseminadas pelos meios de comunicação de massa provocam 

sentidos críticos no público “consumidor”, clamam por responsabilidades e compromissos 

éticos ou, ao contrário, fazem parte da exploração midiática da violência que gera a indiferen-

ça massificada como refletida em grande parte da produção cultural? Numa época em que 

Serge Daney (2007) vê o perigo do “humanismo desparecer em prol do humanitário”, era de 

se esperar que as fotos de Salgado, que chegavam encartadas em grandes jornais do Ocidente 

infectados pelo sensacionalismo, fossem vistas como uma banalização do horror vivido por 

populações em situações de extremo sofrimento. Salgado foi posto, por seus detratores, ao 

lado do humanitarismo das boas intenções ocidentais, mesmo que suas fotos, se lidas com 

atenção, nada tenham de “humanitárias”, mas sim da tradição do humanismo-fotográfico, 

presentes nos trabalhos de Robert Doisneau e Henri Cartier-Bresson. A fotografia de cunho 

humanitário surgiu, não há dúvida, às margens do humanismo, quando este se retraiu no bojo 

da expansão midiática, assim como do “inusitado aumento dos excluídos, dos deserdados, de 

homens reduzidos ao estado de coisas” (ROULLIÉ, 2009, p.146), nos rescaldos dos conflitos 

imperiais e dos desconcertos econômicos e sociais que se seguiram nas periferias (e centros) 

do mundo. Roullié afirma que os sujeitos clichês do humanitarismo fotográfico são vítimas da 

economia e da crise do projeto moderno, que os deixa sem trabalho, sem casas e terras, sem 

recursos e vitimados pela fome; contudo, diferem da abordagem humanista, pois aparecem 

quase sempre como resignados, “homens e mulheres que não agem e quase nunca esperam. 

Como paralisados, extenuados, esvaziados, eles, por falta de saída ao seu destino e confiança 

na ação, ficam ali, desconectados do mundo” (2009, p.146). Pode-se questionar, compreensi-

velmente, no contexto do pensamento que põe sob suspeita as grandes narrativas, o humanis-
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mo militante de Salgado, impulsionado pela perspectiva utópica – e, às vezes, algo ingênua – 

de um mundo mais igualitário, mas colocá-lo no quadro do humanitarismo é incorrer em sério 

reducionismo. Do humanismo ao humanitário, escreve Roullié (2009, p.146), ocorre uma in-

versão dos conteúdos das imagens. Enquanto os temas humanistas críticos giram em torno do 

trabalho, da afiliação e das formas de resistências entre os deserdados em situações-limite, 

como fazem as fotos de Salgado, o humanitarismo centra-se na catástrofe, no sofrimento e na 

doença. Não que tais questões não apareçam na lente do olhar humanista, mas em seu univer-

so imagético os refugiados aparecem sempre ativamente, lutando contra as adversidades polí-

ticas, em ação ou repousando, resistindo, portanto, migrando e vivendo.  

 

O conjunto da imagem humanitária retém apenas os excluídos da sociedade 

do consumo, as vítimas debilitadas devido a suas disfunções, indivíduos en-

tregues a seus sofrimentos, marginalizados socialmente, sem entorno nem 

meio. De um lado, pessoas fortemente delimitadas territorialmente: rodeadas 

por seus próximos, apresentadas em lugares familiares e nitidamente assimi-

ladas a uma classe social, um estabelecimento ou um grupo. Por outro lado, 

indivíduos à margem do território, sem pontos de referência nem lugar de 

ancoragem, sem horizontes, sozinhos diante de sua dor, com o duro anoni-

mato dos lugares de assistência como único consolo. Na visão humanista, a 

energia e a vida irrigam as imagens; na humanitária, a morte, a impotência e 

a resignação sugam a substância delas. (ROULLIÉ, 2009, p.146). 

 

Os comentários mais “desconfiados” acusaram o fotógrafo brasileiro pelo “esplendor 

bruto” de suas fotos e pela “estetização” dessas visões da cruel sobrevivência em condições-

limite nas periferias do mundo, com suas figuras mostradas em batalhas trágicas postas, como 

sugerem estes últimos, sob extraordinária luz “artificial” (o que não corresponde à totalidade 

das imagens do fotógrafo) e enquadramentos “perfeitos” de excepcional apelo estético, os 

quais provocariam no espectador ingênuo um êxtase estático, conservador e desprovido do 

distanciamento crítico necessário. Por seu “olhar inspirado” e sua postura assumidamente “à 

esquerda”, “mais ideológica que política”, segundo a avaliação de Raul Antelo (2000), Salga-

do é “suspeito” de não dissociar o documental – a visão testemunhal dos massacres que pro-

duzem refugiados – dos mecanismos de convencimento típicos da “estetização espetacular”, 

como se buscasse através da aura da beleza um estratagema para tirar proveito do sofrimento 

alheio. Suas fotos, conforme Natacha Wolinski, “aventuram-se perigosamente nos limites da 

desgraça e da beleza” (2000, p.36). Assim, segundo essa visão, a obra do fotógrafo, que nunca 

colocaria em questão sua posição de alteridade (outra generalização perigosa), seria mais um 

sintoma do enfraquecimento do social na era dos simulacros, provocando uma espécie de en-

canto passivo e compensatório com o sofrimento dos imigrantes e refugiados, além de um 
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prazer secreto diante “da dor dos outros”, segundo uma crítica influente feita pela comentaris-

ta cultural Susan Sontag (2003, p.15). 

No entanto, não procede a crítica sobre o silêncio de Salgado quanto ao seu lócus 

enunciativo. Pelo contrário, sua proposta é explícita e assumidamente militante e não nega sua 

matiz marxista-humanista. Podemos dizer que, no plano do conteúdo, de certa forma, seus 

vastos painéis se aproximam da arte pictórica e social de artistas do início do século vinte, 

sobretudo dos muralistas mexicanos como David Siqueros, José Orozco e Diego Rivera. Se 

muitas vezes resvalam para uma nostalgia ou reafirmam a utopia das grandes narrativas, suas 

fotos procuram claramente conciliar informação, estética e engajamento político-social e se 

configuram, em alguns casos, como libelos ou manifestos. Pode-se licitamente questionar esse 

posicionalidade ideológica ou que sua obra procura produzir sentidos em nome de um crédito 

fundamental ao “espectro da esperança”
92

 de certo tipo de humanismo, mas não que ele se 

isente de explicitar seu lugar de olhar: 

 

Salgado subtrai da forma para produzir sentido. Explora o real como um 

complexo conjunto de signos, o qual ele remete aos códigos fotográficos, 

construindo uma gramática acessível, uma grade de leitura do mundo. A fi-

nalidade confessa é revelar, apontar, logo, promover a tomada de consciên-

cia. Mas também, decerto, preservar os vestígios, reportar-se à história e à 

memória. [...] Salgado expressa claramente a vontade de globalizar, de afir-

mar que o mundo, hoje, é totalmente interdependente. E que, se por um lado 

ele se transforma, isso se dá ao preço de sacrifícios e da eterna tensão entre o 

Norte e o Sul, entre ricos e pobres. O economista, fiel a seus ideais, inter-

vém, analisando enquanto mostra, explorando para formalizar. (CAUJOLLE, 

2011, p.10). 

 

Em Beleza Exorbitante, um magistral ensaio sobre o estatuto da imagem na contempo-

raneidade e suas representações nos limítrofes da beleza e do horror, Jean Galard parte justa-

mente do impacto causado pela exposição de Êxodos, na Maison Européenne de la Photogra-

phie, em Paris. Diz ele que, “como todo mundo”, saiu “de lá tocado e impressionado” com as 

fotos e com “um sentimento de mal-estar”. Contudo, escreve Galard (2012, p.9), “depois que 

Natacha Wolinski e Michel Guerrin criticaram duramente, pela imprensa, essas imagens belas 

demais, esses „ícones‟ da desgraça [...], pareceu-me que, apesar da pertinência de seus argu-
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 O Espectro da Esperança é o título de um programa para a televisão coproduzido pela BBC londrina e a GNT 

sobre Êxodos e dirigido pelo ator Tim Robbins. O documentário parte de um encontro entre o escritor e ensaísta 

John Berger e Sebastião Salgado os quais, sentados em volta de uma mesa, folheiam e discutem as imagens de 

Êxodos. O diretor, no entanto, caprichou na criação de uma ambiência audiovisual exageradamente sombria e 

dramática, com uma música passional que envolve as imagens e procura despertar certa “compaixão” no espec-

tador. Essa opção estética choca-se com declaração do próprio Salgado no documentário, quando afirma que “se 

suas fotografias despertarem compaixão, então seu trabalho terá sido em vão”. 
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mentos, talvez fosse fácil demais reconhecer que eles tinham razão. Esta questão não me saiu 

do pensamento”. O ensaísta, mesmo reconhecendo o talento hábil de Salgado de criar em suas 

fotos efeitos extraordinários e certa tendência a despertar, aparentemente, “sentimentos eleva-

dos” (e muitas vezes questionáveis) ou interrogações moralmente superiores (de indignação, 

denúncia e empenho político), questiona os críticos do fotógrafo que esquecem “das mais 

atrozes crucificações e dos inumeráveis mártires que constituem uma boa parte da história da 

pintura europeia” e o quanto, na longa tradição da arte ocidental, artistas “se situaram justa-

mente nos limites do sofrimento e da beleza”. Como constata Galard, as críticas à obra de 

Salgado e à ilegitimidade do seu olhar “estetizante” careceram de “um exercício comparativo 

tão amplo quanto possível” (2012, p.18). A questão pouco explicitada por essa comunidade 

crítica é que o fato de serem “fotos”, em grande parte publicadas na grande mídia internacio-

nal, uma expressão massiva atrelada ao fotojornalismo e, portanto, “maculadas” pelo capita-

lismo cultural quando colocadas ao comércio midiático, suas imagens feririam a própria ética 

defendida pelo fotógrafo por conferirem uma estética espetacular ao documental. A razão 

dessa postura, ainda conforme Galard, comentando as imagens de sofrimento na arte europeia,  

 

é que a fotografia se refere à realidade, que uma foto é a marca mecânica da-

quilo que ocorreu, e que não se pode, que não se deve, em face da realidade 

do sofrimento, adotar esse olhar estético que é permitido, que é até recomen-

dado diante de uma obra de arte. Certo. Mas a morte de Jesus de Nazaré, ao 

que parece, aconteceu de fato. Em todo caso, para os cristãos, é uma realida-

de e é importante. [...] Seria a distância do acontecimento no tempo que 

permitiria essa atenção estética que, ao contrário, é ilícita se o drama é recen-

te? Estranha distinção que obrigaria então a se perguntar quanto tempo exa-

tamente (ou quanto tempo mais ou menos) deve transcorrer antes que o espe-

táculo da dor seja eventualmente perceptível em sua beleza. (2012, p.24). 

 

Por conta de sua ontológica característica indicial, cobra-se que a fotografia seja uma 

reprodução transparente da realidade, numa visão redutora que impõe ao discurso fotográfico 

a função de ser exclusivamente uma tecnologia a serviço da verdade. Isso se dá, talvez, por-

que a legitimação e a entrada da fotografia no panteão das artes sejam relativamente recentes. 

A técnica da fotografia se desenvolveu em meio à expansão das metrópoles e da economia 

monetária global, além de coincidir com o auge do imperialismo europeu, assim como da 

chamada Revolução Científico-Tecnológica, no século 19, dentro do mesmo impulso que deu 

origem a vários suportes de comunicação massiva, tais como o telégrafo, o rádio, os gramofo-

nes e de sua dobra mais influente, o cinema. Para Walter Benjamin, mais importante que defi-

nir a fotografia e o cinema como “artes” era entender como estas afetavam as outras formas 

de expressão artística, sobretudo a pintura e a literatura. Embora seu ensaio antecipatório, A 
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Obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, seja dos anos 1930, a mudança do estatuto 

da fotografia data, praticamente, da década de 1970, quando apareceram as grandes exposi-

ções fotográficas em museus, as primeiras publicações especializadas e os departamentos uni-

versitários começaram a pesquisar a fotografia de modo mais sistemático. Além disso, mais 

ou menos por essa época, houve um crescimento acentuado do uso da fotografia por parte de 

artistas, sobretudo aqueles ligados à pop art, assim como o nascimento de um circuito de di-

fusão atrelado a um mercado milionário. Mesmo assim, esse novo olhar sobre a fotografia, 

mais aberto ao poder da imagem fotográfica de captação sensível da opacidade do mundo, 

durante muito tempo – e até hoje, diria – não a livrou completamente da pecha de simples 

ferramenta e dispositivo de representação da realidade. Porém, como afirma Joan Fontcuberta,  

 

toda fotografia é uma ficção que se apresenta como verdadeira. Contra o que 

nos inculcaram, contra o que costumam pensar, a fotografia mente sempre. 

[...] Contudo, o importante não é essa mentira inevitável, mas como o fotó-

grafo a utiliza, a que propósitos serve. O importante, em suma, é o controle 

exercido pelo fotógrafo para impor um sentido ético à sua mentira. O bom 

fotógrafo é o que mente bem a verdade. (2010, p.13). 

 

Mesmo que Salgado, em muitas de suas entrevistas, refute essa “leitura artística” e in-

sista no compromisso eminentemente político-documental de seu trabalho sobre os excluídos, 

não há dúvida quanto aos artifícios estéticos que utiliza, tributários da representação “clássica 

e humanista”, com seus enquadramentos centralizados nas figuras humanas, postas, muitas 

vezes, sob a luz severa de céus cinzentos, com seus pontos de fuga “renascentistas” em com-

posições equilibradas e harmônicas. Outra referência fundamental do olhar de Salgado é a 

escola dos pintores holandeses (Rembrandt, Vermeer etc.), sobretudo no que tange à captação 

da luz forte oriunda de uma fonte exterior que delineia os corpos dos personagens. 

O fotógrafo “sabe que uma imagem é incapaz de resumir a complexidade de uma situ-

ação da qual somente o relato em imagens, a articulação das fotografias entre si, permite, de-

pois de um longo estudo, dar conta” (GALARD, 2011, p.23). Daí também a utilização por 

Salgado de elementos típicos do drama e da narratividade e a apropriação intertextual de sím-

bolos iconográficos da tradição pictórica em muitas de suas fotos. Algumas delas, de fato, 

pertencem à iconografia do sofrimento provocado pelo desterro e emanam sentidos quase 

místicos, litúrgicos, sagrados e, portanto, com um forte sentido “religioso”, o que seus títulos 

bíblicos hebraicos e épicos (Êxodos e Gênesis) não escondem.  

Em Êxodos, por exemplo, uma foto nos mostra uma mulher nômade rodeada de crianças 

magras, nuas ou envoltas em véus negros, alquebradas pela fome e pelo cansaço, caminhando 
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sobre um lago seco no Mali. Da disposição dos corpos inclinados para frente, enfrentando o 

vento e a areia de um deserto branco, ecoam as narrativas de pestes e do êxodo dos hebreus
93

 

errantes para fora do Egito ou da hégira dos muçulmanos através do deserto. Outra imagem 

apresenta uma grande panorâmica de um campo de refugiados, na Tanzânia, abrigados em bar-

racas precárias feitas de plásticos encontrados no caminho, tentando escapar de um vendaval. 

Aqui, o tratamento dado à luz do céu, carregado de nuvens negras, e a captação da ação da ne-

blina cinza que envolve os corpos dão à cena, como nas pinturas religiosas, o mood (a atmosfe-

ra) de uma antecena que prefigura uma catástrofe iminente, numa ambiência que evoca também 

as famosas ilustrações de Gustave Doré para o Inferno de Dante (SALGADO, 2000, p.177). 

Porém, como vemos em outra foto do mesmo assentamento de refugiados, essa ambientação 

esmagadora é relativizada pela atenção do fotógrafo aos atos mínimos dos personagens, ao mos-

trar, por exemplo, um dos refugiados em uma máquina de costura utilizada para consertar as 

roupas rasgadas na fuga para o desterro, afirmando assim a capacidade de resistência da comu-

nidade em situações tragicamente adversas. Esse tipo de imagem não é muito comum nos traba-

lhos de fotógrafos das hard news e das fotos humanitárias que não presentificam, em grande 

parte, situações nas quais figuram gestos mínimos de resistência cotidiana, em que a vida insiste 

em vicejar apesar da tragédia, pois estes não seduzem tanto quanto as imagens da dor. Em outra 

foto feita numa região rural em Chiapas, no México, com a câmera posicionada por trás de um 

grupo de meninas abraçadas – como a intensificar a vontade de colocar o espectador a partir do 

ponto de vista dos personagens que ficam –, vemos outra vez uma família de camponeses da 

região de Las Margaritas despedindo-se de um homem, que supomos ser o pai, visto a certa 

distância no início de uma longa estrada que atinge o horizonte longínquo. A imagem evoca a 

ansiedade da desagregação com um lirismo pungente, mas faz emergir, principalmente, uma 

força afirmativa que põe em relação os afetos e a carência material, os efeitos do social sobre as 

individualidades e sobretudo a “enérgica organização feminina da comunidade”, como afirma o 

fotógrafo no encarte de Êxodos (1999, p.21). 

Essa atenção aos gestos mínimos, nos quais inesperadas manifestações de leveza, co-

mo a organização de uma partida de futebol no meio de um paupérrimo campo de refugiados, 

podem emergir em meio ao sofrimento, relativiza a crítica feita a Salgado por Michel Guerrin. 

Ele viu nas fotos de Êxodos a exclusão dos contextos, como se o fotógrafo omitisse aquilo 

que está fora da diegese das imagens e, assim, ao contrário “de uma boa imagem de reporta-
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 Hebreu errante é uma disseminação tradutória, pois o termo hebreu já significa “andarilho, aquele que transi-

ta”, derivado das palavras ivri (em hebraico, andarilho) e avar (concretamente, também do hebraico, transitar, 

errar) (VITALE, 2006, p.100).  
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gem [que] sugere um contexto, põe em perigo o espectador, desestabiliza-o ou o leva a refle-

tir”. Ainda segundo Guerrin (2000, p.11), é como se tais imagens liberassem uma emotivida-

de “direta, estéril e pouco mobilizadora”. Porém, como bem percebe Galard, há um equívoco 

nessa dupla censura crítica: 

 

uma coisa é omitir o contexto, fazer esquecer o que há fora do enquadramen-

to. Outra coisa é tornar a realidade aceitável e anestesiar o espectador. Sal-

gado poderia ter apagado ou abandonado o contexto (a culpa, em relação a 

esse ponto, seria do espectador que é negligente com a leitura das legendas 

das fotos): mesmo assim, suas obras não seriam necessariamente anestesian-

tes. Será que o quadro de Max Beckmann intitulado A Noite, conservado em 

Dusseldorf (um homem e uma mulher supliciados e seus mórbidos tortura-

dores, num espaço desarticulado), torna a realidade mais aceitável, mais con-

sensual, quando se esquece que foi pintado em 1918-1919 e se ignora, como 

acontece com frequência, que seu contexto é a repressão contra o movimento 

espartaquista? (GALARD, 2011, p.43). 

 

A outra comunidade de intérpretes chamou atenção justamente para o zelo do fotógrafo 

quanto às geografias espaciais e sociais e para as cenas em que ele valoriza justamente a conjun-

tura e a mundanidade em curso. Em suas viagens, Salgado, antes de começar a trabalhar, cos-

tuma passar longos períodos nos lugares, mergulhando no ambiente local, convivendo longa-

mente com as pessoas que fotografa. O fato de conviver nos ambientes de suas fotos não garan-

te que o fotógrafo se coloque no lugar dos sujeitos fotografados, é claro, já que sua posição está 

assegurada por acordos diplomáticos e pela possibilidade de deixar as locações quando bem 

entender. Contudo, segundo Regis Debray, a longa permanência do fotógrafo e sua proximidade 

com as condições mais desfavoráveis o tornam capaz de sentir e reproduzir o mais próximo 

possível “a nobreza dos corpos, dos rostos, dos gestos. Suas fotos, justamente por sua precisão e 

por sua beleza, incomodam. Seu lirismo impõe respeito” (apud GALARD, 2011, p.29). Talvez 

seja exatamente esse tipo de lirismo, às vezes denso e retórico e, em outras, seco e direto, e o 

aproveitamento do simbólico, essa decantação do instante único e a apreensão do “eterno no 

efêmero”, permitido por Charles Baudelaire
94

 à poesia e à pintura, mas ainda vetada, em sua 

época, à fotografia, por sua ontológica condição de suporte reprodutivo e mimético, justamente 
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 Em O Público moderno e a fotografia, Baudelaire (1995, p.799) escreve sua famosa diatribe contra o emer-

gente gosto do público burguês pela fotografia. Aqui, o “público”, as novas camadas médias que transitavam 

entre os recentes grands magasins e os salões artísticos parisienses, é chamado de “imbecil” por admirar a foto-

grafia e sua “trivial imagem sobre o metal”. O comentário de Baudelaire foi um dos primeiros e mais influentes 

discursos sobre o fotográfico e já colocava em pauta a dicotomia fotografia versus arte, a concepção a partir da 

qual situaria a fotografia como dispositivo mimético “naturalista”, mais perfeita que a realidade e, logo, despro-

vido daquilo que o poeta considerava a característica principal da criação artística, a “imaginação” e a “fantasia”, 

a “rainha das faculdades” (agradeço a Sérgio Cerqueda a indicação e a possibilidade, durante um de seus cursos, 

de discursão desse texto inaugural de Baudelaire sobre a fotografia. Para uma discussão mais vertical, ver O Ato 

fotográfico, de Philippe Dubois (1994) que comenta o texto de Baudelaire). 
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aquilo que torne o olhar de Salgado, entre o documental e o poético, diferenciado das imagens 

usuais do voyeurismo ávido pela espetacularização da miséria humana. Além de evitarem a 

complacência amoral, várias de suas fotos derivam de outra abordagem, que incita o espectador 

a se posicionar criticamente e nunca de forma indiferente. “A prática do símbolo por parte de 

Salgado enraíza-se numa cultura, num continente, num terceiro mundo que reivindica incessan-

temente um percurso peculiar” (CAUJOLLE, 2011, p.8). 

Para além da simples força plástica e do inevitável “artifício ficcional”, afirma Caujo-

lle, suas imagens interrogam “nossa maneira afoita de ver, nossa vontade de engolir os fatos. 

Sua precisão, e, por que não, beleza, [perturba-nos], pois se opõem radicalmente aos clichês 

em voga” (2011, p.7). As críticas a Salgado, desse modo, não separaram o joio do trigo midiá-

tico cotidiano e esqueceram que “as imagens do horror que a imprensa nos mostra todos os 

dias nem sempre suscitam esse tipo de interrogação [característica inerente à obra do fotógra-

fo]. A maioria é apresentada como testemunho, e entende-se que isso basta para sua plena 

justificação” (2011, p.20). Enfim, há em muitas dessas críticas derrisórias, a despeito de le-

vantarem questões pertinentes e relevantes, um retorno a certo platonismo que reivindica uma 

pureza às imagens técnicas enquanto rejeita qualquer traço estético e lírico na fotografia como 

uma ofensa grave à ética da república. Fazer uma foto “lírica” de uma situação, mesmo que 

em condições desfavoráveis, não implica necessariamente “estetizá-la”, no mal sentido, des-

viando a atenção do olhar para a emotividade compassiva e pouco exigente. Como aponta 

Galard,  

 

além das opiniões divergentes emitidas sobre a obra de um dos grandes fotó-

grafos de nossa época, a questão é saber se a disposição estética (a percepção 

da beleza em regiões onde não se esperava encontrá-la) é mobilizadora ou 

estéril, se propicia um acesso ativo à compreensão da realidade ou se ela 

destituiu da realidade todas as coisas até chegar à anestesia. (2012, p.30). 

 

Essas contendas, no final das contas polarizadas ao extremo, somente aumentaram o 

alcance da obra do fotógrafo. Com Êxodos, Salgado tornou-se, indiscutivelmente, o autor bra-

sileiro mais conhecido por seus trabalhos sobre as imigrações massivas em várias regiões do 

mundo nas últimas décadas do século 20. Como afirma Parvati Nair em A Different light,  

 

para muitos, mais particularmente para seus ávidos seguidores nas metrópo-

les cosmopolitas do Ocidente, suas imagens e quadros das realidades, que de 

outra forma eram invisíveis, tanto em termos particulares quanto gerais, 

transportaram espectadores não apenas através das distâncias entre continen-

tes e regiões distantes, mas também através das diferenças de classes, con-

textos e poder. Ao fazer isso, suas imagens processam uma visão global que 
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implica os espectadores, mesmo que momentaneamente, em uma rede da 

humanidade enquadrada no ato da sobrevivência social. (2011, p.19). 

 

Retornando ao lotado auditório da Universidade de Yale...  

O start e o eixo da conferência de Rushdie é uma foto particular de Êxodos, feita na 

fronteira entre o México e os Estados Unidos, em 1997. Esse registro se tornou uma das mais 

emblemáticas representações imagéticas das migrações contemporâneas, reproduzida ad infi-

nitum em jornais, revistas, capas de livros, encartes de discos de bandas pop antissistemas
95

 e 

exposições artísticas. Embora Salgado evite dar títulos a seus registros, a foto passou a ser 

reconhecida mundialmente como Imigrante clandestino correndo de volta na fronteira, cer-

tamente por conta do seu assunto explícito, mas também pelo comentário que Salgado fez no 

encarte do livro:  

 

Encontrar um buraco na cerca metálica não é o mais difícil; arriscado mesmo 

é entrar no campo dos detectores eletrônicos, que alertam os agentes da pa-

trulha da fronteira. Esta foto mostra um migrante clandestino correndo de 

volta ao México depois de localizado por um veículo da Border Patrol. De-

serto de San Isidro, Califórnia, EUA, 1997. (SALGADO, 1999, p.3). 

 

Na sequência de Cruze esta linha, Rushdie comenta Imigrante clandestino correndo 

de volta na fronteira como um fragmento-resumo da condição fronteiriça e uma visão dos 

dilemas da liberdade apregoada pela globalização: 

 

Há uma foto de Sebastião Salgado que mostra o muro entre os Estados Uni-

dos e o México serpenteando pela crista dos montes, sumindo na distância, 

até onde o olho pode enxergar, parte Grande Muralha da China, parte Gulag. 

Há uma espécie de beleza brutal ali, a beleza da severidade. A intervalos, há 

torres de vigia no muro, e nelas, chamadas de „torres do céu‟, há guardas ar-

mados. Na foto, vemos a minúscula silhueta de um homem correndo, um 

imigrante ilegal, perseguido por outros homens em carros. O estranho na fo-

to é que, embora o homem correndo esteja claramente no lado americano, 

ele está correndo para o muro, e não se afastando dele. Ele foi visto, e tem 

mais medo dos homens que o perseguem em carros do que da vida pobre que 

pensava ter deixado para trás. Estava tentando voltar, tentando desfazer seu 

lance de liberdade. Então a liberdade agora tem que ser protegida, contra 

aqueles que são pobres demais para merecer seus benefícios, pelos edifícios 

e procedimentos do totalitarismo. Que tipo de liberdade é essa? [...] Essa é a 

pergunta que o fotógrafo faz, e antes de 11 de setembro de 2001, muitos de 

nós – desconfio que muito mais do que hoje – estariam do lado do homem 

que corre. (RUSHDIE, 2007, p. 345). 
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 Refiro-me à capa do álbum Por Pouco, lançado em 2000 pela banda pernambucana Mundo Livre S/A, que 

aproveita “didaticamente” os elementos de Imigrante clandestino correndo de volta na fronteira. 
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Imigrante clandestino correndo de volta na fronteira (SALGADO, 1999, p.30-31). 

 

A foto impressiona pelo rigor da composição, principalmente por se tratar de um “fla-

grante”, a fixação de um instante fugidio e o clique de um fato que, embora corriqueiro (a 

travessia de um clandestino na fronteira), se torna singular pelo imprevisto da ação do perso-

nagem “voltando no caminho contrário ao usual”, ou seja, em pleno movimento de retorno ao 

espaço de origem. É um instante decisivo tornado fixo pela técnica, mas não imóvel, pois nela 

podemos sentir a intensa movimentação dos elementos. A angulação é alta e, por isso, o tema 

é visto de cima – com certeza o fotógrafo se encontrava em um dos montes da fronteira des-

critos por Rushdie. O ângulo alto é chamado no jargão da teoria visual de plongê (do francês 

plongée, ou seja, “mergulho”) e sua função dramática geralmente confere à cena, ao tema 

central e aos objetos nela situados uma “pequenez” e uma miniaturização com conotações 

psicológicas que acentuam a vulnerabilidade de um personagem. O enquadramento é aberto, 

em grande plano-geral, um procedimento formal que tem como função descrever a ambienta-

ção e o espaço, mas também acentuar a desproporcionalidade entre a dimensão do tema prin-

cipal, no caso aqui o imigrante que corre, e a vastidão da paisagem, que “engole” o persona-

gem e o reduz a uma silhueta solitária e minúscula. A linha do horizonte distante amplia a 

sensação de vastidão e magnitude geralmente características do imaginário das fronteiras, que 

têm uma longa tradição no cinema e nas imagens televisivas sobre essa região. A área da fron-

teira entre o México e os Estados Unidos foi eternizada ainda como um local de libertação e 

transgressão no clássico On the road (Pé na estrada, na tradução brasileira), romance epítome 

da geração beat de Jack Kerouac, uma celebração da estrada, ao som do jazz bebop, um mani-
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festo em favor do impulso da mobilidade e da expansão culturais através das fronteiras aber-

tas, dentro do ethos que caracterizou a emergente contracultura na década de 1950
96

. 

No imaginário turístico, desde essa época, a região era sinônimo também (pelo menos 

até os anos 1980), de zona franca de cassinos, dancing halls, bordéis, para onde, conforme 

Canclini (2000, p.318), “norte-americanos chegavam para ludibriar as proibições sexuais, de 

jogos de azar e bebidas alcoólicas de seu país”. No caso específico de Tijuana, mas também 

de outras cidades, “a instalação recente de fábricas, hotéis modernos, centros culturais e o 

acesso a uma ampla informação internacional” tornaram grandes partes da fronteira lugares 

contraditórios, cosmopolitas e “com uma forte definição própria”. Hoje, a vasta região do 

muro de 5,5 metros de altura é tanto o “Vale do Terror do Rio Grande”, no epíteto sensaciona-

lista da mídia, zona de violento domínio dos cartéis do tráfico de drogas e de imigrantes ile-

gais e das proscrições políticas de Washington, quanto, “ao lado de Nova Iorque, um dos 

principais laboratórios da pós-modernidade e o maior espaço de migração do continente”, no 

qual se produz uma peculiar e dinâmica cultura fronteiriça (2000, p.312).  

Se em Imigrante clandestino correndo de volta na fronteira, o fotógrafo tivesse elimi-

nado a linha horizontal e, consequentemente suprimido a linha do muro (o principal monu-

mento da cultura na fronteira)
97

, enquadrando apenas o terreno, os efeitos ambivalentes da 

“liberdade e da repressão”, vistos por Rushdie em sua análise, seriam relativizados pelo fe-

chamento espacial, o que denotaria uma clausura em vez da magnitude espacial. Nosso perso-

nagem-conceitual está no centro da imagem, porém na margem inferior da cena, e sobre seu 

corpo é possível “sentir” a gravidade das montanhas e da “favela” que incide sobre sua figura 

diminuta. Por situar-se ao nível do chão, é possível inferir a pressão da proximidade dos poli-

ciais de la migra em seu encalço. 

A fotografia, embora uma técnica que torna estática uma fração de espaço-tempo, su-

gere movimento e passagem de tempo, valores ontológicos da narrativa. O fato de o persona-

gem estar desfocado capta a movimentação no espaço e o transcorrer temporal. O leve desfo-
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 Em sua conferência, Rushdie indaga sobre as diferenças entre a paranoia atual que envolve muitos dos discur-

sos estadunidenses sobre a região da fronteira e o elogio à mobilidade identitária de On the road; “Por que essa 

inquietação [a ansiedade sobre as fronteiras] tem de começar assim de repente? Não faz tanto tempo, a fronteira 

dos Estados Unidos era um local de liberdade, não de inquietação. Não faz tanto tempo, Sal Paradise partiu para 

o México com seu amigo Dean Moriarty para começar aquela parte de sua vida que se pode chamar de vida on 

the road. Reler On the road agora é surpreender-se, em primeiro lugar, com sua durabilidade: sua prosa viva, 

mais seca e menos prolixa do que seria de esperar, sua visão intensa ainda brilhante. Sua celebração da estrada 

aberta e da fronteira aberta também. Atravessar para outra língua, para outro jeito de ser, e dar um passo na dire-

ção da beatitude, da bênção do mundo à qual aspira todo vagabundo do dharma” (2007, p.349). 
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 O monumento “oficial” e popular da migração é a tumba de Juan Soldado, “o santo padroeiro dos imigrantes”, 

em Tijuana. Muitos emigrados costumam visitá-lo para pedir por sua intercessão “milagrosa” durante a travessia 

da fronteira para os Estados Unidos. Juan Soldado é atualmente um ícone pop na cultura da fronteira e sua ima-

gem pode ser vista em camisetas, canecas, grafites, bonecos e souvenires (CANCLINI, 2000, p.320).  
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camento da imagem, característico da movimentação, indica também que o próprio fotógrafo 

se movimentou no momento do clique, aumentando o sentido da ação narrativa do texto visu-

al. A falta de foco no corpo do imigrante é também o vestígio de que o tempo está ali e que a 

posição do seu corpo em movimento se desloca no espaço, transgredindo as normas, tanto no 

plano da fábula (o que se mostra e se “conta” na imagem é um gesto de ultrapassagem da 

fronteira, acrescido pelo inesperado do movimento inverso do imigrante ilegal), quanto na 

textura da foto (no plano da narração), que não segue, ao contrário das críticas à estetização 

“limpa” discutida acima, as regras do “bem fazer” fotográfico (imagem nítida, transparente e 

focada). Provavelmente, o imigrante não viu o fotógrafo, pois não há em sua disposição qual-

quer pose, uma camera counsciousness, uma consciência da mise-en-scène em sua ação. O 

imigrante corre e suas pernas em posição de V invertido acentuam o transcorrer da ação. Seus 

pés parecem não tocar o chão, o que lhe confere uma flutuação e um estado de leveza que 

contrastam com o esforço da corrida. Também a viatura de la migra, com a traseira rebaixada 

pelo empuxo causado pela aceleração do motor, que deixa para trás uma grande nuvem de 

poeira, sugere um deslocamento desabalado no espaço e, consequentemente, uma ação narra-

tiva que implica uma tensão de forças antagônicas entre um personagem anônimo e minúscu-

lo, que transgride uma lei, e os seguranças armados da fronteira, pois  

 
em toda busca o viajante se confronta com apavorantes guardiães de territó-

rio, um ogro aqui, um dragão ali. Até ali, e não além, o guardião domina. 

Mas o viajante tem de recusar a definição de fronteira feita pelo outro, tem 

de transgredir os limites que o medo determina. Ele cruza essa linha. A der-

rota do ogro é uma abertura do eu, uma expansão para o viajante naquilo que 

é possível ser. (RUSHDIE, 2007, p.339).   

 

Há uma sugestiva diferença das cores na estrada percorrida pela viatura: o trecho ante-

rior, na parte traseira do automóvel, é mais claro e esbranquiçado e ainda envolto na poeira 

recém-agitada, signos que revelam a trajetória anteriormente percorrida pelo veículo no início 

da ação de captura. O trecho que se inicia na dianteira da viatura é homogeneamente cinza e 

estriado, mas é atravessado pelo intervalo de uma vereda já demarcada pelo uso dos imigran-

tes clandestinos – daí sua diferença cromática – que sobe em direção ao muro e atrai o perso-

nagem e o olhar de quem está diante da foto. 

À primeira vista, Imigrante clandestino correndo de volta na fronteira não capta um 

ato incomum naquele espaço, mas apenas um homem em movimento de fuga, o que confere à 

cena algo mais que a inércia apenas aparente da técnica fotográfica. Porém, o inusitado da 
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foto, seu punctum, “seu pequeno corte e lance de dados”
98

, como diria Barthes (1984, p.46), 

encontra-se na trajetória do personagem que corre em direção ao lado do México, algo inco-

mum nas narrativas sobre as fronteiras, nas quais o tema recorrente são as tentativas de entra-

da no lado oposto. Embora possamos aventar a possibilidade (mais provável) de que aquele 

imigrante clandestino em fuga tenha optado pelo caminho de volta após ser flagrado pela mi-

gra a fim de aguardar “em segurança” outra oportunidade para cruzar novamente a fronteira 

rumo aos Estados Unidos (algo impossível de ser verificado), o imprevisto da foto é realmen-

te a imagem da “fuga para casa”, lance-de-dados que tomo aqui como um operador de leitura 

e símbolo que condensam a problemática do retorno ao lar constante em inúmeras narrativas 

de migração. 

 

 

4.1 TEMPO DE MIGRAR PARA O CORAÇÃO DO NORTE 

 

 

Sou donde nasci. Sou de outros lugares. 
 

Guimarães Rosa 

 

 

Na grande área das literaturas pós-coloniais, especificamente, tem sido recorrente a fi-

gura do imigrante retornado que, após longa ausência em países distantes, regressa ao lugar 

que foi “deixado para trás”. Tendo que lidar com seu passado nacional, suas origens familia-

res e sua experiência migrante, o desenraizado encontra-se diante dos dilemas da reelaboração 

identitária, das rupturas e descontinuidades entre os lugares de partida e chegada. “Voltar”, 

com afirma Todorov em O Homem Desenraizado (1999, p.16), é parte da jornada do migran-

te, mas o “retorno ao país natal não é de todo semelhante ao estrangeiro em visita – nem 

mesmo o estrangeiro que ele mesmo foi no momento em que debutou no exílio”. Tal regresso 

não implica necessariamente na restauração tranquilizadora de identidades perdidas e, em 

muitos casos, resulta justamente na constatação de que estas “nunca estiveram completamente 

lá”, mas que foram radicalmente transformadas e amalgamadas a outras identificações na 

passagem pela migração. Muitas vezes, é exatamente o contrário o que acontece com o mi-
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 “O punctum de uma foto é esse acaso que, nela, me punge (mas também me mortifica, me fere)” ou “um deta-

lhe que conquista toda minha leitura; trata-se de uma mutação viva de meu interesse, de uma fulguração. Pela 

marca de alguma coisa, a foto não é mais uma qualquer. Esse alguma coisa deu um estalo, provocou em mim 

um pequeno abalo, um satori, a passagem por um vazio (pouco importa que o referente seja irrisório)”, escreve 

Roland Barthes em A Câmara Clara (1984, p.77). 
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grante retornado, que “de um dia para o outro descobre ter uma vida no interior de duas cultu-

ras, de duas sociedades”, como ressalta Todorov (1999, p.16). Para Michael J. Piore (apud 

MARGOLIS, 1994, p.396), as migrações de países periféricos para países industrializados são 

inicialmente temporárias. “O migrante típico”, diz J. Piore, “planeja passar um curto período 

na área industrial; ele espera voltar para casa depois. Ficar representa uma mudança de pla-

nos” (grifos meus). Porém, como a grande maioria acaba ficando, a volta para casa, traço re-

corrente na maioria dos relatos de imigrantes, é mais frequentemente um discurso sobre as 

origens nacionais do que uma realidade alcançada. Como a nostalgia da terra natal e, muitas 

vezes, o rechaço no lugar de matrícula são constantes entre os imigrantes, o mito do retorno às 

origens pode funcionar, paradoxalmente, como uma estratégia de aceitação da nova realidade 

e como uma “cola” nas políticas de pertencimentos que mantêm os traços de uma comunidade 

residual nos lugares de “acolhida”. Alguns estudos, como o de Maxine Margolis (1994, 

p.396), apontam que “muitos imigrantes continuam presos ao mito do retorno, mesmo depois 

de vencidos vários de seus próprios prazos para voltar”. O antropólogo George Gmelch pes-

quisou, em Return Migration (1980), o discurso do retorno entre imigrantes e constatou que 

vários “se agarram a uma ideologia da volta”, independentemente do tempo de permanência 

no país de chegada. Geralmente, escreve Stuart Hall, “presume-se que a identidade cultural 

seja fixada no nascimento, seja parte da natureza, impressa através do parentesco e da linha-

gem dos genes, seja constitutiva de nosso eu interior, impermeável a algo tão „mundano‟, se-

cular e superficial quanto uma mudança temporária de residência”. Contudo, mesmo que as 

condições materiais do subdesenvolvimento (os legados do colonialismo) sejam parte da “de-

cisão de migrar, o que causa o espalhamento e a dispersão”, cada “disseminação carrega con-

sigo a promessa do retorno redentor”, conclui Hall (2003, p.28).  

Então vejamos alguns exemplos retirados de narrativas sobre migrações pós-coloniais 

que tratam do eterno retorno, em diferença, ao país natal... 

Em Tempo de migrar para o norte, do romancista sudanês Tayeb Salih, publicado em 

Beirute em 1966 e proibido durante décadas em vários países africanos de maioria muçulma-

na – hoje considerado o mais importante romance moderno escrito em língua árabe
99

 –, o nar-

rador principal é um professor africano que passou boa parte da vida adulta como imigrante 

na Inglaterra, onde desenvolveu pesquisa sobre literatura pré-islâmica e, como afirma, “se 

                                                           
99

 Originalmente publicado em 1966, em árabe, Tempo de migrar para o Norte (Mawsim al-hijra ila al-chamal) 

logo foi publicado em mais de trinta idiomas, incluindo inglês, francês e alemão. A ampla circulação internacio-

nal do romance conferiu grande reputação a Tayeb Salih, tanto no mundo árabe quanto no exterior, como uma 

importante figura literária. A edição brasileira foi traduzida diretamente do árabe por Safa Abou-Chala Jubran, 

em 2004. 
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achava parte da nata dos jovens do país” (SALIH, 2004, p.13). Ele resolve voltar, “após uma 

longa ausência [...], carregado por uma saudade tremenda da [sua] gente, àquela pequena al-

deia à curva do Nilo” (SALIH, 2004, p.7). Os primeiros momentos que sucedem ao retorno 

são “mágicos”, como afirma o narrador, marcados pela nostalgia e alegria do reencontro, pois, 

“rodeado pelos moradores inquietos”, o narrador-personagem sente “derreter o gelo europeu” 

dentro dele,  

 

como um ser congelado exposto ao sol. Havia perdido, por um tempo, em 

terras cujos „peixes morrem de frio‟, essa sensação de aconchego entre os 

meus. Meus ouvidos estavam acostumados a suas vozes e meus olhos, a suas 

feições, de tanto nelas pensar durante minha ausência; mesmo assim, a prin-

cípio, entre mim e eles houve algo como uma neblina, que logo se desfez. 

No dia seguinte à minha chegada, acordei na mesma cama, no mesmo quarto 

cujas paredes haviam sido testemunhas da trivialidade de minha vida na in-

fância e na adolescência. Entreguei meus ouvidos ao vento: é um som deve-

ras conhecido por mim, que, em nossa terra, tem um alegre sussurro. O vento 

quando sopra entre as palmeiras é diferente daquele que se passa nos trigais. 

Ouvi o murmúrio da rola e, da janela, olhei para a palmeira do nosso quintal 

e constatei que a vida continua boa. Contemplando o tronco forte, as raízes 

fincadas na terra e a copa de folhas verdes, senti-me tranquilo. Não tenho 

mais a sensação de ser uma pena ao vento. Sou como aquela palmeira, uma 

criatura que tem origem, raiz e objetivo. (SALIH, 2004, p.8).  

 

Inicialmente a imagem do “tronco forte”, cujas “raízes fincadas na terra” e na nação de 

origem proporcionam ao retornado um “objetivo”, é metonímia de uma possível estabilidade 

subjetiva e de uma trégua do desassossego nostálgico de ter sido, com diz, “uma pena ao ven-

to” durante sua experiência como imigrante em Londres. “A origem cultural nacional”, escre-

ve Todorov, “é simplesmente a mais forte [como o tronco forte do romance] de todas, porque 

nela se combinam os traços deixados – no corpo e no espírito – pela família e pela comunida-

de” (1999, p.26). Contudo, já atravessado pela hifenização, pelo cosmopolitismo do pobre e o 

desenraizamento parcial da cultura de origem, o narrador sente a “neblina” que se interpõe 

entre ele e seus “iguais”, como anunciado na abertura do romance, um “nevoeiro” que voltará 

a se adensar ao longo da narrativa, à medida que as relações sociais começam a se complicar e 

o narrador passa a se sentir como um estranho entre os seus, um peixe fora d‟água a congelar 

sob o sol africano. Seu percurso será, então, superar os percalços da volta rumo à transcultu-

ração, como veremos a seguir.  

O plot point que relativiza esse rápido idílio com as raízes do passado é o encontro en-

tre o narrador e Mustafa Said, outro “retornado” que também viveu longos anos em Londres 

e, após uma temporada de sete anos na prisão pelo assassinato da esposa inglesa, regressou ao 
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Sudão, casando-se com uma aldeã e passando a viver na pequena comunidade. O encontro 

com Mustafa Said desencadeia no narrador a necessidade de compreender sua própria condi-

ção de sujeito hifenizado, o que o colocará em choque com seus mitos de origem. Daí em di-

ante, a trama singular que enreda o narrador à trajetória de Mustafa Said tornar-se-á, aos pou-

cos, o motivo central das reflexões do próprio personagem-narrador que tentará decifrar esse 

outro “estranho-familiar” e sua própria experiência de sujeito que vive entre duas ou mais 

culturas. 

O narrador conta como se deu o primeiro contato com o misterioso Mustafa Said: 

 

De repente me lembrei de um rosto que estava entre os que me receberam; 

não o conhecia. Perguntei-lhes a seu respeito, descrevi-o: um homem de es-

tatura mediana, de seus cinquenta anos ou um pouco mais, cabeleira cheia e 

grisalha, não usava barba, e o seu bigode era um pouco menor que os dos 

homens de minha terra. Um homem de boa aparência. “É o Mustafa”, meu 

pai disse. Que Mustafa? É alguém que havia migrado e voltou? Meu pai 

contou-me então que ele não era natural de nossa cidade, mas um forasteiro 

que havia chegado fazia cinco anos, comprou um sítio, construiu uma casa e 

casou-se com Bint-Mahmud... Um homem discreto. Não sabiam muita coisa 

a seu respeito. (SALIH, 2004, p.9. Grifos meus). 
  

[...] Esqueci Mustafa depois disso, pois comecei a restabelecer meus conta-

tos com as pessoas e as coisas da aldeia. Estava feliz aqueles dias, feito cri-

ança que vê o rosto no espelho pela primeira vez. (SALIH, 2004, p.10. Gri-

fos meus). 

 

Mas o narrador não esquecerá Mustafa Said, que se torna, cada vez mais, uma enigmá-

tica figura cujos movimentos serão desemaranhados ao longo do relato. A decifração do ca-

minho de Said se confundirá, aos poucos, com os embates íntimos travados pelo próprio nar-

rador em relação a sua condição e colocará em xeque sua visão idealizada da terra natal. Mais 

adiante, ao penetrar no quarto secreto mantido por Mustafa Said em sua casa no Sudão, em 

busca de respostas ao enigma, o rosto “feliz de criança” do narrador projetado em um espelho 

será sobreposto à face fantasmática do estrangeiro, agora “seu rival”, já que o narrador tam-

bém se apaixona pela esposa sudanesa do “forasteiro”:  

 

Acendi um fósforo. A luz nos meus olhos teve o mesmo efeito de uma ex-

plosão. Um rosto carrancudo de lábios cerrados apareceu; um rosto conheci-

do, porém não mais reconhecido. Com raiva caminhei em sua direção. Era 

meu rival, Mustafa Said. Abaixo do rosto formou-se um pescoço, depois 

dois ombros, um peito, tronco, membros: estava parado diante de mim mes-

mo, cara a cara. Não era Mustafa Said. Era minha imagem refletida no espe-

lho. A imagem desapareceu rapidamente. (SALIH, 2004, p.124).  

 

Com a entrada em cena de Mustafa Said, as várias camadas temáticas do livro se su-
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perpõem e se confundem: além do paralelismo entre as trajetórias dos dois personagens como 

imigrantes em Londres, ressurgem as questões relativas à dupla consciência dos protagonistas, 

ligadas à história colonial e aos dilemas identitários – que até então não pareciam importantes 

ao narrador – complexificados pela turbulenta história (pós)colonial do Sudão, em pleno mo-

mento de construção nacional pós-independência, no tempo presente da narrativa. Comentan-

do a cena acima descrita, Mustapha Ettobi afirma que 

 

embora seja um dos meios utilizados pelo autor para criar suspense na histó-

ria, esta passagem [...] mostra que, na concepção do enredo do romance, Sa-

lih desejava criar no leitor e na leitora uma impressão das identificações en-

tre o narrador e Mustafa. É verdade que a forma como o autor descreve o re-

flexo da face do narrador em um espelho e sua comparação com a de Musta-

fa pode facilmente, e logicamente, se tratar de uma ilusão do narrador. Mas, 

dadas as semelhanças entre as vidas desses dois personagens, há uma aposta 

segura que esta investigação também é uma busca do verdadeiro eu, uma au-

to-indagação no sentido psicológico do termo. (ETTOBI, 2007, p.7) 

 

Tempo de migrar para o Norte faz parte também de um “movimento” das literaturas 

pós-coloniais de resposta à sombra de O Coração das Trevas, de Joseph Conrad. Como já foi 

dito na introdução, para Edward Said, trata-se de um romance inscrito no “enorme esforço 

para iniciar um debate com um mundo metropolitano em pé de igualdade”, que adota “os 

grandes topoi da cultura colonial, como a busca e a viagem ao desconhecido, tomando-os para 

suas finalidades pós-coloniais” (SAID, 1995, p.64). O herói de Salih, ainda segundo Said em 

“faz (e é) o contrário do que faz (e é) Kurtz: o homem negro que viaja para o norte em territó-

rio branco” (1995, p.64). O tema da viagem através do Rio Congo de O Coração das trevas é 

revertido pela presença quase antropomórfica do Rio Nilo, que envolve a pequena cidade e 

em cujas águas seus heróis irão encontrar sustento emocional e, mais adiante, a morte por 

“suicídio”, no caso de Mustafa Said (embora as circunstâncias de seu desaparecimento nunca 

sejam completamente esclarecidas), e a opção pela vida, no caso do narrador, ao final do ro-

mance. 

Como no livro de Conrad, há dois segmentos narrativos que se imbricam em Tempo de 

Migrar para o Norte. O primeiro é o macrotexto da história, moldura que apresenta o cami-

nho do narrador que retorna ao Sudão, conhece Mustafa Said e tenta se engajar aos ritmos da 

vida, da burocracia, da política sudanesas e se readaptar, com grandes dificuldades, aos cos-

tumes enraizados pela cultura local. No segundo fluxo narrativo, é Mustafa Said quem tem a 

voz principal, a qual, no sentido inverso à viagem de O Coração das Trevas, nos leva a Lon-

dres, apresentando em flashbacks sua vida de imigrante na Europa, onde se destacara como 
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um intelectual especialista em história colonial e “grande promessa da África”. Salih reescre-

ve o intrincado modo narrativo conradiano, apropriando-se, em diferença, de seu “estilo britâ-

nico e sua narrativa em primeira(s) pessoa(s) e protagonistas europeus” (SAID, 1995, p.268), 

aspectos revertidos para a língua árabe, e também pelo fato de o romance tratar da “viagem de 

um sudanês para a Europa [no caso, mais especificamente da experiência de Mustafa Said] e, 

por fim, porque o narrador fala desde uma aldeia sudanesa”. Ainda conforme a leitura de 

Edward Said, 

 

uma viagem ao coração das trevas é assim convertida em uma hégira reali-

zada desde a zona rural sudanesa, ainda presa ao legado colonial, até o cora-

ção da Europa, onde Mustafa Said, imagem especular de Kurtz, desencadeia 

uma violência ritual sobre si mesmo, sobre as mulheres europeias, sobre a 

compreensão do narrador. A hégira encerra-se com a volta de Said à aldeia e 

seu suicídio. [...] As intervenções e cruzamentos do norte para o sul e do sul 

para o norte ampliam e complicam o vaivém da trajetória colonial mapeada 

por Conrad; o resultado não é apenas uma ocupação do território fictício, 

mas uma articulação de algumas discrepâncias e suas consequências imagi-

nadas, abafadas pela majestosa prosa de Conrad. (1995, p.268). 

 

Na fábula encaixada, Mustafa Said conta ao narrador, diretamente ou através de escri-

tos pessoais, ter nascido em Cartum, capital econômica do Sudão, em 1898, simbolicamente o 

mesmo ano da derrota das forças sudanesas pelo exército inglês na conhecida “Batalha de 

Omdurman”, marco do colapso da resistência do Sudão ao imperialismo britânico e capítulo 

importante das relações entre Ocidente e o Oriente na história colonial. Como afirma Danielle 

Tran,  

 
a relação entre Oriente e Ocidente representada em Tempo de Migrar para o 

Norte torna-se ainda mais evidente através dos marcos da vida de Mustafa 

Said, a partir da qual Salih estabelece paralelos com os pontos de viragem na 

história do imperialismo europeu no mundo árabe. Mustafa Said nasceu em 

1898, no mesmo ano da Batalha de Omdurman, durante a qual o general bri-

tânico Sir Herbert Kitchener derrotou o exército de Abdullah al-Taashi, a 

fim de conquistar o Sudão. Em 1922, Mustafa começa sua racialmente cen-

trada cruzada sexual contra a Inglaterra, no mesmo ano em que a Liga das 

Nações reconheceu oficialmente os mandatos francês e britânico para gover-

nar o oceano. (2010, p.2) 

 

Ainda segundo Tran, o espelhamento entre a aventura migrante de Mustafa Said em 

um período especialmente tenso da colonização britânica indica que Tayeb Salih estava es-

crevendo para tentar compreender as formas a partir das quais os contextos políticos, culturais 

e históricos são decisivos à formação e à compreensão das identidades pós-coloniais. Danielle 

Tran acrescenta também que, ao escolher dramatizar “essas conexões turbulentas através da 
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representação das relações interraciais coloniais, Salih força o leitor a questionar até que pon-

to as categorizações coloniais de raça nunca podem ser totalmente desafiadas” (2010, p.2).  

Crescido nas ruas de Cartum como órfão de pai, um pequeno comerciante de camelos, 

Mustafa Said abandona a mãe quando “o governo colonial costumava enviar funcionários aos 

bairros e povoados para fiscalizar”, pois ambos temiam que o exército nacionalista arregimen-

tasse as crianças sudanesas. Certo dia, enquanto brincava na rua, Said é “convidado” a entrar 

em uma “escola inglesa” por “um homem montado a cavalo e fardado” (SALIH, 2004, p.26).  

Logo Mustafa Said irá se destacar por sua inteligência entre seus colegas de escola e ganhará 

a atenção dos professores que o viam, por ser africano e “evoluído”, como um “milagre”.  

 

O importante é que me dediquei inteiramente à nova vida. Logo me dei con-

ta de que possuía uma capacidade mágica de memorizar, de compreender e 

de assimilar. Quando lia um livro, guardava-o por inteiro na minha cabeça 

[...]; aprendi a escrever em duas semanas; e desde então nada mais me segu-

rava. Meu cérebro era uma faca afiada, contava com frieza e eficiência im-

placáveis. [...] Os professores me olhavam como se eu fosse um milagre, os 

alunos almejavam minha amizade, mas eu estava ocupado com esse instru-

mento milagroso que me fora dado. Eu era frio como uma geleira, nada no 

mundo me abalava. (SALIH, 2004, p.26).  

 

Passados três anos, o diretor da escola diz a Mustafa: “Este país não é suficiente para seu 

cérebro; viaje, vá ao Egito, ao Líbano ou à Inglaterra. Não temos mais nada a lhe oferecer aqui” 

(SALIH, 2004, p.26). Ele parte inicialmente para o Cairo e essa experiência como imigrante 

interno na África já desencadeia as primeiras ruminações sobre sua identidade sudanesa. 

 

Reuni minhas coisas numa pequena mala e peguei o trem. Ninguém acenou 

para mim e não derramei lágrima alguma por estar separando-me de alguém. 

O trem atravessou o deserto. E pensei um pouco no país que deixara para 

trás, imaginei-o uma montanha onde montei minha tenda e no dia seguinte a 

desmontei, selei meus camelos e continuei minha viagem. Pensei no Cairo 

[...], imaginei-o uma montanha maior do que a primeira, na qual ficaria uma 

ou duas noites e depois seguiria para um outro destino (SALIH, 2004, p.27).  

 

No Egito, Mustafa Said é “adotado” pelos Robinson, um casal inglês de funcionários e 

educadores que vivem no Cairo, dominam a “língua árabe e se interessam pelo pensamento e 

arquitetura islâmicos” (SALIH, 2004, p.27). É Mrs. Robinson quem ensina o jovem africano a 

“apreciar a música de Bach, a poesia de Keats e [através dela] ouve falar de Mark Twain pela 

primeira vez” (2004, p.31). Experimentando as primeiras sacudidelas da puberdade e fascina-

do pelo espectro da cultura do colonizador, Mustafa Said sente-se atraído sexualmente por 

Mrs. Robinson e alimenta o ambivalente desejo de ser um “conquistador” (leia-se também na 
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duplicidade das entrelinhas o termo “colonizador”): “Os pelos de suas axilas me fascinavam. 

Talvez soubesse que eu a desejava, mas, apesar disso, era doce comigo, a mulher mais doce 

que conheci” (2004, p.28), conta Mustafa Said. 

Para Salih, 

 

a conexão feita com Mrs. Robinson aponta para a forma como o Ocidente 

conquistou violentamente os impérios do Sudão. Como resultado, o uso re-

petitivo desta associação descritiva destaca a crença de Mustafa de que „con-

quistar‟ sexualmente uma mulher europeia é atuar também para colonizar 

metaforicamente um território pertencente ao Ocidente. É essa crença per-

manente que faz com que Mustafa declare explicitamente: „Eu, acima de tu-

do, sou um colonizador‟. (SALIH apud TRAN, 2010, p.11). 

 

Mas o Cairo também não é uma montanha suficientemente alta para suas ambições e 

ele acaba emigrando para a Grã-Bretanha. Ao partir de Alexandria, diz: 

 

não senti tristeza, queria chegar o mais rápido possível a Londres, uma outra 

montanha maior do que o Cairo, sem saber, porém, quantas noites ficaria por 

lá. [...] Minha única arma afiada estava dentro do crânio e um sentimento 

frio e gélido repousava no meu peito, como se ele fosse moldado de rochas. 

Quando o mar engoliu a praia, as ondas se revoltaram contra o navio e o ho-

rizonte azulou diante de nós, senti uma familiaridade total com o mar. [...] 

Durante toda a viagem, tive a sensação de não pertencer a nenhum lugar, de 

estar sozinho, rodeado pela eternidade ou pelo nada. (SALIH, 2004 p.30).  

 

Ao avistar a costa britânica, Mustafa Said sente o “verde-escuro” como um “estranho 

chamamento”, que o conduz “até a costa de Dover, a Londres e, também, à tragédia”. Porém, 

“quando mais tarde fez o mesmo trajeto na viagem de volta”, conclui: sempre “se perguntava 

se teria sido possível evitar algo do que ocorrera...” (SALIH, 2004, p.30). Ao desembarcar, 

Mustafa Said sente os primeiros efeitos do estranhamento provocado pelos contrastes entre os 

espaços monocromáticos do deserto africano e do caos urbano do Cairo e a “racionalidade” 

do ambiente britânico, enquanto “o cheiro da Inglaterra” parece-lhe familiar, pois evoca a 

fragrância do almejado corpo europeu de Mrs. Robinson.  

 

Olhei para a direita e para a esquerda, para o verde-escuro, para as vilas saxô-

nicas ao redor das colinas, para os telhados vermelhos e arqueados feito lombo 

de boi. Havia um véu transparente de neblina que cobria o vale. Pensei: quanta 

água e quanto verde há nesse país? E todas essas cores! O lugar tem um cheiro 

estranho, como o do corpo de Mrs. Robinson. [...] Esse é um mundo organiza-

do: as casas, os campos e as árvores são desenhados de acordo com um projeto 

[...] Pensei na minha vida no Cairo. (SALIH, 2004, p.30).  
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Saído da periferia de Cartum, Mustafa Said aprendeu o idioma inglês amalgamado ao 

árabe, depois em uma escola da colônia e, já nas ruas de Londres, percebe os primeiros cho-

ques culturais na língua:  

 

o inglês que agora ouço não é igual àquele que apendi na escola. As vozes 

que o falam são vivas, têm ritmo diferente. Minha mente era uma faca afia-

da, mas essa língua não era a minha. Aprendi a usá-la com eloquência depois 

de muita prática. O trem me levou para a Victoria Station e para o mundo de 

Jean Morris. Tudo o que aconteceu antes dela era premonição e tudo o que 

fiz depois foi desculpar-me, não por tê-la matado, mas pela mentira que é a 

minha vida. (SALIH, 2004, p.31).  

 

Embora o romance descortine sua ansiedade de imigrante africano e sua consciência 

da continuidade do domínio colonial, numa terra estrangeira, com códigos culturais algo dis-

tantes de sua vida pregressa, o personagem sente-se fascinado pela vida londrina, sobretudo 

pelas mulheres inglesas “brancas e liberais”, as quais se tornarão o “principal alvo” de sua 

“vingança colonial”:  

 

Londres emergia da guerra e do clima opressivo da era vitoriana. Eu fre-

quentava os bares de Chelsea, os clubes de Hampstead e as associações de 

Bloomsbury. Recitava poesia, conversava sobre religião e filosofia, tecia crí-

tica à pintura, dissertava sobre a espiritualidade do Oriente. Era capaz de tu-

do para levar uma mulher para cama. [...] Meti em minha cama mulheres que 

faziam parte do Exército da Salvação, das comunidades quakers, das associ-

ações dos fabianos. Quando se reuniam liberais, trabalhadores, conservado-

res ou comunistas, eu selava meu camelo e me retirava. (SALIH, 2004, p.32) 

 

Aos vinte e quatro anos, Mustafa Said, após uma bem-sucedida pós-graduação, é no-

meado professor de economia em uma importante universidade inglesa, na qual chega a ter 

um relativo sucesso acadêmico, destacando-se como “um admirável pensador pós-colonial”. 

Sua tese sobre “a humanização da economia” é bem aceita nos círculos intelectuais, embora 

continue a pesar sobre ele sua condição de expatriado, a sombra do colonialismo e dos este-

reótipos do homem africano e exótico. Como diria Frantz Fanon, “através de sua inteligência 

e trabalho assíduo”, Mustafa Said eleva-se “ao nível de reflexão e cultura da Europa” (2008, 

p.73), mas não consegue escapar ao racismo e ao discurso colonizador entranhado no cotidia-

no. Homi Bhabha, em Interrogando a Identidade: Frantz Fanon e a prerrogativa pós-

colonial, acerta em cheio quando escreve que Fanon, ao articular o problema da alienação 

cultural colonial na linguagem psicanalítica da demanda e do desejo,  

 

questiona radicalmente a formação tanto da autoridade individual como da 
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social na forma como vêm a se desenvolver no discurso da soberania social. 

As virtudes sociais da racionalidade histórica, da coesão cultural, da auto-

nomia da consciência individual, assumem uma identidade imediata, utópica, 

com os sujeitos aos quais conferem uma condição civil. [...] O acesso direto 

dos interesses individuais à autoridade social é objetificado na estrutura re-

presentativa de uma Vontade Geral – Lei ou Cultura – na qual Psique e So-

ciedade se espelham, traduzindo transparentemente sua diferença, sem perda, 

em uma totalidade histórica. As formas de alienação e agressão psíquica e 

social – a loucura, o ódio a si mesmo, a traição, a violência – nunca podem 

ser reconhecidas como condições definidas e constitutivas da autoridade ci-

vil, ou como os efeitos ambivalentes do próprio instinto social. Elas são 

sempre explicadas como presenças estrangeiras, oclusões do progresso histó-

rico, a forma extrema de percepção equivocada do Homem. (1998, p.70) 

 

Decidido a levar ao extremo seu papel sobredeterminado por fora de estranho familiar e 

encarnar estratégica e voluntariamente as representações dos desejos colonialistas, Mustafa Said 

traça um plano de vingança e se torna uma double fantasy, uma dúplice ficção, que diz, obvia-

mente, de uma clivagem interior do imigrante, diríamos quase agônica, entre os foros íntimo e 

exterior, entre as vidas pública e a privada: na vida acadêmica, como intelectual engajado, “lu-

ta” diariamente contra as condições subalternas da África e contra as representações colonialis-

tas desabonadoras, embora, na prática, não encontre muitas dificuldades para tal; enquanto no 

espaço privado encarna performativamente certos papéis estereotipados do africano orientaliza-

do que atrai suas amantes movidas consciente e/ou inconscientemente por um “desejo colonial”. 

Mustafa Said começa a manter de fato uma vida dupla, que tem como pano de fundo os confli-

tos histórico-políticos da Europa no auge dos impasses da descolonização. 

 

Durante o dia, eu convivia com Keynes e Tawney e, à noite, retornava à ba-

talha com arcos e espadas, com lanças e flechas. Vi as tropas regressarem 

dominadas pelo terror da guerra nas trincheiras, dos piolhos e das epidemias. 

Vi semearem, no Tratado de Versalhes, a próxima guerra. Vi Lloyd George 

fincar as bases do Estado de Bem-Estar social. A cidade transformou-se nu-

ma mulher maravilhosa, com seus símbolos e chamados misteriosos. Em sua 

direção havia guiado meus exaustos camelos, e quase morri de tanto desejá-

la. (SALIH, 2004, p.35) 

 

Ciente do que se espera de um estrangeiro africano “brilhante e evoluído”, Mustafa 

Said, com uma frieza racionalista extrema, seduz as mulheres ocidentais lançando mão do 

exotismo e da fantasia colonial que estas, segundo acredita, buscam nele. Ele monta em seu 

quarto um “enclave orientalista”, uma espécie de harém misturado a elementos kitsch de bor-

del, onde reencena, como um “sultão” que domina escravas sexuais, fantasias das mil e uma 

noites, saciando assim os “prazeres coloniais” das amantes, entorpecidas “pelo aroma do sân-

dalo e do incenso queimado” de sua alcova (2004, p.36).  
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Meu quarto era um cemitério que dava para um jardim; as cortinas cor-de-

rosa foram escolhidas com cuidado; o tapete, de um verde morno; a cama 

espaçosa, almofadas feitas de pena de ganso, pequenas lâmpadas, vermelhas, 

azuis e violetas, dispostas em pontos estratégicos. Nas paredes, pendurei 

grandes espelhos, de modo que quando dormia com uma mulher parecia es-

tar dormindo com um harém inteiro. O quarto exalava aromas fortes [...]; no 

banheiro, perfumes orientais, loções, frascos, unguentos e pílulas. (SALIH, 

2004, p.33).  

 

 A vingança de Mustafa Said incide sobre suas amantes, mas carrega as ambivalências 

da condição colonialista, pois “o processo de tentar se livrar dessas marcas é longo e doloroso 

e transmitido para as gerações pós-colonização que carregam isso como um trauma e tentam 

se vingar do colonizador” (TAILCHE, 2011, p.03). Assim, o ressentimento de Mustafa Said, 

além de se voltar contra si mesmo, transcende sua história pessoal e tem duas pontas: a pri-

meira tem origem político-histórica e se insurge contra a ocupação do seu país e a exploração 

do passado colonial; a segunda confunde-se diretamente com a existência do expatriado nunca 

totalmente aceito na metrópole, já que sua  

 

vingança surge como uma reação contra a confusão psicológica causada pelo 

choque com as culturas e religiões das sociedades ocupadas. O colonizador, 

no processo do Orientalização do seu país, implanta ideias da inferioridade 

na cultura do Outro. Depois do fim da ocupação física, como no caso do Su-

dão, a raiva do povo ex-colonizado continua. Essa confusão mental termina, 

com o tempo, tornando-se um desejo frustrado de vingança contra o ociden-

te. (TAILCHE, 2011, p.3).    

 

O rancor e o ressentimento que crescem nele transformam Mustafa Said em “um indi-

víduo inclinado a elaborar um código monádico de conduta” que se torna uma “ação estraté-

gica convertida na medida absoluta de todas as decisões, alimentando assim a espiral perversa 

da exclusão e da autoexclusão” (VITALE, 2004, p.112). Em seu projeto de desforra anticolo-

nial, Mustafa Said vai acumulando uma série de amantes. Duas delas se “suicidam” – ou são 

“suicidadas” por suas manipulações – deixando cartas de despedidas que o apontam como o 

“culpado”, pois suas relações se caracterizavam por um misto de atração e repulsa, “travessu-

ras malvadas”, luxúria, traições, êxtase, fantasias orientalistas, racismos velados, ou seja, por 

todo “o complexo espectro dos desejos coloniais” baseados nos vínculos intrínsecos – e pou-

cas vezes levados em conta – entre racismo e sexualidade, conforme a certeira formulação de 

Robert Young (2005, p.11). 

Em Desejo colonial: hibridismo em teoria, cultura e raça, Young detecta uma temáti-
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ca “obsessiva” recorrente em muitos dos romancistas, não apenas modernos mais do passado, 

que envolve 

 

identidades submetidas a cruzamentos incertos e intrusões: quer sejam de 

classe e gênero – as Brontë, Hardy ou Lawrence – ou de cultura e raça – as 

Brontë novamente (o irresistível e transgressor Heathcliff [de O Morro dos 

ventos uivantes] é de raça mista), Haggard, Conrad (não apenas O Agente 

secreto, mas também, é claro, O Coração das Trevas), a imbricação de duas 

culturas uma na outra [...] Semelhante transmigração é a forma assumida pe-

lo desejo colonial, cujos interesses e fantasias sem dúvida eram cúmplices do 

próprio colonialismo. Os diversos romances coloniais em inglês acabam por 

trair o desejo pelo outro cultural que os motiva, o desejo pelo abandono da 

sua própria cultura (2005, p.3). 

 

Como intelectual diaspórico, Tayeb Salih estava ciente dessa tradição literária na arena 

colonial quando escreveu Tempo de Migrar para o Norte. Daí a ênfase nas sobreposições am-

bivalentes entre identidades, cultura, colonialismo, migração, raça e sexualidade tratadas no 

romance. 

Homem culto e charmoso, Mustafa Said narra alguns de seus rituais “encantatórios” e 

como costumava “manipular e dedilhar as cordas da sedução” a partir de seu domínio da tra-

dição orientalista a seu bel-prazer. Quando corteja uma de suas parceiras inglesas, Isabella 

Seymour, esta lhe pergunta: 

 

„Qual é a sua raça? É africano ou asiático?‟ 

„Sou como Otelo, árabo-africano.‟ 

„Sim‟, fitando-me, „seu nariz é igual aos dos árabes nas fotografias, mas o 

cabelo não é tão escuro e liso como o deles.‟ 

„Sim. Este sou eu. Meu rosto é árabe como o deserto do Rubi-Ikhali e minha 

cabeça é africana, cheia de travessuras malvadas.‟ (SALIH, 2004, p.39).  

 

Há, no romance, duas alusões ao Otelo de Shakespeare que se imbricam e se negam, 

reforçando as ambivalências da dupla fantasia do personagem. Além da menção acima, quan-

do Mustafa Said se compara ao mouro como uma estratégia culta de encantamento retórico, 

em outra ocasião, cansado da encenação patética do promotor durante seu julgamento pela 

morte da esposa, ele próprio afirma ser o contrário do general negro de Shakespeare. “Eu sou 

um deserto de sede. Não sou Otelo, sou uma farsa. Por que não me sentenciam à forca e aca-

bam com a farsa?” (SALIH, 2004, p.35). De fato, diferentemente do personagem shakespea-

reano que ocupa um lugar de destaque na corte como um general norte-africano designado 

para liderar o exército de Veneza contra os turcos, “Mustafa Said não se sente, como Otelo, a 

serviço do Ocidente e sua história de vingança é mais complicada” (TAILCHE, 2011, p.4). 
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Também como antípoda de Otelo, ele não assassina a esposa movido por ciúmes ou pelas 

artimanhas de Iago, nem comete suicídio após o assassinato de “sua Desdêmona”. Na maioria 

dos casos, Mustafa faz questão de afirmar-se intelectualmente racional em seu projeto de de-

sagravo contra o colonizador e nunca movido por afetos, embora, como veremos mais adian-

te, na cena em que mata Jean Morris, sua esposa londrina, essa racionalidade seja relativizada 

e Mustafa sucumba à demonstração de sentimentos amorosos. Ciente do poder das máscaras, 

ao longo de suas conquistas sexuais, ele adota uma série de nomes e identidades, Richard, 

Hassan, Otelo, europeu negro, Charles, Amin e o Mustafa Said, um mímico que se identifica 

com tantos personagens que suas parceiras não mais conseguem distinguir entre o homem e 

suas máscaras. 

Os conflituosos casos amorosos servirão como “antecedentes criminais” quando do 

julgamento público de Mustafa Said pelo assassinato de Jean Morris. Segundo afirma,  

 

há muitas mulheres assim na Europa que não conhecem o medo e recebem a 

vida com entusiasmo e curiosidade. Eu era o deserto da sede, o labirinto de 

desejos enlouquecidos. Enquanto bebericávamos chá, perguntou-me sobre 

meu país. Contei-lhe histórias fantásticas a respeito de desertos de areias 

douradas, de selvas onde berravam animais imaginários. Disse-lhe que as ru-

as de minha cidade eram cheias de elefantes e leões e que os crocodilos lá 

passeavam durante a sesta. [...] Houve um momento em que, aos olhos dela, 

eu já me transformara numa criatura primitiva, nua, com uma lança numa 

mão e um arco na outra, que vivia caçando leões nas selvas. Isso era conve-

niente. (SALIH, 2004, p.39). 

 

Durante o julgamento na Suprema Corte, em Londres, Mustafa Said ouve por semanas 

advogados e promotores discorrendo sobre ele, “desenhando uma imagem assustadora de um 

lobisomem, que causou o suicídio de duas jovens, aniquilou uma mulher casada e matou a 

própria mulher” (SALIH, 2004, p.34). Ele afirma também ter visto depoentes desmaiando 

durante o interrogatório protagonizado por um importante promotor, um ex-professor seu no 

curso de Direito em Oxford. Mustafa Said, como o Mersault de O Estrangeiro, de Albert Ca-

mus, enfrenta as arguições estoicamente, com uma serena indiferença diante dos acusadores, 

afirmando tê-los enfrentado com “a frieza de um cadáver”: 

 

„Foi você a causa do suicídio de Ann Hammond?‟ 

„Não sei.‟ 

„E Sheila Greenwood?‟ 

„Não sei.‟ 

„Você matou Jean Morris.‟ 

„Sim.‟ 

„Matou-a intencionalmente.‟ 

„Sim.‟ (SALIH, 2004, p.34).  
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Os conflitos existenciais de Mustafa Said, é claro, vão além dos relacionamentos com 

suas amantes e esposa inglesas. Danielle Tran argumenta que, embora as parceiras europeias 

de Mustafa Said procurem suplantar os conflitos raciais através de seu envolvimento com um 

homem negro e africano, a permanência do discurso colonial por parte delas “revela a incapa-

cidade de separar-se da consciência colonial” (2010, p.4). Além disso, conclui Tran, o próprio 

Mustafa apropria-se  

 

do discurso colonial
100

 a fim de manter categorizações coloniais dentro de 

seus relacionamentos. Ao fazer isso, ele é capaz de catalogar suas amantes 

como parte do Ocidente opressor, que ele acredita ter que lutar contra. A uti-

lização do discurso colonial por Mustafa para rebaixar a identidade das suas 

parceiras a uma diferença essencialista pode, portanto, ser vista como uma 

estratégia política. A eventual rejeição por Mustafa de suas amantes europei-

as pode, por conseguinte, ser interpretada como uma rejeição metafórica do 

Ocidente em nome de África. (2010, p.4) 

 

Armado para uma represália anticolonialista, Mustafa Said constata que os sentimen-

tos de Jean Morris não tinham a ver diretamente apenas com o fato de ser ele um homem cul-

to e atraente, mas que até mesmo ela era movida pelas fantasias de suas origens “orientais”.  

 

Sua cor, seu jeito de falar, seu cheiro, tudo fazia parte dessa paixão incontro-

lável que ela sentia por ele. Em outras palavras, ela se apaixonou pelo orien-

te nele, da mesma forma que ele se apaixonou pelo jeito e beleza ocidental 

de sua esposa. Todavia, enquanto ela estava pronta para deixar tudo para fi-

car com ele, Mustafa sentia-se traído por ser tratado e por ser amado não por 

ele mesmo, mas pelo que ele representava ser: um homem exótico do Orien-

te. (TAILCHE, 2011, p.4). 

 

Nas palavras de Tayeb Salih, comentando as “conquistas amorosas e violentas” do 

personagem, “Mustafa quer provocar a degradação que a Europa havia imposto ao seu povo. 

Ele quer estuprar a Europa de uma forma metafórica” (BERKLEY & AHMED apud TRAN, 

2010, p.7). Trata-se do mesmo comentário feito Frantz Fanon (2008, p.69) em Pele negra, 

máscaras brancas, ao explicar o fascínio que a mulher europeia exercia na psique dos estu-

dantes africanos que emigravam para a França no início do século vinte: “Seu amor abre-me 

ilustre corredor que conduz à plenitude... Esposo a cultura branca, a beleza branca, a brancura 

branca. Nestes seios brancos que minhas mãos onipresentes acariciam, é da civilização bran-

                                                           
100

 Tran entende “discurso colonial” a partir da definição de Hulme: “um uso pejorativo de práticas linguistica-

mente baseadas e unificadas pela sua implantação comum na gestão das relações coloniais” (HULME 1986, p.2). 

“Discurso colonial” também tem a ver com a dependência em relação ao conceito de fixidez na construção ideo-

lógica da alteridade (BHABHA, 1994, p.66). 
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ca, da dignidade branca que me aproprio”.  

Em algum ponto cego, as fantasias orientalistas que excitam as amantes de Mustafa 

Said se complexificam também pela consciência rebelde que elas têm de estarem envolvidas 

em um relacionamento interracial que é censurado e execrado socialmente. Elas encarnam o 

drama da exploração cultural, pois utilizam seus relacionamentos com Mustafa para, numa 

dimensão de gênero, transcender a prisão da civilização colonialista. Porém, ao participarem 

do jogo proposto por Mustafa Said, que encena estrategicamente a figura primitiva do desejo, 

muitas delas têm claramente “uma visão essencialista de seu amante africano”. O “perigo” e a 

“transgressão” comportamentais, envoltos numa aura liberal e, com perdão do anacronismo, 

“politicamente correta”, agem ambiguamente sobre elas como “afrodisíacos rebeldes”, muito 

embora deixem entrever em suas falas a inaptidão para obliterar a consciência colonial.  

 

Ao reduzir Mustafa a um „cheiro‟, ele não é mais visto como uma pessoa, 

mas sim como um objeto que satisfaz os sentidos de Ann [Hammond]. Mus-

tafa não é um parceiro igual, mas sim um cheiro de perfume em que Ann de-

seja envolver a si mesma. Desta forma, Mustafa torna-se um cheiro envol-

vente que separa Ann de seu mundo branco. Para Ann, a intimidade com um 

homem africano lhe permite ter acesso ao mundo nativo, que para ela tem 

conotações de exotismo e mistério. [...] Portanto, apesar de a atração de Ann 

por Mustafa sugerir primeiramente um deslocamento das noções essenciali-

zadas de raça, em uma análise mais detalhada pode-se notar que a atração de 

Ann está baseada em seu desejo de acessar o mundo natural através da inti-

midade com o Outro. (TRAN, 2010, p.8).  

 

Aqui retornam os binômios do complexo de gênero e raça característicos dos desejos 

coloniais como fatores fundamentais das relações culturais entre o Ocidente e o Oriente. 

Mesmo que Mustafa Said, como “um mímico extremado”, se aproprie do discurso colonial 

como uma forma de devolver um contradiscurso à autoridade colonial, o par sexo e domina-

ção é utilizado por ele como uma ferramenta misógina, repetindo, assim, tanto as lógicas do 

colonialismo como a tradição patriarcal islâmica do seu passado africano, os quais acredita 

combater. Toda a violência sexual que voluntariamente investe, a fim de alcançar sua vingan-

ça anticolonialista, é revertida contra si mesmo, tornando-o, outra vez, para suas vítimas, a 

encarnação do grande outro orientalista. Por encampar as fantasias de suas parceiras e desem-

penhar com competência o papel do nativo exótico, parece que Mustafa Said só existe em 

função das necessidades do colonizador. Como resultado, Danielle Tran tem razão quando 

afirma que, através da tentativa de conseguir sua vindita racial, Mustafa acaba por reforçar as 

mesmas noções essencialistas do Oriente e do Ocidente, como discutidas por Edward Said em 

Orientalismo. Ainda que através de uma inversão da hierarquia de valores – o Oriente como 
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poderoso e o corpo da Europa “subjugado” –, Mustafa Said termina por perpetuar as teorias 

raciais e de gênero do discurso colonial.  

 

Ao se referir a uma de suas amantes como um „presente‟ [e uma „presa‟], 

Mustafa a reduz a um estado objetivado, espelhando o discurso colonizador 

que suas mulheres endossam sobre ele. A palavra „presa‟ é muitas vezes em-

pregada por Mustafa em referência a suas parceiras e é repetida ao longo do 

romance [...] „presa‟ evoca a imagem de um alvo a ser morto, bem como de-

nota uma hierarquia de poder. Através da rotulagem de suas vítimas como 

„presas‟, Mustafa age para categorizar suas parceiras como impotentes, en-

quanto ao mesmo tempo atribui-se o papel superior de predador e, portanto, 

como o poder dominante da relação. Ao tomar sua „presa‟ como parte de 

uma totalidade reconhecível, Mustafa alinha suas parceiras ao mundo bran-

co, que ele acredita que deve ser reprimido. (TRAN, 2010, p.10). 

 

Mustafa Said não traz apenas o peso do colonizado que enfrenta os dilemas da assimi-

lação na cultura e na sociedade metropolitanas. Ele carrega consigo também as hierarquias de 

gênero da sua formação em sua sociedade islâmica de origem, então ainda apegada a dogmas 

religiosos e tradições patriarcais enraizadas, muito embora estas entrem em tumulto com sua 

experiência cosmopolita e secular e ele esteja, pelo menos em aparência, distante de qualquer 

fundamentalismo religioso. “Este conflito interno”, como afirma Tailche,  

 

se une ao conflito maior das memórias da colonização britânica em seu país. 

A sociedade britânica via Mustafa Said como um homem exótico e inteligen-

te, vindo de um país inferior do Oriente. Ele, por sua vez, via sua chance de 

se vingar do Ocidente por meio da invasão sexual de suas amantes. O fun-

damentalismo, entendido como um movimento religioso que age em uma 

forma política, já estava presente na vida política do Sudão quando o roman-

ce foi escrito. Como no caso do Irã, no Sudão esses regimes fundamentalis-

tas constituíram um componente central no processo político da sociedade. 

(TAILCHE, 2011, p.04) 

 

Na Inglaterra, Mustafa Said é finalmente condenado a sete anos de cadeia, embora o 

promotor do caso tenha proposto aos jurados sua prisão perpétua. Após cumprir pena, ele re-

torna ao Sudão, às voltas com as dificuldades políticas típicas do processo de independência 

nacional. Casa-se com Hosna Bint-Mahmud, que, após o desparecimento do marido (comen-

tado a seguir), terá papel essencial no desenrolar da trama assim como nos impasses culturais 

representados no romance, desencadeando os conflitos do narrador em relação à comunidade 

originária após seu retorno ao local de origem.  

Durante uma inundação, Mustafa Said “desparece” engolido pelas águas do Nilo. Ele 

havia, pensa o narrador, “escolhido seu fim e então conseguiu interpretar o maior papel dra-
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mático na novela de sua vida [...] Mas será que foi esse o desfecho que ele realmente desejou, 

ou teria preferido que fosse no norte, no extremo norte, numa noite gélida, tempestuosa, sob 

um céu sem estrelas, entre gente por quem só sentia indiferença?” (SALIH, 2004, p.64). O 

desaparecimento de Mustafa Said, contudo, parece ter sido voluntariamente encenado, posto 

que, além do seu corpo nunca ter sido encontrado, ele manipula as cordas para envolver o 

narrador em sua vida e morte. O fato é que “ninguém pode afirmar se foi um acidente ou sui-

cídio ou se foi ele mesmo quem fechou a cortina” (2004, p.66). O mistério em torno de sua 

morte também acaba alimentando a lenda popular de que ele “passara a viver no estômago 

dos crocodilos”. Antes do seu “suicídio”, Mustafa Said deixa uma carta-testamento legando 

ao narrador seus bens e negócios, pedindo-lhe que cuide de sua esposa e da educação de seus 

dois filhos, salvando-os da sina de “serem imigrantes” e “das agruras da vida errante” (SA-

LIH, 2004, p.84). Ao ler a carta, o narrador “responde”: “Se eles desejarem viajar, quando 

crescerem, poderão fazê-lo. Todos começamos no início da estrada e o mundo se encontra 

num estado de permanente infância” (SALIH, 2004, p.84). 

Eis que entra em cena Wad-Irrays, um dos mais importantes e ricos anciões da peque-

na comunidade. Beirando os setenta anos, e com a anuência do grupo local que ainda deter-

mina, a despeito das leis seculares do Estado e da “europeização dos costumes”, os códigos 

morais, religiosos e políticos da vila, Wad-Irrays passa então a assediar a viúva Hosna Bint-

Mahmud e a exigir o “direito natural” a desposá-la. Como um dos chefes tradicionais e pode-

rosos do lugar, Wad-Irrays pretende, através do casamento com Hosna, manter seu prestígio e 

poder, além de afirmar sua virilidade sexualmente ativa apesar da sua idade avançada. Na 

pequena cidade, o sistema cultural patriarcal continua a regular a condição da mulher e a torna 

“propriedade” do pai, do irmão ou de outro homem no caso da morte do marido. Como os 

casamentos forçados são habituais e a mulher não tem influência relevante na escolha do côn-

juge, a recusa de Hosna a casar-se com Wad-Irrays cria uma situação de conflito e um impas-

se social que é discutido colegiadamente pelos moradores mais antigos do lugar. Instalado o 

nó que transgride a continuidade da cultura tradicional, o narrador, outro homem, por ser lega-

tário do marido desaparecido, é instado a resolver o motim de Hosna. 

Aqui se intensificam os conflitos entre a visão do cosmopolitismo mundano do narra-

dor, empenhado nos processos de modernização do país em fase pós-colonial, e o ambiente 

local ainda hostil às mudanças culturais. Ele descobre-se herdeiro de uma tradição arcaica e 

torna-se, aos poucos, mais consciente tanto do passado histórico colonialista, que pesa em sua 

vida, quanto da autoilusão de um retorno pacífico às origens. Para ele, Hosna tem todo o direi-

to a escolher casar-se ou não, com quem bem entender. O desarme da autoilusão alimentada 
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pela nostalgia dos tempos de infância é uma revelação dolorosa – algo muito semelhante aos 

dilemas existenciais de muitos dos personagens de Conrad – já que a partir de determinado 

ponto da narrativa ele se vê diante da necessidade de enfrentar a terrível trama do senso-

comum da sua sociedade de origem. Eis aqui uma representação do processo pelo qual pas-

sam boa parte dos imigrantes retornados: o narrador – ao contrário de Mustafa Said, cujo pro-

jeto reativo era, grosso modo, vingar-se do colonizador – viveu a experiência afirmativa da 

migração e da hifenização cultural entre o exterior e o país natal, e também por isso pode per-

ceber os contrastes entre as instituições e a organização social desses loci, o que desencadeia 

seus conflitos com a família, em particular, e, em um nível mais amplo, com a comunidade de 

origem, sobretudo em relação aos papéis sociais de gênero.  

Parte da angústia que o acomete vem do fato de ele ter que reavaliar os relacionamen-

tos de sua vida afetiva na pequena vila, ferindo seu sentimentalismo em torno da pátria e da 

“terra natal”. Ele busca então o apoio de Mahjub, seu amigo de infância e agora um importan-

te agente da política local, contra o interesse repentino do ancião por Hosna. Mahjub é o “pre-

sidente do Comitê do Projeto Agrícola e, com a independência, um dos líderes do Partido Na-

cional Social-Democrata” (SALIH, 2004, p.92). Mas, para decepção do narrador, o “social 

democrata” aprova o dogma do casamento forçado, comparando Hosna, de forma nada sutil, a 

um “burro”, já que Wad-Irrays é também proprietário e mercador de mulas:  

 

Wad-Irrays é como aqueles colecionadores de burros. Não dá a mínima para 

um burro até perceber que há outra pessoa montando nele. Aí começa a de-

sejá-lo, a achá-lo bonito e a se esforçar para comprá-lo mesmo que tenha de 

pagar muito mais do que vale. [...] Hosna Bint-Mahmud mudou muito depois 

do casamento com Mustafa Said. Todas as mulheres mudam depois do ca-

samento, mas ela mudou muito, como se se tornasse outra pessoa. Até nós, 

seus contemporâneos, que costumávamos brincar com ela na vila, notamos 

que está totalmente mudada. Sei lá, parece uma mulher da cidade. (SALIH, 

2004, p.93). 

 

No mesmo diálogo, chocam-se as temporalidades típicas do descompasso entre a mo-

dernização estrutural periférica e o lento avanço das mudanças nos estratos culturais e sociais 

da “superestrutura” e do imaginário social. Salih discute aqui o desacerto típico das socieda-

des com um passado colonial, nas quais as mutações políticas não são acompanhadas necessa-

riamente por mudanças no nível cultural e comportamental. A mera substituição da elite colo-

nizadora por outra elite local faz com que as mesmas estruturas de poder colonial e do ata-

vismo nativista continuem na microfísica do projeto de modernidade nacional. Como o nacio-

nalismo passa pelo resgate das tradições locais antes negadas pelo antigo colonizador, 
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Mahjub, dínamo da modernização e da descolonização nacional, mantém-se firme na manu-

tenção da tradição dos casamentos arranjados: 

 

„Mas se ela não quiser se casar...‟ 

„Você sabe como são as coisas por aqui‟, interrompeu-me, „a mulher perten-

ce ao homem e o homem é quem manda, mesmo se for decrépito‟.  

„Mas se ela não quiser se casar...‟ 

„Mesmo nos tempos atuais‟, interrompeu-me novamente. „O mundo não mu-

dou tanto quanto você pensa. É verdade que muita coisa mudou: bombas-

d‟água em vez de rodas, arados de ferro substituíram os de madeira, come-

çamos a mandar nossas filhas para as escolas; rádios, automóveis. Aprende-

mos a tomar uísque e cerveja no lugar do aguardente e do vinho de painço; 

no entanto, as coisas continuam iguais‟. (SALIH, 2004, p.93).  

 

O narrador segue sem êxito tentando convencer os mais velhos (e os mais jovens) so-

bre a necessidade de abolição da prática do casamento por procuração. Tal missão, como dito 

antes, acentua o dilema moral que põe em xeque parte do pertencimento identitário do narra-

dor, já que este sempre procurou manter uma admiração respeitosa pelas tradições locais e 

pelos mais velhos da aldeia, sobretudo por seu avô, um homem de grande religiosidade e sa-

bedoria ancestral. Este último resolve intervir em favor do amigo Wad-Irrays e entra, pela 

primeira vez na vida, em conflito com o neto, cuja condição transcultural o torna aos poucos, 

e aos olhos dos mais conservadores, um “forasteiro-familiar”.  

 

„Ele [Wad-Irrays] quer um favor‟, explicou meu avô. 

„O que seria?‟ 

„Ele quer se casar.‟ 

„E o que isso tem que ver comigo?‟, perguntei, rindo.  

„Você é o guardião da noiva.‟ [...] 

Disse-lhe que não era seu guardião [...] 

„A aldeia inteira sabe que Mustafa Said deixou você como tutor de seus fi-

lhos e de sua mulher.‟ 

Eu lhe disse que era tutor dos meninos e que a mulher estava livre para fazer 

o que bem desejasse; [...] 

„Ela confia em você‟, insistiu meu avô, „se você a aconselhar, ela aceitará.‟ 

Fiquei furioso, o que me surpreendeu. Afinal, essas coisas eram corriqueiras 

na aldeia. (SALIH, 2004, p.80).  

 

O peso do proselitismo religioso e identitário e a obrigatoriedade moral de respeito a 

uma prática cruel e baseada em fantasias supersticiosas, como a mutilação do clitóris das mu-

lheres, cai sobre as certezas estabilizadoras do narrador. Se a extirpação do prazer feminino é 

concebida fantasiosamente pela tradição religiosa como uma prova do respeito e da aliança 

com Alá – o que torna aquele pequeno grupo de anônimos de uma pequena vila interiorana 

parte de um projeto maior e de uma identidade única de escolhidos –, então quem se insurge 
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contra essa prática só pode ser, aos olhos dos moradores locais, um traidor e um adesista estú-

pido que renuncia a esse privilégio sagrado. A “inoportuna traição” do narrador à sua presu-

mível identidade de origem e ao código cultural da comunidade, portanto, lança-o, aos pou-

cos, em um labirinto psíquico e moral e ao lugar suspeito do apóstata que aquiesce às “in-

fluências externas”, muito embora a força de contraposição ao peso da tradição seja resultado 

mais da pressão interna pela mudança, sintetizada na figura de Hosna, cuja rebeldia não im-

porta. 

O narrador visita, então, Wad-Irrays que, intransigente por ser desafiado em um sagra-

do costume local (agora ainda mais valorizado pelo clima nacionalista e anticolonial), acusa-o 

pelas negativas de Hosna: 

 

„Você é o culpado. Não há dúvida de que existe algo entre vocês dois. Para 

que se intrometer? Você não é o pai dela nem irmão e muito menos tutor. 

Ela se casará comigo, apesar de vocês dois. O pai dela aceitou e os irmãos 

também [sem consultá-la]. As asneiras que vocês aprendem nas escolas não 

funcionam aqui. Neste país, os homens são guardiões das mulheres‟. (SA-

LIH, 2004, p.91).  

 

Ele reencontra Hosna que se mantém decidida a romper com a violência da tradição 

local. A interrupção da conversa pelo canto-chamamento do muezim – e a consequente desis-

tência do narrador – não é gratuita: 

 

„Wad-Irrays deseja se casar com você. Seu pai e sua família não são contra. 

Pediu-me que lhe falasse em nome dele‟. Permaneceu calada por um bom 

tempo, imaginei que ela não fosse responder. Pensei em levantar e sair, mas, 

finalmente, senti sua voz rompendo a escuridão, afiada como uma faca: „Se 

me obrigarem a casar, mato-o e me mato.‟ Ocorreram-me muitas coisas que 

poderia dizer, mas logo fui interrompido pelo chamado do muezim, para a 

oração da noite: „Alá é grande. Alá é grande‟. Levantei-me então e saí sem 

dizer palavra. (SALIH, 2004, p.90).  

 

Logo em seguida, o narrador assume um importante cargo no Ministério da Educação 

do governo e tem que deixar a cidade para residir em Cartum. Hosna, pressionada pela família 

e pelo conselho local, é forçada finalmente a se casar com Wad-Irrays. Mas, já na noite de 

núpcias, recusa-se a “consumar o casamento” e a ceder ao assédio do novo marido. Este, “por 

direito assegurado”, resolve agredi-la sexualmente. Ela, diante um dos ataques sexuais do 

marido, acaba matando-o a facadas e se suicidando em seguida, como prometera ao narrador. 

Ao saber do incidente dramático das mortes de Hosna e Wad-Irrays, fato que instaura 

uma crise social generalizada naquela pacata cidade rural perdida numa curva do Nilo, o nar-
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rador retorna mais uma vez, mas seu mundo ideal, com um “tronco forte” e “a solaridade” que 

viu quando do seu primeiro retorno à terra natal, desmorona e escurece. Embora nunca apaga-

da, a suposta essencialidade de sua identidade sudanesa, africana e muçulmana vai aos poucos 

sendo subtraída, contaminada, sofrendo os sincretismos de sua experiência migrante: 

 

De repente, o mundo virou de cabeça para baixo. O amor? O amor não é is-

so. É o ódio. Sinto ódio e vim buscar vingança. Meu rival está aí dentro e te-

nho que enfrentá-lo. Contudo, preservo ainda um resto de lucidez que com-

preende o ridículo da situação. Estou começando pelo mesmo ponto onde 

Mustafa Said havia terminado, com uma única diferença: ele escolheu, eu 

nada escolhi. O disco do sol permaneceu, por um tempo, imóvel no horizon-

te oeste, depois desapareceu às pressas. Não muito longe, os exércitos da es-

curidão, sempre a postos, invadiram e ocuparam o mundo num instante. 

(SALIH, 2004, p.123) 

 

Em seu torvelinho emocional e ético, ele sabe mais do que nunca que a manutenção de 

certas tradições – sejam estas locais ou legadas pelo colonialismo – não responde mais aos 

desafios da sociedade africana moderna. Ele sente, assim, a consternação por não ter declara-

do seu amor a Hosna. Aqui, aterrado pelo conflito com o passado e com os impasses do pre-

sente, o narrador atinge o clímax de sua agitação agônica em relação ao seu lugar de origem. 

O sonho de um amor perfeito que unisse o passado do seu lugar originário ao presente nacio-

nal, a união de duas metades separadas pela ação histórica, se torna o “pesadelo da história”. 

Tayeb Salih está, de certa forma, representando uma curva dramática rumo à tomada de cons-

ciência do personagem que terá de reinterpretar as ambivalências de sua condição de agente 

pós-colonial em seu próprio território cultural. 

 

Os escritores pós-imperiais do Terceiro Mundo, portanto trazem dentro de si 

o passado – como cicatrizes de feridas humilhantes, como instigação a práti-

cas diferentes, como visões potencialmente revistas do passado que tendem 

para o futuro pós-colonial, como experiências urgentemente reinterpretáveis 

e revivíveis, em que o nativo outrora silencioso fala e age em território to-

mado do colonizador, como parte de um movimento geral de resistência. 

(SAID, 1995, p.269).  

 

Quando, após sua volta da Europa, reencontrou Hosna, o narrador já estava casado e 

com filhos, o que não implicava qualquer embargo caso quisesse casar-se com ela, pois as 

tradições locais franqueavam aos homens o direito à poligamia e ao concubinato. Como não 

aderia a essa tradição patriarcal, por considerá-la um estorvo à igualdade de direitos, o narra-

dor avalia os efeitos dos seus impasses, reconsiderando, algo arrependido, a possibilidade de 

ter declarado seus sentimentos por Hosna, evitando assim sua morte e a do velho Wad-Irrays. 
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O narrador, à maneira dos personagens conradianos, atravessou portanto sua linha de som-

bra
101

, aquele limite a partir do qual toma consciência do logro moral das próprias certezas 

ideais e, consciente do fracasso, percebe que as maiores expectativas geraram as grandes frus-

trações, assim como sua sensação de derrota e culpa são também consequências da autoilusão 

de poder acessar um passado idealizado. “Fecha-se atrás de si”, portanto, “o pequeno portão 

da meninice” do narrador, como já afirmava Conrad (2003, p.15) em seu fundamental A Linha 

de sombra, em 1915. Por isso, convulsionado pela crise identitária, o narrador sente desvane-

cer os elementos que lhe confortaram quando de sua volta: 

 

Se eu tivesse sido sincero com ela, talvez ela não teria feito o que fez. Perdi 

a guerra porque não soube agir e porque não escolhi. [...] Agora estou só: 

sem alternativa, sem refúgio, sem garantia. Antes, eu tinha um amplo mundo 

fora de mim. Agora, ele reduziu-se, retrocedeu, e me tornei o próprio mundo, 

e não há outro mundo além de mim. Onde estariam as raízes fincadas no 

passado? Onde estariam as memórias da morte e da vida? Que aconteceu 

com a cáfila e com a tribo? Aonde foram as cantigas alegres, as dezenas de 

celebrações, as cheias do Nilo e o vento que sopra, no verão e no inverno, do 

norte ao sul? (SALIH, 2004, p.123).  

 

Eis outros paradoxos que se aninham em sua crise e que intensificam seu exílio interi-

or no país natal: tivesse compactuado com a tradição, casando-se com Hosna, teria evitado os 

fatos nefastos que se seguiram? Ao lutar contra uma prática local enraizada, que considera 

cruel e anacrônica, e por ter sido formado também pelo circuito cultural que o fez olhar dis-

tanciadamente sua própria origem cultural, estaria ele de acordo com os valores do coloniza-

dor que censurara o casamento por encomenda? Ao tentar romper com o círculo de vingança 

perpetrado por Mustafa Said e ao se opor “às raízes fincadas no passado”, teria ele também 

manipulado por omissão, inconscientemente, os cordéis que levaram Hosna, a exemplo das 

amantes europeias do seu “duplo”, ao suicídio? Seus esforços para provocar uma mudança 

moral em sua sociedade tiveram como efeito o oposto do que desejara? Contudo, ele sabe 

também que, no momento político da nacionalização, a sociedade recém-rebelada tomava, 

mesmo informalmente, a defesa dos costumes tradicionais como parte da definição identitária 

nacional, incluindo aí a mutilação dos órgãos sexuais das mulheres (a extirpação do clitó-

                                                           
101

 Em A Linha de sombra – uma confissão, Conrad contrapõe, na história de um jovem marinheiro europeu que se 

engaja, tomado pelo ímpeto característico da juventude e do sonho de “explorar novas terras”, em uma aventura 

marítima, o êxtase do idealismo aventureiro, encontrando as frustrações causadas pela descoberta, após a ultrapas-

sagem da linha de sombra, das ambivalências da podridão do comércio colonialista. Outra vez, “o navio aparece 

como uma metáfora da vida: a vida não pode ser comandada, mas seus descaminhos resultam de nossas atitudes, na 

maioria equivocadas. [...] Conrad sempre parece que vai nos revelar algo, segredo de algum mistério essencial, e 

termina nos deixando na mesma névoa, incapazes de firmar contornos em meio à penumbra” (PIZA, 2005, p.74). 
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ris)
102

, também citada no romance. A manutenção de um costume fortemente arraigado como 

parte do cimento da identidade nacional, pensa o narrador, não seria também a permanência 

paradoxal de uma herança da violência colonialista? 

O filósofo ganense Kwame Anthony Appiah comenta os problemas surgidos com as 

tentativas de mudanças morais no mundo colonial, lembrando os efeitos causados pelo trabalho 

de missionários presbiterianos escoceses entre os Kikuyu no Quênia, durante o período colonial 

no início do século 20. Conta Appiah que, em 1929, os missionários co-meçaram uma campa-

nha para erradicar a prática da circuncisão feminina entre os Kikuyu, mas o projeto foi um 

grande desastre. Os Kikuyu abandonaram a igreja para fundar igrejas africanas e, sob a lideran-

ça de Jomo Kenyatta, que depois seria o primeiro presidente do Quênia independente, e da As-

sociação Central Kikuyu, importante organização política nacionalista, organizaram 

 

um vigoroso ataque às políticas da igreja, cujo resultado foi a transformação 

da circuncisão feminina em uma questão nacionalista. Quando o movimento 

Mau-Mau explodiu em rebelião nos anos de 1950, os seus líderes incluíram a 

circuncisão feminina como um dos elementos centrais da identidade Kikuyu. 

Assim, um dos costumes que já entrava em decadência e que poderia ter de-

saparecido em algumas décadas fortaleceu-se. Hoje em dia, estima-se que 

metade das mulheres quenianas sofreu algum tipo de circuncisão. (APPIAH, 

2014, p.14). 
 

Appiah defende que a interferência estrangeira direta no sentido de impor pela força 

etnocêntrica mudanças comportamentais nesses contextos acaba por gerar efeitos que fortale-

cem, por conta da hostilidade nacionalista, justamente aquilo que se quer cessar. Para ele, as 

revoluções morais em sociedades com um passado colonial se dão pela articulação negociada 

entre a pressão estrangeira e o trabalho de agentes locais que conhecem melhor a dinâmica 

interna dessas sociedades. Não há dúvida que o narrador de Tempo de Migrar para Norte, 

assim como Hosna, se configura como um desses sujeitos empenhados tanto na descoloniza-

ção quanto nas mudanças das tradições conservadoras locais. 

O consensus omnium, reflete o narrador, a conformidade das opiniões coletivas e o 

“acordo dos povos”, segundo Nietzsche, não podem servir também como aval para uma toli-

ce? Tayeb Salih, que era um intelectual hifenizado e cosmopolita, que viveu entre o Sudão e a 

Inglaterra, levanta aqui o problema das raízes culturais como um conceito ideológico perigo-

so, pois, na prática, nenhum sujeito tem raízes, um termo que é resquício de um tipo de jargão 
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 “Wad-Irrays gosta de mulheres não circuncidadas”, comenta o avô do narrador. “Juro, Hajj Ahmad, se expe-

rimentasse as mulheres etíopes e nigerianas largaria a masbaha [no islã, objeto similar a um rosário] e as orações 

na hora. O que elas têm entre as pernas é um prato cheio, intato, com todo o seu bem e seu mal. Aqui, cortam-no 

e deixam-no como uma terra devastada”. “A circuncisão é uma das normas do islã”, responde outro ancião. 

(SALIH, 2004, p.76). 
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naturalista suspeito. É doloroso não compartilhar raízes, diz o drama do narrador, pois estas 

podem ser úteis em determinados momentos de afirmação do colonizado contra o sequestro 

do seu passado e memória. Contudo, passado, tradição e memória não são aspectos inquestio-

náveis da vida cultural e da história, e o trabalho do exilado, seu desenraizamento, pode tornar 

estranhas as próprias amarras do pertencimento e fazer o novo entrar no mundo, parece nos 

dizer Salih. 

Em busca de respostas, o narrador resolve penetrar a casa de Mustafa Said, pois agora 

se sente “o guardião, o amante e o rival” (SALIH, 2004, p.124). Se na metrópole inglesa, co-

mo vimos antes, Mustafa Said criou um simulacro de harém orientalista (ou melhor, “orienta-

lizado”) em seu quarto-armadilha-sepultura, no centro da pequena vila sudanesa ele construíra 

um cenário de “ambiente britânico”, um espaço com traços arquitetônicos anglo-saxões e 

adornos interiores estrangeiros, fundindo temporalidades que conotam a permanência de seu 

passado de imigrante em seu presente de exilado interior no Sudão. Sua casa, que se distingue 

esteticamente das moradias vizinhas, tem um teto triangular em queda para “facilitar a drena-

gem da neve”, fenômeno climático que, sem dúvida, não existe naquele espaço geográfico. 

“No fundo, sua casa tem um valor emocional e encarna a nostalgia de Mustafa. Ela representa 

seu passado e suas memórias e contém evidências de sua verdadeira identidade hifenizada 

pela experiência migratória”, comenta Mustapha Ettobi (2014, p.7). Mustafa Said construiu 

no interior da casa uma câmara-gabinete, na qual, segundo Hosna, costumava passar as noites, 

sozinho e trancado, já que não permitia a entrada de qualquer pessoa, incluindo a própria es-

posa. Somente o narrador em momento de crise terá acesso ao cômodo, naquela mesma cena 

em que vê seu rosto refletido no “fantasma” do espelho de Mustafa Said. 

Ao penetrar a câmara, o narrador esquadrinha os objetos que compõem uma estranha 

decoração naquele espaço sudanês, uma aglomeração de signos de diferentes tempos e ori-

gens, que mistura uma lareira em estilo inglês (“Absurda!”, segundo o narrador), poltronas 

vitorianas, candelabros de prata, tapetes persas e uma galeria de retratos de suas ex-amantes 

londrinas. Ele completa:  

 

o teto é de carvalho. No centro, um arco que divide o quarto em duas partes, 

sustentado por duas colunas de mármore. O arco era coberto de azulejo de-

senhado. [...] De cada lado da mesa havia cinco cadeiras de couro. À direita, 

um sofá de veludo azul, com almofadas de... Toquei-as com as mãos, eram 

macias, de pena de ganso. Notei que à esquerda e à direita da lareira havia 

objetos que não tinha visto antes. À direita, uma mesa retangular com um 

candelabro de prata com dez velas, de um lado, que nunca foram acesas. 

Acendi as velas, uma a uma. [...] Um cemitério. Um mausoléu. Uma ideia 

insana. Uma prisão. Uma grande piada. Um tesouro. Abre-te, Sésamo! (SA-

LIH, 2004, p.126). 
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Porém, o choque maior do narrador será com imensa biblioteca que encontra no se-

gundo cômodo da câmara, na qual se misturam simbolicamente obras canônicas ocidentais e 

os ensaios escritos pelo próprio Mustafa Said. A citação é quase in extenso, mas importante, 

já que a enumeração dos títulos corresponde ao ato do olhar do narrador e à surpresa da des-

coberta dos escritos de Mustafa Said: 

 

Meu Deus! As quatro paredes, do chão ao teto, repletas de prateleiras, prate-

leiras, livros, livros, livros. Acendi um cigarro, enchi meus pulmões com o 

cheiro estranho. [...] Os livros. À luz da lamparina, comprovo que estão or-

denados por tema: economia, história, literatura, biologia, geologia, matemá-

tica, astronomia. A Enciclopédia Britânica, Gibbon, Macaulay, Toynbee. A 

obra completa de Bernard Shaw, Keynes, Tawnwy, Smith, Robinson. A eco-

nomia da competitividade incompleta. O Imperialismo, de Hobson, Ensaio 

sobre a economia marxista, de Robinson. [...] Thomas Hardy. Thomas 

Mann. E. G. Moore. Thomas Moore. Virginia Woolf. Wittgenstein. Einstein. 

Havia ouvido falar de algumas dessas obras, mas outras eram totalmente 

desconhecidas. Antologias de poetas que nunca ouvi falar. Os Diários, de 

Gordon. As Viagens de Gulliver, Kipling. Housman. Livros encadernados 

em couro. Livros forrados de papel. Livros antigos, rotos, esfarelados. Livros 

novos, como se fossem recém-lançados. [...] Livros em caixas. Livros no 

chão. Que significa isso? [...] Alice no país das maravilhas. O Alcorão, em 

inglês. Platão. Economia do colonialismo, de Mustafa Said. O Colonialismo 

e o monopólio, de Mustafa Said. A Cruz e pólvora, de Mustafa Said. A Vio-

lação da África, de Mustafa Said. Próspero e Caliban, Totem e Tabu. Nem 

um único livro em árabe. (SALIH, 2004, p.126).  

 

A entrada do narrador no cômodo secreto de Mustafa Said mimetiza em reverso as 

descrições que Marlow faz ao descobrir a casa de Kurtz no interior africano em O Coração 

das trevas. “As inversões miméticas de Conrad feitas por Salih”, constata Edward Said (1995, 

p.268), “são de tal modo deliberadas que até a cerca coroada de crânios de Kurtz é repetida e 

distorcida no inventário dos livros empilhados na biblioteca secreta de Said”. 

Mustapha Ettobi, em Exílio e dualidade temporal em Tempo de migrar para o Norte 

(2014), tem razão ao dizer que Mustafa Said é uma espécie de duplo do narrador, isto é, que o 

seu destino mostra o outro caminho que teria tomado sua vida caso tivesse vivido no mesmo 

tempo que Mustafa (o período colonial), o quanto ele queria ser assimilado à sociedade ingle-

sa durante sua estada na Europa (ou seja, durante seu período como imigrante em Londres) e 

também o quanto fez as mesmas escolhas (em matéria de educação, casamento etc.) que seu 

duplo. O que torna essa possibilidade mais plausível são as referências repetidas pelo narrador 

à existência questionável Mustafa:  
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Será que é possível me acontecer o que acontecera a Mustafa Said? Ele disse 

tratar-se de uma mentira. Será que sou também uma mentira? Mas eu sou 

daqui; será que isso bastaria? Eu também convivi entre eles, porém superfi-

cialmente, sem amá-los, nem odiá-los. Guardava sempre esta aldeia dentro 

do peito; via-a para onde quer que eu olhasse. Às vezes, no verão de Londres 

e após uma chuva intensa, podia sentir seu cheiro durante um instante fugaz, 

antes do pôr-do-sol, eu a via. [...] Eu imaginava que os rostos de lá eram mo-

renos ou negros como os das pessoas que conhecia. Lá é como aqui. As coi-

sas não são melhores ou piores. Mas eu sou daqui, como a palmeira da nossa 

casa que nasceu em nosso quintal e não no quintal de outra casa. (SALIH, 

2004, p.48) 

 

Na câmara de Mustafa Said, o narrador depara-se com um retrato de Jean Morris, que 

“estava lá como se [Mustafa] não soubesse o que fazer com ele”, pois, reflete o narrador, 

“conservou os retratos de todas as outras mulheres, mas essa Jean Morris foi retratada como 

seus olhos a viam, não como a lente da máquina fotográfica” (SALIH, 2004, p.140). Ele en-

contra e lê o relato que Mustafa Said faz da cena do assassinato de Jean Morris, a “Cherazade 

mendiga”, morta durante uma relação sexual em um jogo masoquista entre Eros e Thanatos, 

as forças concomitantes do desejo e dos esforços de ligação e separação das pessoas e grupos 

identitários. Segundo Mustafa Said, foi Jean Morris quem, sedutora e poderosamente, o con-

venceu, pelas artimanhas da linguagem e dos jogos de Sacher-Masoch, a matá-la na cama:  

 

„Esta noite é só sua. Espero você há muito tempo‟. Senti que estava sendo 

sincera pela primeira vez. Essa seria a noite da verdade e da tragédia. [...] 

Levantei o punhal, ela acompanhou sua ponta com os olhos. Subitamente, 

suas pupilas se dilataram e seu rosto se iluminou como o fulgor de um re-

lâmpago. Seguiu olhando para a ponta do punhal com uma mistura de as-

sombro, medo e lascívia. Depois pegou o punhal e o beijou com fervor, fe-

chou os olhos e se ajeitou na cama, levantando levemente o ventre, abrindo 

as coxas um pouco mais. Suspirou e disse: „Suplico, meu amor, venha. Estou 

pronta agora‟[...] Com uma voz baixa, quase inaudível, repetiu: „Suplico-lhe, 

meu amor‟. Aqui estão, amada minha, meus barcos remando na direção das 

praias da destruição. [...] Coloquei a ponta do punhal entre seus seios e ela 

entrelaçou suas pernas nas minhas costas. Apertei devagar, devagar. Ela 

abriu os olhos. Que êxtase naqueles olhos! [...] Apertei o punhal com meu 

peito até ele desaparecer totalmente em seu peito, entre os seios. Senti seu 

sangue quente sair aos borbotões. Esfreguei meu peito no dela: „Venha co-

migo, venha, não me deixe ir sozinha‟, gritava, suplicante. (SALIH, 2004, 

p.148).  

 

A sequência acima, lida pelo narrador mas narrada pela voz de Mustafa Said, funciona 

como uma fase crucial do desenvolvimento final do relato pois torna mais ambivalente a figu-

ra de Mustafa Said e faz erodir as noções essencializadas de raça dentro do livro. Conforme 

Danielle Tran (2010), até o momento em que o narrador lê a versão do assassinato de Jean 
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Morris, Mustafa Said se recusara a demonstrar qualquer emoção afetuosa em relação às suas 

amantes. A mistura de intimidade e virilidade que Mustafa Said expressa durante essa cena é, 

portanto, o sinal mais próximo de “amor” que o leitor é capaz de testemunhar. A ação de pe-

netração do punhal de Mustafa Said é simultânea – ou pelo menos sugere, pela clara analogia 

fálica – à penetração sexual do corpo da mulher europeia, provocando um instante de êxtase 

compartilhado. 

 

O ato de assassinato é, assim, paralelo à satisfação sexual, destacando o ero-

tismo da morte através da descrição de uma cena sadomasoquista. No entan-

to, como Mustafa se inclina para beijar Jean, ele expressa um momento de 

carinho para com sua esposa. Este momento de intimidade define o tom do 

assassinato, que pode ser visto não apenas como uma extensão do clímax 

perverso de sexo, mas também como um ato de „amor‟. A repetição da pala-

vra „devagar‟, seguida pelo ritmo lento das frases, enfatiza o fato de que o 

assassino não é alguém que está com raiva e apressado, mas de desejo. [...] A 

representação da cena por Salih sublinha como o assassinato não deve ser 

visto apenas como homicídio, mas sim como um ato que cumpre o desejo 

contínuo de Jean de morrer nas mãos de seu amante. Por outro lado, o nível 

de controle que Mustafa tem sobre a vida de Jean e a paixão vivida durante 

esta „cena do crime‟ sugerem que Salih retrata também Mustafa como aquele 

que tem o poder da fantasia masculina. Contudo, Salih manipula a „cena do 

crime‟ também para enfatizar a sua importância em relação à cruzada sexual 

e a missão anticolonial de Mustafa. (TRAN, 2010, p.11). 

 

Após ler o relato dessa cena, um corte seco na narrativa nos leva de imediato às águas 

do Nilo, nas quais, “nu como foi trazido à vida” (SALIH, 2004, p.149), o narrador, ainda cor-

roído pela culpa e sob os impactos da cena contada por Mustafa Said, resolve seguir outra vez 

os passos do seu alter-ego
103

 e desaparecer engolido pelas correntes do rio. Ele pondera sobre 

a possibilidade perdida de incendiar a casa de Mustafa, mas constata que de nada adiantaria 

“mais um incêndio”. Após perder as forças, ele, sujeito hifenizado entre duas margens, se 

encontra, simbolicamente, “a meio caminho entre o sul e o norte”: 

 

Nadarei até afogar minha raiva no rio. Nas duas margens não vislumbrava 

nada. [...] Comecei a nadar na direção da margem norte. Nadei tanto que os 

movimentos do meu corpo começaram a vibrar com as forças da água numa 

harmonia agradável. [...] Com o tempo, só conseguia ouvir o rio. Sentia-me 

num espaço amplo cheio de ecos. A margem subia e descia, o barulho do rio 

sumia e depois ressurgia. [...] Estava num estado entre a visão e a cegueira, 

entre a consciência e a inconsciência. Estaria dormindo ou acordado? [...] 

                                                           
103

 Segundo Jean-Michel Fontanier (2007, p.18), a expressão alter ego (outro eu) foi cunhada por Cícero e o 

aspecto oximórico se destaca da variante alter idem. O termo ciceroniano significava “amigo íntimo” que se 

tornava um “duplo”, um “outro eu mesmo”. Assim, a fórmula alter ego (“um outro eu”, “um eu outro”) pode 

exprimir tanto a gemelidade entre o narrador e Mustafa Said, que compartilham – como “amigos íntimos” – 

tanto identidades, quanto as alteridades – como “inimigos e rivais íntimos” – que os distinguem.  
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Tive a sensação que as forças do rio estavam me puxando para o fundo. O 

formigamento tomou conta dos meus braços e das minhas pernas. Estava a 

meio caminho entre o sul e o norte. Incapaz de prosseguir, incapaz de voltar. 

(SALIH, 2004, p.150).  

 

Quando as potências do Rio Nilo o puxam para baixo, ele consegue, numa última ten-

tativa, erguer a cabeça acima da linha da água e, “entre a vida e a morte, avistar um bando de 

aves selvagens” migrando para o norte. “Era um vôo ocasional ou uma migração?”, pensa 

enquanto se afoga. Tal imagem da migração o faz “despertar do pesadelo” e ele sente  

 

um desejo violento de fumar. Não era um mero desejo, era fome, era sede. 

Foi esse o momento de despertar do pesadelo. O céu estacionou, a margem 

estacionou, e pude ouvir o barulho das máquinas e sentir no meu corpo o frio 

das águas. Minha mente então clareou e minha relação com rio foi definida: 

estava flutuando sobre suas águas, mas não era parte delas. Pensei que se 

morresse naquele momento teria morrido da mesma forma que nasci. Duran-

te toda a minha vida, nunca escolhi, nem decidi. Estou escolhendo agora. Eu 

escolho a vida. [...] Quero viver [...] porque tenho deveres a cumprir. Não me 

importa se a vida tem sentido ou não. Se não sou capaz de perdoar, tentarei 

pelo menos esquecer. [...] Bati os braços e os pés com dificuldade e consegui 

levantar todo o corpo até a superfície. E, com toda a força que me restava, 

gritei, feito um ator cômico num palco: „Socorro! Socorro!‟. (SALIH, 2004, 

p.151).  

 

A opção final do narrador pela força vital é um corte inequívoco em relação à sombra 

de seu duplo, embora este permaneça em rastros e não se afaste por completo. O jogo da mul-

tivocalidade narrativa de Tempo de Migrar para o Norte e as mutações constantes de foco e 

vozes dos personagens-narradores, entre os tempos passados e o presente, emolduram, por 

contraste e semelhanças, dilemas identitários característicos de cada momento específico da 

história colonial, bem como das formas pelas quais cada personagem viveu a experiência da 

migração e do retorno ao país natal. Se Mustafa Said não consegue superar a angústia e o res-

sentimento da sua condição colonializada e a transforma em um projeto de vingança contra o 

colonizador, a opção que o narrador faz pela vida, após ultrapassar a linha de sombra e se de-

frontar com a autoilusão de um passado e um presente ideais, a despeito dos desafios e dos 

choques que sente em relação aos valores e costumes do seu próprio país, implica na vontade 

de superação e esquecimento, no sentido nietzscheano, do peso do passado colonial. Sua 

afirmação da vida trágica (de affirmatio, adfimartio, do verbo latino ad-afirmare = literal-

mente “tornar firme de outro modo”) é uma negação em reverso da visão de mundo de Musta-

fa Said, da qual ele participou e se distancia após vivenciá-la. 

Como Tempo de Migrar para o Norte foi escrito em um momento peculiar da história 
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imperialista, no pico das políticas da descolonização, seu autor buscou representar a necessi-

dade de dar um passo adiante rumo à inversão da existência nos territórios sobrepostos e na 

compreensão dos impasses que as histórias entrelaçadas pelo imperialismo legaram aos sujei-

tos nelas envolvidos. Na trajetória de Mustafa Said, em seu espelhamento com a vida presente 

do narrador pós-colonial, se invoca o que ocorreu no passado colonial, assim como o “que 

ocorreu no passado e o que teria sido esse passado, mas também a incerteza se o passado é de 

fato passado, morto e enterrado, ou se persiste, mesmo que talvez sob outras formas” (SAID, 

1995, p.33). Tal problema alimenta e assedia o drama do narrador, mas este reavalia e afirma, 

ao final do romance, o empenho de escrever de volta ao centro, reescrever realidades presen-

tes e reinventar as prioridades do futuro. 

 

Será que o fato de eles terem vindo à nossa terra [...] tem de envenenar nosso 

presente e nosso futuro? [...] Ficarão, porém, as ferrovias, os navios, os hos-

pitais, as fábricas e escolas. Falaremos a sua língua, sim, mas sem nenhum 

sentimento de culpa nem gratidão. Seremos de novo pessoas comuns; pode-

remos até ser mentiras, mas seremos mentiras fabricadas por nós mesmos. 

(SALIH, 2004, p.126).   

 

Em comum, Mustafa Said e o narrador partilham a experiência da migração, os confli-

tos do passado e da história colonial, assim como os dilemas do exílio interior quando do re-

torno ao país de origem. Contudo, é o narrador – que assimilara, em níveis variados, os traços 

culturais dos espaços por onde passara – que estranhará, em seu retorno, até os costumes e os 

antigos padrões culturais de seu próprio lugar de origem. Daí que sua “familiaridade” amal-

gama-se com sua capacidade de olhar e se posicionar obliquamente em relação ao próprio 

passado e ao presente, reconhecendo, então, nesse momento, como a história já agiu e sobre-

pôs diferentes sujeitos em temporalidades e territórios, forjando outras identidades. O retorno 

ao país natal pode ser um momento de choque cultural “inverso” tanto quanto a chegada em 

um país estrangeiro, mas pode ser também uma experiência que desafia pertencimentos e põe 

em xeque as fantasias de uma origem estabilizada. De fato, na experiência da migração, em 

cada lance da trajetória nômade, há impasses a serem enfrentados, quer no momento da parti-

da ou na adaptação ao lugar de chegada, quer no retorno do expatriado à terra natal.  
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4.2 B(L)ACK TO THE FUTURE: OS RETORNOS DIASPÓRICOS EM OMEROS DE DE-

REK WALCOTT
104

 

 

 

 

Para onde devo seguir, com a veia dividida? 

Eu que tenho xingado 

O funcionário britânico viciado, como escolher 

Entre esta África e a língua inglesa que eu amo? 

Trair ambas ou devolver o que elas dão? 

Como posso enfrentar tal massacre e ficar bem? 

Como posso abdicar da África e viver? 
 

Derek Walcott, Um grito distante da África. 

 

 

Esta seção tem como objetivo mapear, em Omeros – o longo poema épico escrito pelo 

poeta, dramaturgo e ensaísta afrocaribenho Derek Walcott –, como se dão algumas estratégias 

contemporâneas de retorno à “África” (aqui sempre acompanhada do reforço acústico das 

aspas para evitar totalizações) nas identidades diaspóricas. Walcott, prêmio Nobel de Literatu-

ra de 1992 e um intelectual de múltipla inscrição cultural, articula em sua obra as “conexões 

africanas” e os agenciamentos da diáspora aos fluxos de migrações contemporâneas, trazen-

do-as ressinificadas de “volta para o futuro”. 

Se, já na década de 1930, o Movimento da Negritude, encabeçado pelos poetas e polí-

ticos Aimée Cesaire, Léopold Senghor, Étienne Léro e Leon Gotran-Damas, apontava para 

um desdobramento do sionismo de extração estadunidense, abrindo-se, como assinala Paul 

Gilroy (2001. p.19), para o “pertencimento mútuo” do “pan-africanismo da solidariedade”, no 

contexto da recente agenda pós-colonial, outras políticas discursivas propõem maneiras alter-

nativas de articular a migração diaspórica, privilegiando os “novos prazeres através dos quais 

os povos dispersados reconheceram que os efeitos do deslocamento espacial tornavam a ques-

tão da origem inacessível e em ampla medida irrelevante”. Assim, a diáspora, continua Paul 

Gilroy, desafia essencialismos  

 
ao valorizar parentescos sub e supranacionais, e permitindo uma relação mais 

ambivalente com as nações e com o nacionalismo. A propensão não-nacional 

da diáspora é ampliada quando o conceito é anexado em relatos anti-

essencialistas da formação de identidade como um processo histórico e políti-

co, e utilizado para conseguir um afastamento em relação à ideia de identida-

                                                           
104

 Parte do título foi sampleada do ensaio de Paul Gilroy, Between camps: nations, cultures and allure of race 

(2000); e dos versos da canção Step into the realm, do grupo de rap The Roots (do álbum Things fall apart). A 

paródia ao filme Back to the future, de Robert Zemeckis, é óbvia. 
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des primordiais que se estabelecem supostamente tanto pela cultura como pela 

natureza. Ao aderir à diáspora, a identidade pode ser, ao invés disso, levada à 

contingência, à indeterminação e ao conflito. (GILROY, 2001. p.19). 

 

E quais são esses novos prazeres para lidar com o retorno simbólico à “África” nos 

espaços da diáspora sem ontologizá-la? No caso das produções textuais da diáspora no “Cari-

be”, a “África” – e/ou suas representações – é um tópos estratégico para a recomposição do 

imaginário; uma tática de resistência que pode se contrapor à rubrica interrompida do passado 

afrodescendente. Contudo, se essa “presença africana” – ativada por marronagens culturais 

tais como a Negritude e o Pan-africanismo – insistia ainda num pertencimento racial, legiti-

mado em parte por conta das demandas específicas de seus momentos políticos, o que visava 

combater, ela não pode ser desprezada e descartada; mas deve ser tomada como um dos prin-

cípios organizadores do pensamento crítico e artístico da diáspora, e contextualizada no olho-

do-furacão da modernidade. Parafraseando Octavio Paz, em Literatura de Fundação (2003), 

quando Aimé Césaire lança o manifesto Legítma Defesa e escreve o antológico Diário do 

retorno ao país natal, não se trata de um escritor periférico que descobre a modernidade e a 

resistência, mas um espírito moderno que reinterpreta as periferias do mundo e suas conexões 

simbólicas com a “África”, colocando, portanto, a migração da diáspora como condição cen-

tral da modernização no Ocidente. Como batismo de fogo e importante movimento “calibâni-

co” de reversão, a Negritude irá percorrer as sedes do trauma e os espaços vazios deixados 

pela violência da história, da migração forçada e do tráfico humano, preenchendo-os com esse 

leitmotiv externo/interno chamado de “África”. 

Em Identidade Cultura e diáspora (1996), Stuart Hall diz haver pelo menos duas vias 

para se pensar a construção da identidade cultural diaspórica nas Américas. A primeira se 

produz como uma “comunidade imaginada”, uma cultura comum partilhável e mais atávica. 

A segunda posicionalidade implica na invenção de uma rede de afiliação entre a diáspora e o 

passado/presente africanos, que reconheça as dinâmicas das descontinuidades e dos suplemen-

tos inevitáveis do porvir histórico. Na primeira via de produção comunal, as identidades pro-

duzem experiências históricas conectadas e os códigos culturais que fornecem “quadros de 

referência e sentidos estáveis, contínuos, imutáveis por sob as divisões cambiantes e as vicis-

situdes de nossa história real. É esta identidade que uma diáspora negra deve escavar, desco-

brir, trazer à luz e expressar na representação” (HALL, 1994, p.68). 

Essa noção de identidade foi fundamental em todas as lutas pós-coloniais e nas rein-

venções das comunidades migrantes que reconfiguraram o mundo, fornecendo, conforme 

Hall, “recursos de sobrevivência, histórias alternativas àquelas impostas pelo domínio coloni-
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al e as matérias-primas para retrabalhá-las de formas e padrões culturais novos e distintos” 

(1994, p.68). Hall reitera ainda a produtibilidade da redescoberta das antigas rotas migratórias 

nas sociedades pós-coloniais, apoiando-se em Frantz Fanon, que flagrou 

 

essas paixões e essa fúria [...] alimentadas ou pelo menos orientadas pela se-

creta esperança de descobrir além das misérias de hoje, do desprezo por nós 

mesmos, [...] alguma era extraordinariamente bela e resplandecente que nos 

reabilite ao mesmo tempo aos nossos próprios olhos e aos olhos dos outros. 

Inconscientemente talvez os intelectuais colonizados, não podendo enamo-

rar-se da história atual de seu povo oprimido, [...] deliberaram ir mais longe, 

mais fundo, e foi com alegria excepcional que descobriram que o passado 

não era de vergonha mas de dignidade, de glória e de solenidade [...] No pla-

no do equilíbrio psicoativo [o retorno à „África‟] provoca no colonizado uma 

mutação de importância fundamental. (FANON, 1979, p.175). 

 

Hall afirma também que “novas formas de prática cultural, nessas sociedades, refe-

rem-se a tal projeto pela simples razão de [que], no passado recente”, como sustenta Fanon, a 

colonização não implicava exclusivamente na manutenção braçal da diáspora, nem apenas no 

“esvaziamento do cérebro do nativo de toda forma e conteúdo”. Por uma espécie de lógica 

perversa, conclui Hall, “ela se volta ao passado dos povos oprimidos e o desconhece, desfigu-

ra e destrói” (1994, p.68). Talvez esteja aí (além de outras razões) o motivo de a “África” ser 

tão recorrente nas textualidades da diáspora, retornando em semelhança e diferença em vários 

momentos e movimentos. 

Nos primeiros passos desse retorno, a “África” torna-se mythos, áfrica mater, mamma 

África, pois os relatos a imaginam como sendo a origem umbilical e trans-histórica da diáspo-

ra. Mas, a despeito de presumir a “África” como dada ou autoevidente, esse mito, essa narra-

tiva que emerge como outra cena contradiscursiva, tem como uma das suas principais “fun-

ções” aplacar, nos extratos imaginário, simbólico e político, as antinomias, as tensões e as 

lógicas perversas das histórias dominantes. A criação de uma identidade partilhável preenche 

o esvaziamento do cérebro do excluído, segundo Fanon, e reescreve, por reversão, um passa-

do outrora desconhecido e desfigurado pelos discursos da colonização. Apesar de postular 

certa homogeneização – importante até certo momento para catalisar a narrativa da dispersão 

–, a experiência do retorno não apaga as tensões e a realidade do presente. “A presen-

ça/ausência da „África‟ foi que a tornou o significante privilegiado de novas concepções de 

identidade caribenha [e] todos, no Caribe”, escreve Hall, “de qualquer procedência étnica, 

mais cedo ou mais tarde, sempre têm de se entender com essa presença africana” (2003, p.41). 

Essa “África” reescrita no arquivo do passado é, portanto, um princípio ativo de identificações 

transnacionais estratégicas; e a razão para isso, ainda conforme Hall, “é que a África é o signi-
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ficante, a metáfora, para aquela dimensão de nossa sociedade e história que foi maciçamente 

suprimida, sistematicamente desonrada e incessantemente negada” (2003, p.41). 

C. L. R. James, no apêndice do extraordinário Os Jacobinos Negros, afirma que “so-

mente hoje podemos definir o que motivou essa preocupação com a África entre as guerras 

nas Índias Ocidentais” (2000, p.343). Isso porque o migrante diaspórico “foi educado no pa-

drão ocidental. A sociedade das Índias Ocidentais confinou os negros a uma faixa muito es-

treita do território social”. Conforme James, o primeiro gesto para a reconfiguração da identi-

dade coletiva na diáspora “era ir para o exterior” (2000, p.343). Segundo ele, antes que a di-

áspora negra começasse “a se enxergar como um povo livre e independente”, foi preciso “li-

vrar suas mentes do estigma de que qualquer coisa que viesse da África era inerentemente 

inferior e degradada” (2000, p.343).
 
Daí que C. L. R. James reconhece o Cahier d‟um retour 

au pays natal, de Aimé Césaire, como a narrativa que acirrou em pensamento moderno ele-

mentos que pareciam destinados a permanecer separados. James aponta que no livro de Césai-

re: a) a Negritude histórica exaltou a união da esfera de vida africana com o mundo ocidental; 

b) o passado e o futuro foram logicamente concatenados numa sequência teleológica necessá-

ria às demandas das políticas identitárias da época; e c) os cadernos propunham ações inde-

pendentes tomadas e geradas pela diáspora rumo a uma humanidade comum. Todos são traços 

caros aos projetos da modernidade. Logo, conclui C. L. R. James, as rotas para a identidade 

cultural no Caribe e na América faziam escala obrigatória na “África”. 

Entretanto, importa grifar que essas formas de representar a “unidade” da diáspora têm 

sido revistas no upgrade teórico pelo qual vêm passando as agendas políticas e conceituais na 

contemporaneidade. A pergunta que muitos intelectuais levantam é: essas formas “totalizan-

tes” podem acomodar a diáspora em suas características cosmopolitas e numa perspectiva 

global de mundialização da cultura? Como se sabe, essas vias de relação com a “África” estão 

sujeitas a reconfigurações mais densas e complexas; primeiro, devido ao contexto político e 

histórico específico em que foram agenciadas, quando não era possível levar em conta as idi-

ossincrasias contextuais africanas e diaspóricas; segundo, pelo caráter cada vez mais indeter-

minado do conceito de Negritude, em permanente devir, que tornou inviável qualquer homo-

geneização; terceiro, pelo fato de aquilo que chamamos de “África” ser, no mínimo, “múlti-

plos continentes”. Acrescenta-se, conforme Florentina Souza em Trânsitos da diáspora, que o 

conceito 

 

[de diáspora] não deve reportar-se necessariamente a um único local ou ex-

clusiva nação, mas sim contemplar as trocas efetivadas entre Caribe, Estados 
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Unidos, Europa e África – numa conceituação que privilegia o status simbó-

lico em detrimento de idéias fundamentadas em uma essência racial. (SOU-

ZA, 2000, p.20) 

 

Tensiona-se, portanto, o weltanschaung que sustenta as narrativas de fundação: a ho-

mogeneidade ainda calcada numa metafísica da raça. Embora reconheça a importância da 

apropriação reversiva dessa metafísica enquanto contraparte da resistência às relações de po-

der disciplinador do contexto colonial e da modernidade, Appiah critica esse processo com-

pulsivo de unificação, não só discutindo as dominantes da visão ocidental sobre a “África”, 

mas surpreendendo os impasses epistemológicos, certamente inevitáveis à época, dos pensa-

dores da Negritude e do Pan-Africanismo, assim como as dívidas destes com as noções euro-

peias de raça e identidade, as quais Appiah chama de “legado incômodo” (1997, p.111). Em 

cada conjuntura teórica e histórica, a questão tem sido sempre interpretar a “África”, reler a 

“África”, para saber o que a “África” poderia significar depois da diáspora. As repostas de 

Appiah, por exemplo, apontam para a necessidade de a “África falar” a partir de locais cultu-

rais instáveis, estorvando assim os orientalismos, as capturas pelos discursos eurocêntricos e, 

segundo a tirada de Wolly Soyinka, o “neo-tarzanismo” que pesa ainda hoje sobre as repre-

sentações da “África”. Enfim, enquanto movimento moderno, modernista e de vanguarda, a 

Negritude histórica está “fechada para balanço”, mas permanecerá, enquanto uma das mais 

importantes críticas ao Ocidente, sempre aberta às escavações de suas aporias e também de 

suas grandezas. 

Darei aqui um salto nessa história e voltarei a seguir às estratégias pelas quais Derek 

Walcott lida com o tópico do “retorno diaspórico à África”. 

Já comentei até aqui a primeira conexão para a “África” no Ocidente. Agora resta co-

mentar a segunda via, pois penso que a “conexão africana” em Omeros será mais rentável se 

operada no relacionamento dialógico entre as duas demandas comentadas por Stuart Hall. Isso 

porque as noções de diáspora em Walcott e Hall estão bem próximas. Hall, como comenta 

Eneida Leal Cunha,  

 

recupera a referência mais antiga da diáspora, o exílio e a fuga dos hebreus 

da Babilônia liderada por Moisés, presentes nas metáforas da insubmissão 

negra: „toda narrativa da colônia, da escravidão e da colonização está inscrita 

na narrativa judaica‟. Essa ancestralidade histórica e imaginária de desloca-

mento é articulada por Hall à atualidade da África reconstruída enquanto 

significante ou metáfora de tudo aquilo que o Ocidente negou ou reprimiu, 

posicionando-a em condição de subalternidade. A memória da África, relida 

contemporaneamente, tem potência de estorvar os imaginários nacionais 

constituídos em diferentes contextos coloniais e interromper a modernidade 

ocidental e hegemônica. (2003, p.18). 
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Portanto, as identidades culturais em “condição de diáspora” podem ser produzidas na 

justaposição do “primeiro” e do “segundo” caminhos propostos por Hall.  

 

O primeiro nos dá certo embasamento, certa continuidade com o passado. O 

segundo nos lembra que o que partilhamos é precisamente a experiência de 

uma descontinuidade profunda: os povos arrastados à escravidão, tráfico, co-

lonização, migração vieram predominantemente da África, mas este abaste-

cimento, ao interromper-se, foi temporariamente substituído por mão-de-

obra encomendada no subcontinente asiático [...] O paradoxo é que foram o 

desenraizamento da escravidão e do tráfico e a inserção na grande lavoura 

(bem como na economia simbólica) do mundo ocidental que „unificaram‟ 

esses povos através de suas diferenças, no mesmo momento em que eles 

eram privados do acesso direto ao passado. (1996, p.70).  

 

Essa dupla posicionalidade parte do reconhecimento da tradição em mutação e privi-

legia as diferenças profundas que marcam o devir das identidades e as heterogeneidades que 

se opõem ao estável, ao perene e ao idêntico. Hall afirma que as identidades afrocaribenhas 

podem se pensadas “como „enquadradas‟ por dois eixos ou vetores em ação simultânea: o 

vetor de similaridade e continuidade; e o vetor de diferença e ruptura” (1996, p.70). Ao aces-

sar o passado “africano”, as questões da nomeação, da violência do tráfico negreiro e da meia-

passagem se imbricam.  

Não se restaura uma história irreversível; somente a compulsão pela história monu-

mental pode sonhar com essa utopia situada no passado. “A „África‟ original”, conclui Hall,  

 

não se encontra mais lá. Já foi muito transformada. A história, neste sentido, 

é irreversível. Não devemos ser coniventes com o Ocidente, que justamente 

normaliza a África e dela se apropria, congelando-a nalguma zona imemorial 

do passado primitivo imutável. A África, por fim, deve ser levada em conta 

pelo povo do Caribe, mas não pode, em nenhum simples sentido, ser recupe-

rada. (1996, p.73). 

 

Esse viés diferencial, predominante na obra de Derek Walcott, suplementa o modelo 

de restauração de um passado à espera de ser recuperado, admitindo, assim, as rupturas, as 

singularidades, as negociações e as traduções que caracterizam a dissemiNação da “África” na 

diáspora. Trata-se, para Hall, daquela “África” reinventada “que vai bem nesta parte do mun-

do [...] aquilo que a África se tornou no Novo Mundo, no turbilhão violento do sincretismo 

colonial, reforjada na fornalha do panelão colonial” (2003, p.40). 

E é a partir também dessa posição ambivalente que Walcott traduz a utopia do retorno 

à “África” e a força africana no imaginário dos caribenhos. Simpático a uma posição diferen-
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cial, Walcott sabe que, enquanto metáfora, a “África” tem repercussões na prática cultural 

cotidiana e, portanto, já está deslocada do centro irradiador da diáspora. A “África” é experi-

mentada enquanto um dos pontos de cruzamento que compõem o rizoma diaspórico. Outros 

terminais da rede atlântica, como a Europa, o Caribe, os Estados Unidos e a América Latina 

são igualmente importantes e proliferantes quanto a “África”. Os pontos e nós que compõem a 

rede diaspórica não são, segundo Paul Gilroy, estágios sucessivos  

 
num relato genealógico de relações de parentesco – ramos de uma mesma 

árvore familiar, mas antes iluminam um clima indeterminado [...] no qual a 

alienação natal e o estranhamento cultural são capazes de conferir criativida-

de e gerar prazer, assim como acabar com a ansiedade em relação à coerên-

cia da raça ou da nação e à estabilidade de uma imaginária base étnica. 

(GILROY, 2001, p.21). 
 

Omeros é, sem dúvida, uma das obras literárias mais importantes do campo pós-

colonial e que aproximam as demandas diaspóricas aos fluxos de migrações contemporâneas. 

Dentre muitos exemplos da poesia pós-colonial, anota Bhabha, “o poema de Walcott sobre a 

colonização do Caribe enquanto dominação de um espaço por meio do poder de nomeação é 

aquele que evoca de maneira mais profunda o conceito do direito de significar” (1998, p.317). 

Omeros é um poema narrativo, escrito em tercetos livres, sobre o tempo das migrações, as 

meias-passagens e as memórias diaspóricas, no qual Walcott alia e embaralha narrativas de 

imigrantes, ex-colonizados, povos-testemunhos, comunidades intersticiais e as “reuniões de 

povos dispersos, de seus mitos, fantasias e experiências” das quais “emerge um fato histórico 

de importância singular” (BHABHA, 1998, p.198). Em Omeros, é possível experimentar o 

momento da migração dos povos que, em outros tempos e espaços, nas nações de outros, 

transforma-se em tempo de afluência: 

 

reunião de exilados, émigrés e refugiados, reunindo-se às margens de cultu-

ras „estrangeiras‟, reunindo-se nas fronteiras; reuniões nos guetos ou cafés de 

centros de cidades; reunião na meia-vida, meia-luz de línguas estrangeiras, 

ou na estranha fluência da língua do outro; reunindo os signos de aprovação 

e aceitação, títulos, discursos, reunindo as memórias do subdesenvolvimen-

to, de outros mundos vividos retroativamente; reunindo o passado num ritual 

de revivescência; reunindo o presente. Também a reunião dos povos da diás-

pora: contratados, migrantes, refugiados; a reunião de estatísticas incrimina-

tórias, performance educacional, estatutos legais, status de imigração – a ge-

nealogia daquela figura solitária que John Berger denominou o sétimo ho-

mem (o migrante contemporâneo). (BHABHA, 1998, p.198). 

 

Antes de embarcar no Livro Terceiro, núcleo aqui privilegiado, acompanhando a via-

gem à “África” ao lado de um dos seus protagonistas, o pescador negro Achille, comento o 
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Livro Primeiro de Omeros, pois é aqui, na exposição do dramatis personae de sua intrincada 

trama, que o autor apresenta os antecedentes dos protagonistas e adjuvantes, suas motivações 

subjetivas e atributos de suas personalidades. Todos os personagens do poema são marcados 

por alguma forma de desenraizamento, incluindo, como veremos mais adiante, o próprio nar-

rador-personagem, cuja trajetória de retorno à ilha de origem incorpora elementos autobiográ-

ficos do autor. Esse momento do poema fornece ainda informações sobre o cenário e o uni-

verso cultural onde se passa grande parte da narrativa, a pequena ilha de Saint Lucia, no Cari-

be. Mesmo que toda a narrativa de Omeros, incluindo as subtramas suplementares, tenha co-

mo força motriz a movimentação e a migração dos personagens por diversos espaços e tem-

pos, entre África, América do Norte e Europa, é a ilha de Saint Lucia o principal cenário a 

ocupar o centro das atenções, pelo menos nos dois primeiros livros do poema. Isso porque, 

como foi sugerido antes, a ilha é construída como um dos “terminais” da rede do Atlântico 

Negro, um ponto de condensação da história pós-colonial para o qual as heranças e raízes 

africanas, europeias e indígenas foram transplantadas e onde os rastros do passado da coloni-

zação permanecem gravados, mas podem ser – e foram – reescritos pelas “astúcias” da memó-

ria e pelo direito de significar minoritário. 

O próprio Caribe, formado pelas Grandes e Pequenas Antilhas (é aqui que se encontra 

Saint Lucia), é definido por Benitez-Rojo como um caos-mundo, “um arquipélago sem centro 

e sem limites”, com ilhas que se repetem, com passados e línguas diferentes, todas sob o sig-

no da colonização (BENITEZ-ROJO, 1992, p.9). Em algumas passagens do poema, o narra-

dor deixa claro que a possessão política e imperial da ilha, a qual foi anexada aos grandes 

impérios europeus (primeiro à Espanha, por volta de 1506, depois à Inglaterra, além das in-

vestidas da França) que iniciaram e levaram adiante a expansão da “globalização” a partir do 

século 16, não foi suficiente para “vencer” a colonização dos africanos transplantados pela 

escravidão e depois pelos imigrantes que por lá chegaram ou de lá saíram. 

Em vez da invocação à musa épica e da prece que reivindica a proteção aos protago-

nistas da saga, como na convenção da epopeia heroica, Omeros abre-se in media res, apresen-

tando-nos um personagem minoritário, Philoctete (ou Philô), a primeira voz narrativa do po-

ema. Filô é um ex-pescador afrocaribenho que abandonou o mar após ser ferido na perna por 

“uma âncora áspera e enferrujada”, passando a trabalhar como guia turístico. Como não en-

contra a cura para sua chaga, cujo odor purulento “ofendia” a todos ao redor, seu drama pes-

soal ganhará dimensão simbólica coletiva e passará a ser um dos móveis no desenvolvimento 

dramático do relato. No início do poema, Philoctete entretém os turistas que visitam Saint 

Lucia com a narração do cerimonial de corte dos cedros e loureiros, as imensas árvores da ilha 
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que se transformaram nas canoas usadas pelos pescadores locais: 

 
„Foi assim que, num amanhecer, nós talhamos aquelas canoas.‟

 
 

Philoctete sorri para os turistas que com suas máquinas fotográficas 

tentam tirar sua alma. Logo que o vento traz a notícia 
 

para os laurier-cannelles, suas folhas se põem a tremer 

no instante em que o machado da luz do sol fere os cedros, 

porque podiam ver os machados em seus próprios olhos.  
 

O vento levanta as samambaias. Soam como o mar que alimenta a nós pes-

cadores durante a vida inteira; e as samambaias se curvaram: „Sim, as árvo-

res têm que morrer!‟ Assim, punhos premidos nos paletós   
 

porque estava frio nas alturas – e a respiração fazendo plumas 

como a névoa, passamos o rum. „Quando voltou, a bebida deu 

ânimo para a gente se tornar assassinos. 
 

eu ergo o machado e rezo por forças nas mãos, 

para ferir o primeiro cedro. O orvalho me enchia os olhos, 

mas atiro mais um rum branco. Então avançamos‟.  

(WALCOTT, 1994, p.31)
105

. 

 

A dicção elevada de Philoctete presta homenagem tanto ao narrador da épica clássi-

ca
106

 quanto ao narrador ancestral, em sua caraterística mítico-folclórica e tom evocativo, re-

tomando o tradicional “Era uma vez...”, transfigurado aqui no “Foi assim que”. Philoctete está 

transformando sua experiência de testemunha de um fato, a cerimônia do corte das árvores, 

em um mito telúrico, reforçado pela crença na comunhão entre os sujeitos e a natureza, cujos 

elementos – vento, terra, fogo e água – se amalgamam com as imagens sacrificiais das imen-

sas árvores. O vento não apenas faz pulsar a vegetação, mas evoca o som inquietante do 

Atlântico Negro, “que alimenta durante a vida inteira” e será cruzado, mais adiante, por 

Achille em uma viagem onírica à “África” na demanda pela cura simbólica da chaga de 

Philoctete. Conforme Robert Hamner (1997), há no pórtico do poema um elogio à reciproci-

dade entre a labor humano e os elementos da natureza de Saint Lucia. Nos versos iniciais reci-

tados por Philoctete, o ciclo das águas do Atlântico Negro amalgama todos os outros elemen-

tos, que se transformam e migram de lugar e função. “Em primeiro lugar”, constata Hamner, 

                                                           
105

 Todas as citações de Omeros foram retiradas da prestigiada tradução feita por Paulo Vizioli. 
106

 Boa parte da recepção crítica de Omeros chamou atenção para suas apropriações da tradição épica ocidental. 

Tais aproximações são inevitáveis por conta da incorporação que o autor faz da parafernália formal característica 

do gênero. Contudo, Walcott sempre se mostrou reticente a esse tipo de abordagem exclusivista em relação aos 

modelos épicos tradicionais, embora nunca tenha negado seus diálogos intertextuais e a reescritura consciente 

destes. Como intelectual diaspórico, nascido em uma ilha periférica e descendente de brancos e negros, Walcott 

considera que a imitação [mimicry] é um ato de imaginação. Respondendo a críticas que buscaram simplesmente 

medir as convenções da tradição clássica no poema, Walcott constuma afirmar que “Omeros não é verdadeira-

mente um poema heroico”, já que desloca as características sobre-humanas dos personagens e a compulsão pelo 

passado histórico e monumental da nações, típicas dos poemas épicos, para a mundanidade da micro-história. 

Em minha dissertação de mestrado, Derek Walcott por um épica menor (2002), tratei exclusivamente dessas 

questões.  
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“o calor do sol inicia a evaporação e fornece a força vital das árvores. Então os carpinteiros 

navais usam o fogo para transformar troncos sólidos nas conchas de canoas que futuramente 

flutuam no elemento [o mar trazido pelo vento] que uma vez permeou suas fibras nas monta-

nhas” (1997, p.37). 

Nas primeiras linhas do poema, Philoctete, como seu antecessor grego, já sofreu com 

sua ulceração e se encontra curado, pois a estrutura narrativa do poema se dá em forma de 

flashback. Embora Philoctete não dê detalhes sobre sua cura, processo que acompanhamos 

retrospectivamente ao longo da trama, ele exibe, mediante o pagamento de uma quantia pré-

via, sua imensa cicatriz aos turistas estrangeiros curiosos com o feio estigma em sua canela:  

 

Por algum dinheiro extra, sob uma amendoeira marinha, 

ele lhes mostra uma cicatriz feia feita por uma âncora enferrujada, 

enrolando uma das pernas das calças com o lamento ascendente 
 

de uma concha. Ela ficou enrugada como a corola 

de um ouriço-cacheiro. Não explica sua cura. 

„Tem coisas‟, sorri, „que valem mais que um dólar‟.  

(WALCOTT, 1994, p.31) 

 

Em Omeros, as histórias individuais estão ligadas aos problemas identitários e históri-

cos das comunidades. Cada singularidade é aumentada ao microscópio, “na medida em que 

outra história se agita nela” (DELEUZE, 1997, p.14). Daí que a chaga de Philoctete é também 

metonímia que condensa uma “ferida coletiva”, deixada pela escravidão, pelos cortes sofridos 

na meia-passagem e pelo desenraizamento, pois grande parte da comunidade sofre com ele. 

Como o tema da superação dos estigmas da história é basilar no poema, as questões sobre a 

falta de raízes – ou as estratégias de como fazê-las vigorar sem a nostalgia pelo passado per-

dido – dominam toda a narrativa. Um exemplo desse dilema se encontra na cena em que 

Philoctete, em um acesso de fúria por conta de sua ferida crônica, destrói sua plantação de 

inhames, cujas folhas são “iguais a mapas da África”, enquanto grita para as raízes amputadas 

sobre a existência “sem raízes nesse mundo”: 

 

A estrada abandonada passa por enormes caldeirões enferrujados, tachas de 

ferver açúcar, e pilares enegrecidos. São as únicas ruínas 

deixadas aqui pela história, se história é o que são. 
 

[...] Philoctete ali coxeou para a sua plantação de inhame. Atravessou 

a propriedade tremendo, embalando o seu facão, 
 

sob o balir das pardas ovelhas encaroçadas que repetiam seu nome. 

„Béééé, Philoctete!‟ Aqui, ao vento do Atlântico, 

as amendoeiras se curvavam rentes como a chama de uma vela.  
 

Pensar em velas trouxe-lhe a ideia da própria morte. 
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O vento virava as folhas do inhame, iguais a mapas da África, 

suas veias sangravam branco, enquanto Philoctete, a cambalear, 
 

passava entre os canteiros de inhame como um paciente cada vez 

mais fraco numa enfermaria. 
 

[...] Um grito estava louco para sair; a língua afiava suas garras 

contra o céu da boca, matracando-as nas grades com fúria. 
 

[...] Quando o facão cortar fumaça, quando o galo flagrar seu cu 

Cagando ovo, maldisse ele, só então é que Deus vai dar 

descanso aos negros; nesse ponto, um feroz feixe de flechas 

alvejou a chaga, e ele berrou nas fileiras de inhame.  
 

Estendeu o pé. Escorregou o aço cortante como navalha 

por entre o polegar e o dedo apelador. As folhas do inhame 

[encolheram-se 
 

Num frio suor. Ele talhou todas as raízes na altura do calcanhar. 

[...] Notando como se enrolavam, cabeças caídas, sem suas raízes. Maldisse 

os inhames:  
 

„Vocês todos veem como é estar sem raízes nesse mundo?‟ 

Então soluçou, com o rosto voltado para as folhas trucidadas. De seus 

talos abertos gotejou uma seiva igual à sua dor [...]  

(WALCOTT, 1994, p.45).  

 

Philô, portanto, não padece no isolamento, mas na comunhão de outros personagens, 

como se sua ferida fosse uma mácula simbólica grupal que precisa ser sarada. Sua chaga é 

uma espécie de alusão aos estigmas, às “marcas de Cam” que os povos diaspóricos precisaram 

enfrentar ao longo e apesar da história. 

 

Ele acreditava que o inchaço vinha dos tornozelos acorrentados 

de seus avós. Senão por que não tinha cura? 

Que a cruz que ele carregava não era apenas a da âncora, 
 

mas a da sua etnia, a cruz de um preto de vilarejo, 

pobre como os porcos que fuçavam seu lixo fumegante 

e depois eram pendurados nas âncoras do matadouro. 

(1994, p.44). 

 

Mais adiante, é o próprio narrador-personagem que declara sua partilha do ferimento 

de Philoctete: “Como a ferida de Philoctete, esta linguagem carrega a sua cura,/ a sua radiante 

aflição; agora, relutantemente, como a de Achille,/ minha arte escorrega a corrente de sua 

âncora” (1994, p.206). 

Na segunda instância do Livro Primeiro, Achille, outro pescador afrocaribenho e ami-

go de Philoctete, surge na cena da fabricação das embarcações, prestando reverência aos “es-

píritos das árvores” e “aos deuses caídos”, os “anciãos barbados”, que cedem seus “corpos às 

canoas” e migram da terra para “a vida no mar”. Ainda fundindo elementos, o narrador faz 

Achille ver o buraco deixado pelo corte de uma árvore nas montanhas, como uma meia-



255 

 

passagem para o céu, através da qual percebe o curso de um andorinhão, o pássaro migratório 

que, mais tarde, guiará Achille à “África” dos seus ancestrais, enquanto sente seu “calcanhar” 

ser puxado pela terra: 

 

Achille ergueu os olhos para o buraco que o loureiro havia deixado. 

Viu o buraco sarando silencioso com a espuma de uma nuvem 

Qual vaga a se quebrar. Depois viu o andorinhão 
 

Cruzando a rebentação de nuvens, uma coisa de nada, longe do lar, 

Confundido pelas ondas de colinas azuladas. Um espinheiro agarrou seu cal-

canhar. Livrou-o com um puxão. À volta dele, outros barcos 
 

Tomavam forma com a serra. Com seu facão ele fez 

Um rápido sinal-da-cruz, o polegar tocando os lábios, 

Enquanto a altura ressoava com machados. Ergueu de novo a lâmina 
 

E amputou os membros do deus morto, nó por nó 

Arrancando as veias separadas do corpo enquanto rezava: 

„Árvore! Você poderá ser uma canoa! Ou então não!‟ 
 

Os anciãos barbados suportavam a dizimação 

De sua tribo sem proferirem uma sílaba sequer 

Daquela língua que haviam falado como uma nação [...] 
 

Agora os troncos no anseio de se tornarem canoas 

Sulcavam arrebentações de arbustos, fazendo das rochas 
 

Feridas abertas, não sentindo a morte dentro deles, mas o uso... 

Seriam quilhas, o teto do mar.  

(1994, p.35).  

 

Ainda nessa sequência, Walcott sublinha as sobreposições do imaginário mítico dos 

pescadores, aproximando manifestações sagradas africanizadas e católicas aos ritos dos pri-

meiros habitantes de Saint Lucia, os indígenas aruaques e caribes, cujo “patois estalava no 

cheiro de uma fogueira resinosa” (1994, p.34). A hibridização dos rituais africanos, indígenas 

e cristãos se torna ainda mais evidente quando da aparição do padre local que chega para con-

sagrar as canoas e “com um sininho as salpicou e depois fez o sinal do andorinhão” (1994, 

p.35). O jogo da tradução dos significados culturais é evidente, pois, tanto para narrador quan-

to para Achille, o sinal-da-cruz feito pelo sacerdote não descreve apenas o símbolo de um rito 

católico, mas é traduzido como o contorno do andorinhão, o pássaro-guia que levará Achille à 

“África” em busca do seu primeiro nome, mas especialmente em demanda da cura do feri-

mento coletivo de Philoctete. Outro efeito tradutório da cultura se configura quando o padre ri 

desdenhosamente do nome da canoa de Achille, escrito de forma “incorreta”, desterritoriali-

zando e ferindo a gramática normativa da língua inglesa: “Quando ele sorriu ao ver a canoa de 

Achille, Em Deus Confilamos [In God We Troust], disse Achille: „Deixe! É a minha grafia e a 

de Deus!‟” (1994, p.35). 
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Em Omeros, além de fundir a língua inglesa ao patois santalucense, Walcott potencia-

liza a contribuição milionária dos usos “errados” que a comunidade local faz da língua norma-

tiva. No exemplo anterior, in God we troust em vez de In God we trust, o “erro” de Achille 

insere na palavra trust um “O” da différance, o motivo de piadas e comentários por parte do 

padre, dos ingleses e dos turistas que visitam a ilha. A desobediência à ortodoxia que precei-

tua a língua escrita é vista com interesse por Walcott. A falta e o desregramento renovam a 

maneira “ordinária” da escrita, abrindo um terceiro mundo da própria língua, uma rasura que 

atinge a ortografia regular por dentro, mas acrescenta sentidos novos e singulares, deixando 

entrever a polifonia e a “estrangeiridade” dentro de uma mesma língua. Essas “traduções” 

internas, do inglês regular TRUST para o irregular TROUST, e “cada um dos engraçados erros 

gráficos, como Em Deus Confilamos numa canoa// CALÇAS BLUE GINS, ARTLANTIC CITY, PRO-

IBIDO JOGAR LICHO” (1994, p.287), são atos de ressignificação e agenciamentos de uma língua 

por uma cultura migrante que põem “o original em funcionamento para descanonizá-lo, dan-

do-lhe o movimento da fragmentação, um perambular de errância, uma espécie de exílio per-

manente” (THE MAN apud BHABHA, 1998, p.313). Com Jacques Derrida, é preciso ler essa 

desobediência como uma “resistência a esse commonwelth. Ela se pronuncia, mas antes se 

escreve contra ele. Contra ele. E é exatamente o que acontece. Entre ilhas de línguas, através 

de cada ilha. O que importa é a contaminação da língua do senhor por aquela que ele pretende 

dominar e à qual ele declarou guerra” (DERRIDA, 1992, p.35). No texto que leu durante a 

cerimônia de entrega do Prêmio Nobel, em 1992, Walcott fez uma defesa do “vocabulário 

minoritário” dos desterrados do mundo e como suas práticas poéticas secretam suplementos 

na língua maior: 

 

Privadas de suas línguas originais, as tribos capturadas e alugadas criam suas 

próprias línguas, reunindo e secretando fragmentos de um velho vocabulário 

épico, da Ásia e da África, mas de acordo com um ritmo extásico do sangue 

que não pode se render à escravidão ou ao aluguel, enquanto os nomes são 

mudados [...]. A língua original se dilui na exaustão da distância, como a 

bruma que tenta cruzar um oceano, mas este processo de renomeação, de en-

contrar novas metáforas, é o mesmo processo que o poeta enfrenta todas as 

manhãs de seus dias de trabalho, criando suas próprias ferramentas como 

Robinson Crusoé, ajuntando substantivos a partir de sua necessidade, [...], 

renomeando até mesmo a si próprio. O homem despido é levado de volta 

àquela força elementar, autosurpreeendente, que é sua própria mente. Esta é 

a base da experiência antilhana, este naufrágio de fragmentos, estes ecos, es-

tes cacos de um imenso vocabulário tribal, estes costumes parcialmente lem-

brados, e eles não são decadentes, mas são fortes (WALCOTT, 1992, p.70). 

 

Walcott conta em outra oportunidade, numa entrevista a Rebekah Presson, que real-
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mente viu, numa praia de Saint Lucia, a “canoa de Achille”: 

 

Atualmente há uma canoa assim, na qual eu vi escrito – T-R-O-U-S-T – e eu 

pensei: isto é muito impressionante, porque se estivesse escrito na maneira 

ordinária, In God We Trust, eu há pouco teria passado pela canoa; mas o erro 

era interessante; eu quero dizer que a ortografia era interessante e pessoal, e 

talvez mais sincera que a ortografia regular (apud BAER, 1999, p.190). 

 

Os próximos capítulos do Livro Primeiro seguem apresentando uma galeria de perso-

nagens importantes: Hector, outro pescador, que se desentende com Achille, por conta de uma 

lata desprezível que teria retirado da canoa do amigo. Mais adiante sabemos que o nó do con-

flito gira em torno do amor da bela e insubmissa Helen, que trabalha como doméstica e gar-

çonete na ilha e que abandonara Achille para viver com Hector. Este, após perder a canoa, é 

levado a abandonar a “irmandade do mar”, engaja-se no processo de modernização da ilha, 

passando a viver como motorista de um micro-ônibus para turistas, até morrer em um acidente 

de trânsito fatal numa estrada de Saint Lucia. Hector decora seu veículo, sua nova “quadriga”, 

com adereços que são signos que o mantêm duplamente ligado a dois mundos, à diáspora e à 

“África” mítica: “Cada banco era um divã de pele-de-leopardo [...]. Os passageiros, compri-

midos uns contra os outros sobre a pele do animal, deslizavam para dentro de dois mundos./ 

Um deles, atávico, com seu emblema africano estendido nos assentos plásticos; e o outro, o 

que os lançava a um futuro icário que não podiam controlar” (1994, p.126). 

A aproximação que o autor faz desses três nomes clássicos é obviamente uma apropri-

ação da Ilíada de Homero. Contudo, não se trata de mera comparação entre os guerreiros épi-

cos e os pescadores negros do Caribe. Walcott está suplementando a tradição literária épica 

com uma prática comum entre senhores escravocratas, que rebatizavam seus escravos com 

alcunhas emprestadas de fontes míticas e bíblicas, nomes heroicos que ainda são encontrados, 

segundo o poeta, nas pequenas ilhas do Caribe. Um exemplo de nomeação – e o abandono do 

nome originário – é a trajetória de Afolabe, o escravo africano e ancestral direto de Achille. 

Em flashback, sabemos que Afolabe foi forçado a se engajar nas tropas inglesas comandadas 

pelo almirante Rodney durante a guerra da Coroa britânica contra as invasões francesas à ilha 

e pelo domínio das Pequenas Antilhas, quando, diz o narrador, “um inimigo comum ligava o 

cativo ao captor” (1994, p.98). Na histórica “Batalha das Santas”, travada no dia 12 de abril 

de 1782 nas águas do canal que separa as ilhas de Guadalupe e Dominica, no arquipélago co-

nhecido como Îles des Saints (daí o nome da batalha), Afolabe tem um papel fundamental no 

desfecho do conflito. O episódio é recontado no poema a partir da “história vista-de-baixo” 

com ênfase na visibilidade dos excêntricos e da arraia-miúda – tanto os anônimos soldados 
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ingleses e irlandeses quanto os escravos locais – invisíveis na versão oficial da grande histó-

ria. Assim, durante a batalha, 

 

Os escravos olhavam os soldados ingleses correndo entre as árvores, os Ca-

sacas Vermelhas, dispersando-se como uma floração da ponciana quando ela 

sacode as suas bandeiras pendentes na brisa 
 

enquanto os baixos cúmulos se inflamam sem artilheiro. 

As batalhas eram tão naturais quanto as tormentas; não requeriam motivo. 

Um inimigo comum ligava o cativo ao captor (1994, p.98). 

 

 

No front, um dos canhões ingleses pende “como um cadáver” em um penhasco à bei-

ra-mar, enquanto “dois escravos” tentam impedir que o poderoso armamento despenque mor-

ro abaixo, “arrastando consigo escravos e soldados”. E Afolabe, “o antepassado de Achille, 

maldisse seus ombros trancados na dor / inclinando o corpo como contrapeso, travando as 

mandíbulas, até que doessem as têmporas”. Enquanto iça o canhão, “sentindo as pequenas 

avalanches da terra que se soltava sob a sola dos pés”, Afolabe ouve “os gritos das negras 

formigas guerreiras”, como “um canto-de-trabalho”, “gemendo nos intervalos,/ sobrepondo-se 

à dor”, sentindo as cordas serrarem “suas mãos até mancharem o cânhamo de sangue, enquan-

to o canhão se alçava” (1994, p.98). E, após erguer o canhão, fundamental ao desfecho da 

luta, Afolabe é rebatizado com um nome homérico: 

 

E como galhos suas mãos se levantaram; escravos, engenheiros,  

chorando, abraçaram-se uns aos outros, separadamente.  
 

Deram saltos, seus calcanhares fizeram rimbombar o chão que borravam, 

soltaram e chicotearam as cordas, e a cauda da amarra  

contorceu-se no precipício. Em suas rodas de ferro 
 

o lagarto de ferro se assentou, assestado contra as velas francesas. 

Foi essa a vitória deles. Alguns paravam para olhar a espuma 

rodeando as negras rochas lá embaixo, pensando na pátria.  
 

Foi então que o pequeno almirante com uma nuvem 

sobre a cabeça rebatizou Afolabe com o nome de „Aquiles‟; 

e ele, para não complicar, deixou que assim o chamassem.  

(1994, p.98) 

  

Ainda no Livro Primeiro, Walcott dá visibilidade à prática da reescritura pós-colonial, 

acionando o tópos da herança da tradição numa comunidade periférica, ao reencenar o Hamlet 

de Shakespeare. No capítulo XII, o narrador empreende um retorno autoficcional, após viver 

como imigrante na Europa e nos EUA, à casa da infância, o número 17 de Chaussee Road, em 

Castries, capital de Saint Lucia, endereço onde nasceu o próprio Walcott. É nessa locação que 
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o narrador tem um encontro hamletiano com o espectro paterno, aqui batizado com nome do 

pai do autor, Warwick Walcott: 

 

Nossa casa com suas latadas de buganvílias, tendo na frente 

perdido o alpendre, era agora uma gráfica. Em meio a seus ruídos fui condu-

zido por uma escada estreita aos escritórios. 
 

Vi a janelinha junto da qual dormíamos quando garotos... 

Que perto estava o telhado! O calor das folhas-de-flandres. 

No quarto de minha mãe uma escrivaninha, não aquela cama, iluminada  

[de sol, 
 

com seu acolchoado de rosas onde nos era proibido sentar. 

Impressos rosados zuniam sob o negativo a rolar, 

e duas jovens, tirando-os do suporte retrátil, os empilhavam 
 

com a rapidez com que minhas próprias imagens eram reproduzidas confor-

me eu me lembrava delas numa vida anterior onde as folhas de papel eram 

linho, as máquinas mobília, 
 

o guarda roupa dela, seu espelho angélico alado. O zumbido  

da manivela da roda parou. E surgiu uma figura 

emoldurada na janela quieta, para quem isto havia sido o lar, 
 

rasteando o seu pó, esfregando o polegar e o dedo médio, 

e vindo em minha direção, não por entre, mas através das máquinas, 

clara como um filme e projetada com a mesma perfeição 
 

com que as linhas oblíquas da persiana cortam uma parede. 

Ele fizera um autorretrato, um retrato preciso. 

Trazia na mão transparente um livro que eu lera.  

(1994, p. 84). 

 

A materialização do fantasma do pai enseja a Walcott um meio performático de articu-

lar o dilema da tradição literária na formação do autor cujo lócus enunciativo está à margem 

de uma tradição imposta historicamente. O simulacro do pai invade a cena e o espectro de 

Shakespeare ronda o Caribe. A ironia da passagem é evidente: retomar um exemplar canônico 

para reescrevê-lo pelo viés pós-colonial, mobilizando problemas locais, não mais e apenas 

pela subversão paródica do modelo, mas para, numa operação de caráter econômico – que 

retoma o “peso dos bardos” – poder excedê-lo. A performance “leva” o drama da condição 

colonial, reencenando duplamente Shakespeare e Walcott, neutralizando a dicotomia colonial. 

A performance provoca a indeterminação do gênero, do centro e da margem; e a teatralização 

da vida social e política abre o primeiro texto para a participação suplementar do segundo. A 

fala fantasmática de Warwick toca no impasse que envolve a pedagogia colonial, as heranças 

e as “influências” literárias nas colônias, bem como sinaliza para a disjunção da literatura in-

tersticial, produzida no entre-lugar dessa “maquinaria de fora conhecida como Literatura”. 

Diz ele: 



260 

 

 

„Fui criado neste obscuro porto do Caribe 

onde meu pai bastardo me batizou com o nome de seu condado – 

Warwick. O condado de Shakespeare. Mas nunca me senti parte 
 

dessa maquinaria de fora conhecida como Literatura. 

Preferia o verso à fama, mas escrevi com o coração 

de um amador. O que você herdou é esse fardo do Bardo. 
 

Morri no dia do aniversário dele, num abril. Sua mãe 

costurava seu próprio traje para representar Pórcia; mas aí aquela 

[doença, 

como aconteceu com o velho de Hamlet, se espalhou de um ouvido  

[infectado... 

Creio que o paralelo trouxe certa paz a você. 

A morte imita a Arte, não?”. (1994, p.85). 

 

Mais adiante, no clímax do Livro Primeiro, o espectro de Warwick procura demarcar 

para o filho o “empenho” das literaturas pós-coloniais. Aqui, o texto de Shakespeare recebe a 

carga de suplementaridade tradutória da “cultura marginalizada”. Essa suplementaridade adi-

tada ao Hamlet confere a estrangeiridade em meio à performance da tradução como encena-

ção da diferença cultural. E é esse signo da tradução “que conta, ou canta, continuamente os 

diferentes tempos e espaços entre a autoridade cultural e suas práticas performativas”, afirma 

Bhabha (1998, p.313). Ao contrário do pai do Príncipe da Dinamarca, Warwick não impõe ao 

filho uma vingança aos traidores do reino, mas sugere uma atividade poético-política que 

agencie as vozes das periferias do reino. Guiando o filho ao porto da cidade, Warwick, que 

não pode ser visto por outros moradores, visita antes, ao lado do narrador, a barbearia que 

costumava frequentar em vida. O barbeiro mantém em destaque na estante uma velha coleção 

dos Grandes Clássicos da Literatura Universal. Adventista da Igreja do Sétimo Dia e, portan-

to, um seguidor do pan-africanismo sionista de Marcus Garvey, o barbeiro, que também fora 

um grande anarquista, seguira em paralelo os ideais do retorno da diáspora à “África”. War-

wick comenta que “o rochedo em ele vivia não era nada. Nem uma nação, nem um povo” e 

isso, aos olhos do fantasma, “era um castigo” (1994, p.88). Em seguida, Warwick ironiza o 

sionismo do “paraíso africano” garveísta. “Um adventista enfiara sobre o espelho aquela foto-

grafia de Garvey/ com o tricórnio agaloado e as dragonas com franjas douradas; // e esse era 

seu outro Messias. Seu paraíso é uma África ilusória. Elefantes. Trombetas” (1994, p.89). 

Warwick empenha-se em fixar os olhos do narrador “naquela outra África” que continua em 

Saint Lucia a desviá-lo da direção do “lar mítico”, bem para o presente da ilha. “Caminhe 

comigo até o porto lá embaixo”, convida ele, enquanto um imenso “transatlântico, branco 

como uma miragem, luzindo de privilégio”, atraca seu “casco imaculado” que insulta “os te-
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lhados de lata embaixo dele” (1994, p.89). 

Às margens do porto de um antigo império, fantasma e narrador assistem “garotos que 

se equilibravam em toras flutuantes ou agarrados a pneus velhos” que gritavam em torno do 

casco do transatlântico “para que os turistas nas balaustradas lhes atirassem moedas, enquanto 

máquinas fotográficas apanhavam seus gritos negros” (1994, p.89). O fantasma traz à tona a 

imagem das “formigas”, as filas de mulheres negras que conduziam carvão, combustível dos 

navios mercantes europeus, e recomenda ao poeta que sua obra deve procurar “naqueles pés, 

uma voz”. A “lenta batida ancestral”, propõe ele, dará o compasso e os “pés” da rima, que 

“representa o desejo do idioma de encerrar nos braços o mundo amado” da ilha natal do poeta.  

 

Daqui, em sua infância, ele tinha visto mulheres, como formigas 

num vaso branco de flores, equilibrando sem tocá-los, cestos de carvão em 

suas cabeças com panos enrolados, subindo as negras  
 

pirâmides, espinhas retas como postes, 

e com uma força que nunca alterava seu ritmo. 

Ele falava por aquelas Helens de uma época anterior: 
 

„O inferno foi levantado naqueles montes. Naquele país de carvão 

sem fogo, naquele reino diabólico da mesma cor  

de suas peles e sombras [...]‟ 
 

„O que o Tempo decidiu fazer, ao longo deste molhe enegrecido 

de carvão, com meu corpo traiçoeiro depois disto‟, 

disse ele, olhando as mulheres, „ficará em sua mente tanto tempo 
 

quanto uma pergunta que você não tem o direito de fazer, 

só para duvidar, não para odiar nosso silêncio 

enfurecedor. [...] 
 

Ajoelhe-se diante do teu fardo, equilibre-se sobre os pés vacilantes, 

e, com o ritmo delas, suba aquela escada afinal, 

um pé descalço após o outro, numa rima ancestral. 
 

Porque na rima permanecem os parênteses de palmas 

protegendo a língua de uma candeia, que representa o desejo 

do idioma de encerrar nos braços o mundo amado; [...] 
 

Lá, como formigas ou anjos, verão elas a sua cidade natal, 

desconhecida, crua, insignificante. Elas andam, você escreve; 

 

percorra aquela trilha elevada sem olhar para baixo, 

ascendendo em suas pegadas, com a lenta batida ancestral 

dos que estão acostumados a subir; sua própria obra algo lhes deve, 
 

porque o dístico daqueles pés que se multiplicam 

foi o que formou suas primeiras rimas. Veja, elas sobem, e ninguém as co-

nhece; recebem seus míseros cobres; e o dever que você tem 
 

depois de havê-las contemplado da casa de seus avós 

como criança ferida por sua força e beleza, 

é o de usar a oportunidade de dar a esses pés, uma voz‟. 

(WALCOTT, 1994, p. 92) 
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Outra passagem importante do Livro Primeiro, ainda na sequência do fantasma do pai, 

é a alusão direta aos Grandes clássicos universais, momento em que se pode inferir um olhar 

reversor e pós-colonial, que deslê – lê de trás para diante – os clássicos da literatura universal 

através do espelho e num tempo e espaço marginais. Diz o fantasma: 

 

„Cresci onde ruelas iam dar num porto 

e Infinito não era o nome de nossa rua; 

onde o anarquista da cidade era o barbeiro da esquina 
 

com seu mastro estriado e assento giratório para os Oradores. 

Havia espelhos embotados onde podíamos rever 

os acontecimentos do mundo. Lá, na toga de uma toalha presa por 

[alfinete 

os cabelos anelados caíam como vírgulas. Na prateleira envernizada liam-se 

de trás para diante em seus espelhos Os grandes clássicos universais‟. 

(1994, p.26). 

  

Relido de trás para diante, entre a ab-rogação e a reescritura suplementar, o Hamlet de 

Shakespeare é devolvido com a carga diferencial da diáspora – como os “pés e ritmos” das 

“formigas” anônimas “que ninguém conhece”. Inserir no texto canônico da cultura ocidental 

uma rima recalcada e os “pés” de uma “batida ancestral” é usar a oportunidade da escritura 

para agenciar uma cultura marginalizada. Walcott estabelece, na celebração e ab-rogação da 

língua do mestre, “relações originais” entre seu universo comunal e a tradição, deixando vazar 

as “experiências qualificadas” do passado. 

A narrativa de Omeros migra de espaços e as histórias de imigrantes são representadas 

nos “locais” e zonas de contato – meias-passagens – onde se formam os eixos de solidarieda-

des coletivas. Em vista dessa comunidade provisória e parcial, um encontro casual do narra-

dor com uma garçonete e refugiada polonesa, em Toronto, no Canadá, serve como o motivo 

para uma digressão acerca da violência, da burocracia, da censura intelectual e dos regimes 

autoritários dos Estados-Nacionais na antiga Cortina de Ferro. O narrador e a imigrante, de 

procedências tão distintas, dividem as experiências de desenraizamento, a partida e fuga para 

o exterior, que compartilham “dentro daquela impiedosa ficção” que é o exílio político. Para 

articular o ostracismo político às migrações contemporâneas, o narrador, no último verso do 

terceto, alude telegraficamente a três grandes escritores do Leste Europeu que viveram como 

refugiados políticos na Europa Central: o poeta ucraniano Adam Zagajewski; Zbigniew Her-

bert, ensaísta, dramaturgo e poeta polonês; e o poeta e romancista lituano Czesław Miłosz: 

 

No andar de baixo, junto à janela do hotel 

com ar de outono canadense, uma jovem garçonete polonesa 
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com olhos úmidos como carvão novo e um corte de cabelo à pajem 

lhe servia café, o xarope-de-ácer no vidro, amarelo como suco de 

[laranja. 
 

Como se tocada duas vezes nas costas 

para que mostrasse os documentos, ela se voltou com aquele 

sorriso nervoso da imigrante recente à beira das lágrimas. 
 

Um domingo polonês emoldurava o quadro. Uma praça barroca, sua idade 

patrulhada por jovens soldados, a bandeira do regime bamboleante outrora 

fúlgida como o seu batom, as consoantes de uma língua 
 

triturada pelas botas deles. Na cena estava o grito 

de uma locomotiva deixando um pátio-de-carga, as gentis herdades  

[como cavalos 
 

e salgueiros recurvos passando pela janela do trem, 

e as filas no chuvisqueiro. E também os formulários 
 

onde o nome dela saía fora da margem, e um passaporte onde a foto de um 

rosto assustado esperava por ela quando abrisse a sua porta. 
 

Ela era parte daquela impiedosa ficção tão comum agora  

que levou sua beleza hibernal para o Canadá. 

Delineou seus cílios com a sombra azul da neve, 
 

Fez seus malares oblíquos fugirem como talheres 

na esperança de uma vida nova. Ela se postava junto ao caixa 

como uma bétula no altar, e, muito silenciosamente, 
 

a neve enfeitava o luzir da asa-do-corvo com sua renda nupcial. 

Seu nome se derreteu no meu como flocos num rio 

ou numa lagoa escura onde o vento agita pacotes de leite. 
 

Quando ela se pôs ao meu lado com a conta, tentei ler o brilho 

das letras de metal em sua blusa. Sua pele, sombreada pela seda, 

tinha o fresco odor de um inverno no campo antes da primeira neve. 
 

A neve iluminava o linho, as cúpulas de pimenta e sal, as cumeeiras do 

guardanapo, silenciando Varsóvia, abafando a tranquila Cracóvia; então a 

asa-do-corvo voou de novo entre as mesas brancas.  
 

Abrimos o cortinado cinza-ferro, e as roldanas estridentes 

revelam o silêncio não o outono em Toronto, 

mas uma cidade cuja língua foi presa por sua polícia, 
 

aquela outra servitude em que nasceu Nina de Tal, 

onde, sob os canos-de-revólveres das chaminés, a voz da fumaça se cala 

até se erguer com a dela. Zagajewski. Herbert. Milosz.  

(1994, p.204). 

 

O crítico de arte e literatura Robert Hughes afirma, em Multi-culti e seus descontentes, 

que Walcott começa seu poema levantando a seguinte pergunta: “que relevância Homero po-

de ter para mim?”, ou de forma mais ampliada, “qual o lugar da tradição épica de Homero 

hoje?” (1993, p.96). As perguntas são parcialmente respondidas logo no início do poema, 

quando o narrador parafraseia um clichê épico – a invocação à musa –, rescrevendo “os ruídos 

das linhas [a escrita] da arrebentação” apanhados no “atlas do mar”; os rumores da língua e da 

tradição homéricas, para o seu lócus enunciativo: 
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Oh, abra este dia com o lamento da concha, Omeros, 

como fez na minha infância, quando eu era um nome 

docemente exalado do palato da alvorada. 
 

[...] Somente em você, ao longo dos séculos 

do pergaminhoso atlas do mar, apanho o ruído 

das linhas da arrebentação, a errarem como velo confuso 
 

do rebanho do farol, aquele Ciclope cujo olho cego 

se fechou à luz solar. Então as canoas eram galeras 

sobre as quais um alcatraz serrava lentamente as ceifeiras de suas asas. 
 

Seus olhos, essas amêndoas cinzentas em você, adivinharam a forma 

de uma árvore, e as folhas da vinha se enferrujaram como ilhas serreadas 

e o farol cego, pressentindo a borda de um cabo, 
 

parou como um gigante (...) 

então um pescador negro, com áspero queixo eriçado 

igual a um ouriço seco, içou sua vela de saco-de-farinha 
 

no mastro de bambu, e perscrutou a linha expandente 

de nosso horizonte épico; agora eu posso olhar para trás, 

[...] enquanto zarpam as pirogas com seus capitães de ébano, 

pois foi a luz de você que despertou os nossos ensolarados molhes  

(1994, p.39). 

 

 Conforme Hamner, a passagem acima confirma a operação intertextual de Walcott e 

algumas de suas estratégias combinatórias de “confisco” de fragmentos da tradição épica, bem 

como a reescritura local dessas imagens, visando à nomeação dos marginalizados e dos espa-

ços do Novo Mundo. 

 

Combinados nestes tercetos estão uma invocação e um confisco metafórico 

da imagem. Pois Homero é superposto em St. Omere, [Sete Mares], o Ciclo-

pe de Odisseus se torna um olho do farol que negligencia a lã branca da re-

bentação do Caribe; galeras gregas se tornam as canoas dos pescadores lo-

cais; mas os ritmos das ondas, do vôo do pássaro de fragata e da poesia per-

manecem como eram há milhares de anos atrás para o poeta do mediterrâ-

neo. (HAMNER, 1997, p.41). 

 

 Aqui é de grande importância o desenrolar do capítulo II do Livro Primeiro. Autofic-

cionalmente Walcott conta – num encontro com uma jovem artista plástica e imigrante grega 

que tem, em uma prateleira do seu atelier em Boston, como souvenir, um busto de Homero, 

em mármore – como se deu o insight do poema. Walcott faz uma espécie de decupagem do 

nome original, O-meros (pronuncia-se em grego Omirus), para, em seguida, remontá-lo re-

nomeado e renovado pelo sincretismo. O narrador e a imigrante grega (aqui chamada de An-

tígone) compartilham, no exílio estadunidense, a saudade por suas terras, as ilhas do Caribe e 

do Mar Egeu respectivamente: 
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Um vento vira as páginas do porto de volta para a voz 

que sussurrava no vaso da garganta de uma jovem: „Omeros‟. 

„O-meros‟, ela ria. „É como o chamamos em grego‟, e afagava 
 

o pequeno busto de mármore, com seu nariz quebrado de boxeador; 

e eu pensei em Sete Mares
107

, sentado perto do odor 

das redes que secavam, ouvindo o fragor dos baixios. 
 

Eu disse: „Tem razão, Homero e Virgílio são fazendeiros da Nova Inglaterra, 

e o cordel alado guarda o seu posto de gasolina‟. 

Senti que a cabeça de espuma me olhava enquanto acariciava um braço, 
 

frio como o seu mármore, e os ombros seus 

à luz hibernal no sotão-estúdio. Eu disse, „Omeros‟, 

e O era a invocação da concha, mer era tanto 
 

mãe quanto mar em nosso patois antilhano,  

os, um osso cinzento, e a branca rebentação ao quebrar-se 

espalhando sua gola sibilante numa praia de renda.  
 

Omeros era o estalar de folhas secas, e as correntes  

que ecoaram de uma gruta no recuo da maré. 

O nome permaneceu-me na boca. Vi como se tecia a luz 
 

em suas faces asiáticas, como definia os olhos dela 

com um negro contorno de amêndoa, enquanto Antígone se virava 

e dizia: „Estou cansada da América, é tempo de voltar 
 

para a Grécia. Sinto falta de minhas ilhas‟. Eu escrevo, tudo retorna... 

[...] para fazer o que o passado sempre faz: sofrer, e ficar olhando. 

E então escuto um oco lamento que de um vaso reboa, 

não por reis se enleando em lanças de chuva; a prosa 

de abruptos pescadores maldizendo canoas.  

(1994, p.40). 

 

A figura do “O” é repetida quase como um mote ao redor do qual giram as espirais do 

poema. Ela é “a invocação da concha” através da qual vazam os rumores emitidos pelos “ar-

quipoetas” da tradição. Porém, ela também aparece, em vários trechos da narrativa, como uma 

boca, uma garganta, um vaso, uma caverna, uma ilha e uma toca de onde o poeta retira os 

ruídos de sua “poética menor”. Na operação de desterritorialização da língua, o nome Omeros 

é fragmentado e suas partículas, agora traduzidas internamente para o patois antilhano, en-

gendram sentidos novos e híbridos. Cada sílaba do nome O-mer-os, por sua vez, se divide e se 

comporta como centro de significados múltiplos. A escritura híbrida põe em fusão e fissão 
                                                           
107

 Sete Mares é outro importante personagem de Omeros. Ele é um velho poeta cego que acompanha e interpre-

ta todos os fatos do desenrolar da narrativa, sempre acompanhado por seu cão. Antes de ficar cego, ele foi mari-

nheiro e viajou “os sete mares” da Terra. Como uma espécie de Caronte afrocaribenho, ele guia o narrador ao 

vulcão Malebolge, onde, numa visão do Inferno de Dante, encontram-se os especuladores imobiliários e os polí-

ticos de Saint Lucia: “Ouvi as máquinas ferventes/ do vapor em suas fendas, a profunda indignação de Hefesto 

ou Ogum resmungando contra os pecados das almas que haviam vendido sua própria raça,/ a antiga forja/ de 

chumbo borbulhante expelido com os especuladores/ cujas cabeças gorgulhavam na lava de Malebolge/ cochi-

chando tramoias enquanto subiam. Eram traidores que, em cargos eletivos, viam a terra como paisagens para 

hotéis e promoviam a garçons os filhos dos outros, enquanto seus próprios aprendiam outra coisa./ Agora, em 

sua morada, tentavam agarrar os meus sapatos/ para puxar-me para baixo com eles” (WALCOTT, 1994, p.269).  
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cada um dos pequenos átomos da palavra, aditando a diferença da língua e da história pela sua 

reinvenção. Assim, o patois, a contraversão local numa língua maior, deixa de “ser órgão de 

um sentido [e] torna-se instrumento do Sentido” (DELEUZE, GUATTARI, 1977, p.31). Aqui 

Homero – e tudo o que ele representa enquanto território demarcado pela tradição ocidental – 

encontra-se num “ponto de subdesenvolvimento” e de desterritorialização, quando a escritura 

pós-colonial o desloca para seu “próprio patoá, seu próprio terceiro mundo” (1977, p.28). 

A tradução que Walcott faz do nome central da tradição literária no Ocidente, fragmen-

tando-o em partículas vernaculares, diz respeito às táticas de ressignificação pós-coloniais que 

colocam em desordem as fronteiras das palavras e forçam, pela mèlange e pela hibridização, a 

entrada dos novos sentidos e das coisas no mundo. Por outro lado, Walcott não traduz o nome 

através da associação direta com outro nome correspondente, o que o manteria e o reconduziria ao 

monolinguismo. A ele não interessa manter apenas o sentido primário do nome Omeros (cuja 

tradução mais próxima seria “refém”) nem seu equivalente em inglês, porém acrescentar nas en-

tranhas do nome a multiplicidade de sua “Babel genética e lingüística” (BRODSKY, 1994, p.60). 

No Livro Quinto, Walcott funde a estrutura homérica da viagem épica à sua própria 

experiência como intelectual hifenizado, vivendo como imigrante e nômade entre duas ou 

mais culturas num momento de dispersão dos povos. Walcott dedica cinco capítulos do livro a 

uma viagem a Portugal, Inglaterra, Irlanda e ao Mar Mediterrâneo. Para Hamner, essa viagem 

de “volta” é importante porque cada um desses “lugares representa uma faceta significante do 

background colonial” (1997, p.106) e da relação de Walcott com as culturas europeias. A Eu-

ropa, para Walcott, é também um dos pontos do rizoma Atlântico, que liga a África, as Amé-

ricas e o Velho Mundo. O efeito do ato de cruzar meridianos é a justaposição de oposições 

complementares de dois hemisférios do globo que informam um ao outro. 

O narrador inicia sua viagem à Europa – que jaz, posta nos cotovelos, de Oriente a 

Ocidente, fitando e lembrando olhos gregos – por Lisboa, o “povoado-de-barro fundado por 

Ulisses”, o qual por lá aportou e, sem ser existindo e sem existir, foi o bastante para ser o 

herói mítico da identidade lusitana, refundada pela Mensagem de Fernando Pessoa, em 

1934
108

. O narrador, ao cruzar o meridiano e desembarcar onde a terra acaba, expressa de 

forma inequívoca seu desenraizamento subjetivo: 

 

                                                           
108

 O verso inicial do Ulysses de Pessoa, terceiro poema de “Brasão” de Mensagem, é tão conhecido e repetido 

que se encaixa em tudo e/ou em nada. Mas vamos lá, vale a pena: “O Mytho é o nada que é tudo/ O mesmo sol 

que abre os céus/ É um mytho brilhante e mudo – o corpo morto de Deus,/ Vivo e desnudo.// Este, que aqui 

aportou,/ Foi por não ser existindo/ Sem existir nos bastou,/ Por não ter vindo foi vindo/ E nos creou.// Assim a 

lenda se escorre/ A entrar na realidade./ E a fecundá-la decorre,/ Em baixo, a vida, metade/ de nada, morre” 

(PESSOA, 1995, p.72). 
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Cruzei meu meridiano. Terraços de ferrugem, oliveiras, 

os chifres cinzentos de um porto. Então de um ângulo pavimentado deste 

povoado-de-barro fundado por Ulisses... 
 

andorinhões, lançados dos ninhos dos umbrais de Ulissibona, 

com seus gritos se modulando em “Lisboa” à medida que o 

[Mediterrâneo 

envelhecia no branco Atlântico, com seu vôo, invertido, 

repetindo o X de uma ampulheta, cada pipilar um íon 

de que ascendia um horizonte no vaso virado para cima. 

(WALCOTT, 1994, p.185). 
 

O cruzamento do meridiano que corta o Eu é a metonímia da cisão do autor pós-

colonial e sua consciência histórica fragmentada e dividida entre as culturas das metrópoles e 

suas margens. Walcott utiliza, em alguns de seus ensaios, a noção de “esquizofrenia” para 

pensar a condição transcultural da poética pós-colonial: “a idéia de divisão é permanente em 

todos os países que foram colônias. Ela é uma sombra, um tipo de meridiano, um cruzamento 

que tem que ser examinado. Acredito que isso pode ser uma mímica do desespero bem como 

uma mímica de profecia e esperança política” (apud BAER, 1999, p.156). 

O narrador, ainda em Lisboa, abre o “tempo reversível”, o tempo do “relógio da igreja 

[que] girou o seu timão de volta”, e examina “através do meridiano, [tentando] ver o outro 

lado” (WALCOTT, 1994, p.186). Em entrevista a J. P. White, Walcott comenta a reversão do 

tempo e do espaço quando traspassa os meridianos que separam a colônia de seus velhos an-

cestrais europeus: “eu vou a Lisboa, à Irlanda, a Londres e sinto um tipo de reversão, algo que 

está acontecendo no tempo, o novo no antigo e o antigo no novo” (apud BAER, 1999, p.174). 

Lembra Bhabha que “é apenas através de uma estrutura de cisão e deslocamento – o descen-

tramento fragmentado e esquizofrênico do eu – que a arquitetura do novo sujeito histórico 

emerge nos próprios limites da representação” (1998, p.298). 

Durante o percurso pelas capitais europeias, o narrador mapeia os signos das memórias 

dos impérios, sua “concupiscência do poder”, na opulência dos monumentos ao passado coloni-

al encontrados nas cidades. Ele compara os faustos monumentos das ruas que visita – as “zonas 

erógenas do poder colonial”, agora “salpicadas de excrementos” – aos espaços do Novo Mundo, 

“as favelas do império”, como afirma. De um lado, as estátuas de bronze representam as memó-

rias e ruínas dos ex-impérios, assim como a nostalgia de conquistas passadas; de outro, em con-

traponto, a escassez das praças espoliadas pela colonização. “Quem decreta uma grande época? 

O meridiano de Greenwich”, constata o narrador. Logo, a opção por Lisboa como porto de en-

trada para o périplo europeu é sintomática e historicamente procedente. Isso porque, já no sécu-

lo XV, Portugal foi uma das primeiras nações europeias a sistematizar a expansão colonial, em-
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preendendo incursões e invasões à África e o incremento da mão-de-obra de escravos negros. 

Na abertura do Livro Quinto, a etimologia apócrifa do nome de Lisboa, “Ulissibona”, está de 

acordo com o mapeamento que Walcott estabelece do espectro homérico, já que a capital portu-

guesa teria, segundo sua lenda de fundação, sido obra do navegador Ulisses. 

Ultrapassando seu meridiano, a linha imaginária de sua subjetividade dividida, o nar-

rador ouve os sons do relógio da igreja que revertem o tempo da história, enquanto ouve as 

vozes de estivadores negros, ambulantes, motoristas de táxi, imigrantes africanos, cujos ecos 

sobrepõem séculos de “mercados anteriores de açúcar e escravos”. “A surrealidade do cais de 

Lisboa, no lado oposto do oceano familiar de Walcott, é personificada em Domingo, vestido 

de forma semelhante ao fantasma de seu pai” (HAMNER, 1997, p.108), com um “terno cre-

me, com pontiagudos bigodes grisalhos”. E “Domingo ouve seus próprios passos, // fazendo 

séculos retrocederem, a maré baixa do comércio / de escravos e de açúcar descendo sob o 

horizonte” (WALCOTT, 1994, p.186). Foi também por conta das contendas entre Portugal e 

Espanha que, em 1493, o Papa Alexandre VI baixou o decreto estabelecendo a linha imaginá-

ria que dividia o mundo entre dois domínios: o meridiano que demarcava a hegemonia portu-

guesa sobre a África e a supremacia da Espanha no Novo Mundo. “E no entanto, outrora, o 

meridiano de Alexandre // deu meia cabaça a Lisboa – as sementes de suas raças – e meia à 

Espanha imperial” (1994, p.186), afirma o narrador enquanto perambula pelas ruas de Lisboa. 

Diante da estátua equestre de D. José I, que aponta sua espada para o alvo do além-mar (a 

estátua da Praça do Mercado foi erguida no auge da política pombalina), diz o narrador: 

 

Um cavaleiro de bronze detém-se no cais, seu manto verde-brônzeo 

salpicado de excrementos brancos, sua viseira encunhada 

sombreando os hifenizantes horizontes das órbitas, 
 

seu olhar fixo como um timão. Não tínhamos tais ereções 

em nossos molhes coloniais, nossas zonas erógenas não sentiam 

a atração pelo poder, nossas pracinhas se encolhiam diante 
 

das grandes praças do império. Por cima de nós, nenhum garanhão 

escava o pavimento do céu para arrancar estrelas das pedras, 

nenhuma espada é apontada para reconquistar o porto de Gênova 

(1994, p.187).  

 

Ainda em périplo pela Europa, o narrador encontra-se com os dois principais terminais 

da série épica: Homero, “o muso” invocado no começo do poema, e James Joyce, “o Omeros 

do nosso tempo”, segundo Walcott. Ao embarcar para a Inglaterra, país que sucedeu Portugal 

e Espanha no predomínio imperial a partir do século XVIII, o narrador depara-se com Home-

ro, um velho homem negro à beira do colapso, vivendo como barqueiro no rio Tâmisa e “imi-
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grante ilegal” nas ruas da fascinante Londres. Na tostada luz do verão europeu, Homero 

emerge do underground da metrópole, do seu centenário tube, como uma figura exilada no 

espaço e no tempo e cuja presença só é percebida pelo olhar do narrador em sua “invisibilida-

de”. Seu curso cambaleante e sem rumo pela “cidade irreal”, como T. S., Eliot a definiu, o 

leva a vagar pelas ruas apinhadas da cidade, desviando-se dos típicos ônibus-de-dois-andares 

londrinos lotados de turistas que visitam a metrópole: 

 

Na tostada luz de verão, ele emergiu, da estação de Charing Cross, 

com a poeira do metrô e o borralho dos pardais num preto casacão 

de barqueiro, prendendo numa garra escrofulosa 
 

os papéis pardos de seus manuscritos. O nariz, como um farol, 

era um bulbo nos penhascos de seu rosto, e a barba logo abaixo 

era espuma que explodia no borrifar das pestanas. 
 

À beira do colapso, o velame frouxo de suas calças 

estava seguro por uma corda. Nas barcaças dos sapatos desiguais 

foi trapeando rumo à National Gallery. O guincho de sua voz, 

uma névoa ainda em sua garganta, navegou pelas filas 
 

nas bancas de jornais, depois mudou de marcha acompanhando o 

[barulho 

dos ônibus-de-dois-andares que partiam da praça Trafalgar, 

agitada-por-pombos, para panoramas fretados; rompeu ele a cobertura do bo-

lo-de-noiva que era Londres. 

(WALCOTT, 1994, p.189). 

 

Nessa reescritura, Walcott repolitiza, digamos, seus predecessores. Seu Homero não é 

apenas o poeta palaciano reinventado pela tradição e pelo romantismo
109

, mas um vagabundo 

errante, um “refém” e um imigrante subempregado que ganha a vida como barqueiro às mar-

gens do Tâmisa. A lumpenização de Homero é ambiguamente irônica: ao mesmo tempo em 

que dessacraliza o mundo grego (estereotipado pelo Ocidente como a idade ouro do pensa-

mento e representado como a raiz única da cultural ocidental), denotando o deslocamento e a 

inoperância do épico no mundo contemporâneo, estende a possibilidade de sua permanência e 

um caminho marginal para um retorno em diferença da obra homérica. O velho barqueiro 

anda sem destino, desajeitado e colérico, levando consigo os manuscritos de suas “recusadas 

odisseias”. Ele aparece como uma pilha de escória obstruindo as escadas e esbarrando nos 

“turistas de massa”: “Os olhos fechados, os lábios rasgados / mascavam a brisa, a barba se 

enrolava como as pontas viradas das páginas de suas rejeitadas Odisseias; mas Omeros dava 

os nomes dos navios cujos remos sem som aranhavam pela calma teia-do-sol atrás de seus 

próprios cílios” (1994, p.189). 

                                                           
109

 Cf. AVELEZA, Manuel, Atitudes românticas de Homero na Ilíada (1998). 
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Quando entramos na cidade pós-moderna acompanhados por Walcott e como migran-

tes, a partir do momento em que o poema faz circular os temas das migrações, do exílio e das 

comunidades intersticiais que vivem nas grandes capitais dos ex-impérios, é possível dizer 

que o Homero pária mobiliza também “as projeções fóbicas que alimentam os grandes temo-

res sociais, cruzam fronteiras, escapam aos controles normais e vagueiam à solta pela cidade, 

transformando a diferença em demonismo” (BHABHA, 1998, p.310). É por isso que logo no 

início de sua viagem o narrador afirma que sua “sombra bifurcada”, a memória étnico-racial, 

o precedera e o apartara “daqueles peregrinos” que veneram a majestade europeia: “eu via 

como a minha sombra se apartava deles [...]. Minha garganta levava a cicatriz de um horizon-

te / que me ligava a outros... Senão, como iria reconhecer / aquela luz à qual estava preso, este 

porto onde a Europa / se erguia com seus terrores e terraços, aclive por aclive?” (WALCOTT, 

1994, p.134). O narrador define-se como parte daquela história europeia que aconteceu em 

“algum outro lugar, no além-mar”. Sua presença compartilha um passado colonizado com os 

migrantes que vivem na metrópole, mas rearticula a diferença cultural – “na cicatriz que o liga 

a outros”. Como “toda cidade”, conforme Ítalo Calvino, “é feita de sonhos e medos” (1990), 

Homero, “uma pilha de escória obstruindo as escadas” da frenética metrópole, é rejeitado e 

agredido pela pólis na figura de um “clérigo colérico e caridoso” da igreja de St. Martin-in-

the-Fields. Em um primeiro nível, filosófico digamos, Walcott aproxima ao cristianismo, irô-

nica e nietzscheanamente, a expulsão do poeta da república por Sócrates, o “platonismo para 

o uso da populaça”. Em outro, no âmbito intertextual, retoma uma questão ética fundamental 

na Odisseia, baseada na ideia de que mendigos, andarilhos, viajantes e suplicantes contam 

com a bênção especial de Zeus, cujo epíteto ornamental – os atributos muitas vezes altisso-

nantes que marcam a entrada em cena de heróis e deuses – pode aparecer como xeinios, algo 

como “hospitaleiro”, ou xenos, “estrangeiro”. Ou seja, Zeus Xeinios/Xenos seria o “protetor 

dos estrangeiros”
110

. É bom lembrar que Ulisses, ao desembarcar em Ítaca, está astutamente 

disfarçado de mendigo. Os 108 pretendentes de Penélope insultam o “mendigo” e, portanto, 
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 No Canto IX da Odisseia, Ulisses diz, na caverna do Ciclope Polifemo, que “é Zeus que salvaguarda a honra 

de suplicantes e estrangeiros; é Zeus Hospitaleiro que segue no encalço de hóspedes venerandos” (HOMERO, 

2011, IX, p.266). Ulisses invoca a Zeus, protetor dos estrangeiros, mas Polifemo responde com desdém: “Nós, os 

Ciclopes, não queremos saber de Zeus, nem de outros” (2011, p.266). Ulisses escapa da caverna, mas antes cega 

Polifemo, filho de Poseidon, provocando a ira do deus dos mares e das ondas. Como a diplomacia olímpica de 

Homero ainda não diferia do mundano e não estava a serviço da república socrática, Atena, nos bastidores, inter-

cede em favor de Ulisses para que Zeus tome medidas que conduzam o herói para casa, aproveitando-se que 

Poseidon está sendo homenageado na Etiópia. Quando este toma conhecimento da trama de favores entre pares 

fica possesso e pede explicações a Zeus. Este negocia com o irmão, autorizando-o a transformar em pedra 52 

jovens dos hospitaleiros Feácios que acoitaram Ulisses após a fuga da gruta. Poseidon quer ainda construir uma 

“montanha enorme e circundante” para isolar a cidade dos Feácios e impedir que tenham acesso ao mar. Mas 

Zeus recusa essa última proposta de punição vingativa, pois seria o fim da tradição da hospitalidade e das rela-

ções dos Feácios com os estrangeiros (Canto XIII, 2011, p.339). 
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desrespeitam Zeus, protetor dos estrangeiros. Ulisses também se autodenomina “Ninguém” na 

gruta do Ciclope...  

  

Então, de repente, um coadjutor [da paróquia 

desceu os degraus como um pardal enfurecido. Agarrou-lhe um braço. 

O barqueiro desabou. O outro estrilou. Puxou um cotovelo, 
 

e o chutou com sapatos lustrosos; e um praguejar 

que, como se imagina, era grego para o clérigo colérico 

salpicou a sotaina cuspinhante. Esta indicou-lhe os versos 
 

emoldurados na entrada anunciando a palestra deste domingo 

sobre a caridade etc. Depois, como um dromedário, sobre as areias 

da calçada escorchante, o vulto se pôs a caminhar 
 

de volta para o rio. O pardal, esfregando as mãos, 

sacudiu a cabeça e voltou chilreando para o seu santuário, 

onde, mergulhando uma pata na fonte, desapareceu no interior 
 

da pedra rendilhada. O barqueiro rumou para o seu estuário 

de luz. Era verão. Londres farfalhava de orgulho. 

(WALCOTT, 1994, p.189). 

 

Esses migrantes assistem na metrópole ao momento da desolada desmontagem do Im-

pério Britânico. Retomando a ambiência de O Coração das Trevas, as sombras das margens 

que pairam sobre o horizonte metropolitano, Walcott aproveita a exclusão do barqueiro para 

ironizar um velho chavão da cultura imperial inglesa. Devido ao domínio colonial que exerce-

ram sobre mais de 70% do planeta terra, foi cunhado um adágio para corroborar a dimensão 

territorial do império: “o sol nunca se põe no Império Britânico”. Para Walcott, o sol do impé-

rio estava se pondo, com as lutas pelas descolonizações, o desmanche imperial e a recoloniza-

ção trazidos pelas migrações para os centros europeus. E é isso que os versos flagram: o des-

monte da máquina colonial não afeta apenas as ex-colônias, mas requer por parte da metrópo-

le uma mudança de rumos, novas geografias políticas que abarquem as reconfigurações terri-

toriais e culturais de uma nova ordem. Assim, caminhado às margens do Tâmisa, o Homero 

migrante lê “os nomes invertidos dos botes em seu elemento” e assiste aos “rebocadores pu-

xando um império desvalorizado” (WALCOTT, 1994, p.190), enquanto os contraversos subs-

tituem o elogio da solaridade imperial pela névoa que esfuma as glórias de impérios passados: 

“então o girassol enfim se fecha, retirando suas íris / com as do barqueiro, e dá lugar a negras, 

férreas árvores, / enquanto uma névoa esgueirante esconde os impérios: Londres, Roma, Gré-

cia” (1994, p.191). 

Ao embarcar para Dublin, a capital irlandesa, o poema faz migrar a poesia épica para 

seu desdobramento moderno, o gênero romance reinventado por James Joyce. A exemplo de 
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Joyce, que fez com que os rastros das culturas judaicas e greco-latinas
111

 se cruzassem no 

território irlandês, Walcott faz um afluente de o Atlântico Negro desaguar no Rio Liffey e em 

Ulisses. É lá na joycity, na moderna Ítaca do “judeu errante” Leopold Bloom, do jovem pro-

fessor e intelectual Stephen Dedalus e de Molly Bloom, “a prima de Dublin”, que o narrador 

tem um encontro espectral com James Joyce, “Mestre inofuscado”, “magro flâneur” com seu 

indefectível “tapa-olho, chapéu de lado e bengala marota no ombro”
112

, e a metamórfica Anna 

Lívia Plurabelle do Finnegans Wake, “de chapeuzinho preto e casaco”, “Eva, Ísis, Isolda, Nu-

vem”, que ressurgem “epifanicamente” do conto Os Mortos, do extraordinário Dublinenses: 

 

As grandes lápides se erguiam como as quilhas dos curraghs 

dos vagalhões do solo da Irlanda, e a espuma borrifava os muros 

da abadia arruinada. 
 

O silêncio engraxava os carrinhos-de-chá, vestia suéteres nas barracas, e atra-

vessava a estrada seca para ouvir um regato falar a velha língua da Irlanda. 
 

[...] 
 

Debrucei-me no parapeito musguento como se ele 

desabrochasse ali todo entardecer, com tapa-olho,  

chapéu de lado e a bengala marota num ombro.  
 

Ao longo do rio Liffey, as mansardas se ofuscavam numa única silhueta 

roxa; então um clarão escovou o rio de cabelos-de-mel, 

e lá, de chapeuzinho preto e casaco, ela se esgueirou 
 

acompanhando a rosa cambiante de uma luz. Anna Lívia! 

Musa do Omeros de nosso tempo, Mestre inofuscado 

e verdadeiro senhor do lugar! Onde pois estava meu magro 
 

flaneur girador-de-bengala? Benzi-me com a voz dele, 

e subi os degraus de madeira entrando no restaurante com torneiras 

de metal, seus brilhos, seu barulho aceso pela cerveja. 
 

                                                           
111

 Em Ulisses, mas também em outros romances, como Retrato do artista quando jovem, Joyce, além de deglu-

tir parodicamente uma soma imensa de formas literárias, faz o inventário da permanência das tradições culturais 

judaicas e gregas no tempo presente. A condensação da ação épica – os 18 anos da Odisseia em 18 horas de um 

só dia (16 de junho de 1904) na vida dos três personagens principais – incorpora o modelo de Homero, em 18 

episódios narrados em estilos diferentes. De início, os episódios são interligados para sugerir uma simultaneida-

de entre as ações de Stephen Dedalus (exilado em Paris de volta a Dublin) e Leopold Bloom. Contudo, seguimos 

sobretudo a jornada mundana deste último: um agente comercial e publicitário judeu, desde as primeiras horas da 

manhã, na rua Eccles, no noroeste de Dublin, quando prepara um café da manhã para Molly e para sua gata, 

passando por um restaurante, uma redação de jornal, um velório (equivalente ao Hades homérico), um bordel, 

onde se reencontra com Dedalus, com quem bebe até que este alucine e de onde os dois são expulsos. Na rua, 

Dedalus é espancado por soldados “ingleses” e Bloom resolve levá-lo para casa. Dedalus vai embora e Bloom 

resolve dormir, deitando-se em posição fetal aos pés de Molly, a qual passara o dia com seu amante Blazes. 

Molly inicia seu longo monólogo (sem pontuação gráfica) enquanto o marido dorme. Bloom é claramente um 

avatar moderno de Odisseu-Ulisses, mas também um exilado em seu próprio país, daí ser considerado também 

uma recriação do emblemático “judeu errante”. Nesse jogo de duplicações, Joyce aproxima, portanto, as tradi-

ções bíblicas e gregas da mundanidade moderna (suprema pretensão minha tentar “resumir” o irresumível Ulis-

ses). 
112

 A profusão de adjetivos para Joyce é um pastiche que Walcott faz de uma convenção homérica, “os epítetos 

ornamentais”, as “qualificações longas e altissonantes que acompanham todas as aparições de um herói” nas 

epopeias. Na Odisseia, “Ulisses, por exemplo, é „sofredor‟, „homem de mil ardis‟, „divino‟, „magnânimo‟”, etc. 

(KNOX, 2011, p.23). Joyce é um herói da odisseia do narrador-escritor. 
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Os Mortos com xales franjados estavam cantando [...] 

a ária que Maud Plunkett
113

 costumava tocar, trazendo-a, 

com as remadas dos martelinhos de feltro, de minha ilha 
 

para esta outra de sarjetas e portas brilhantes; e então o sr. James 

[Joyce 

dirigiu todos nós, suave como o promontório de Howth [...]  

(WALCOTT, 1994, p.193-95). 

 

Walcott incorpora, nos versos dessa passagem, algumas das estratégias da prosa joycea-

na. Tomemos aqui apenas certos elementos utilizados por Walcott para homenagear Joyce e 

articular uma afinidade pós-colonial com a Irlanda: 1) o mix joyceano de minúcia realista e flu-

xo de consciência nas observações dos exteriores, ruas, casas comerciais, cemitérios, abadias 

etc. é assim pastichado por Walcott: “As grandes lápides se erguiam como as quilhas dos curra-

ghs / dos vagalhões do solo da Irlanda, e a espuma borrifava os muros / da abadia arruinada”; e 

também os instantâneos daquelas cenas em closes tão comuns no Ulisses e Dublinenses, nas 

quais Joyce descreve o mundo boêmio e os bares de Dublin, retornam em Omeros: “Benzi-me 

com a voz dele, / e subi os degraus de madeira entrando no restaurante com torneiras / de metal, 

seus brilhos, seu barulho aceso pela cerveja”; a descrição dos tipos dublinenses, que o flâneur 

Leopold Bloom vai encontrando em sua odisseia de um dia (o Bloomsday, o dia de Bloom, um 

trocadilho com o doomsday, “o dia do Juízo Final”), é ironicamente revertida por Walcott para 

descrever o próprio tipo físico de Joyce: “Debrucei-me no parapeito musguento como se ele/ 

desabrochasse ali todo entardecer, com tapa-olho, chapéu de lado / e a bengala marota num om-

bro [...] Onde pois estava o meu magro girador-de-bengala?”; 2) A epifania, um dos efeitos da 

linguagem que Joyce tornou, digamos, joyceano, é utilizada por Walcott para fazer o próprio 

Joyce e sua personagem Anna Lívia emergirem de entre Os Mortos. O tropo epifânico é geral-

mente lido como a aparição, o “vir à luz” em termos religiosos – por isso o “benzi-me com a 

voz dele” –, ou, como diz Eduardo Francisco Alves, a “manifestação da divindade, em si mes-

ma (a Epifania de Jesus na Transfiguração) ou encarnada em forma terrena (a Epifania de Deus 

em Cristo)” (ALVES, 1992, p.10). Porém, a epifania em Joyce é sempre um acontecimento 

súbito mundano e profano que surge tanto nos mais ordinários discursos quanto em situações de 

alta-frequência intelectual. A epifania joyceana é uma “piada cósmica” e uma paródia da cria-

ção. Joyce, segundo Derrida, plagiou pelo riso a estratégia divina, a epifania da palavra, a assi-

natura de Deus, para declarar-lhe guerra: “a citação dessa assinatura representa novamente o 
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 Maud Plunkett é outra personagem importante de Omeros. Ela é irlandesa, como Molly Bloom, e vive em 

Saint Lucia com o marido, o major Dennis Plunkett, descendente de um oficial inglês que também lutou na Bata-

lha das Santas juntamente com Afolabe. Maud, assim como Penélope, também costura uma mortalha, mas, ao 

contrário da heroína homérica, a túnica é costurada para si mesma. O drama da solidão de Maud Plunkett remete 

aos dilemas da sua terra natal. 
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papel de toda a memória do mundo” (DERRIDA, 1992, p.35). 

Mas por que Walcott faz justamente Joyce emergir de um conto como Os Mortos, uma 

possível paródia do mito de Orfeu sobre a “Fome Irlandesa”? Então por que exatamente Os 

Mortos? A ironia intertextual conecta os passados coloniais de Walcott e Joyce, articulando 

uma zona cinzenta de Saint Lucia “para esta outra ilha de sarjetas e portas brilhantes”, a Irlan-

da. A ironia pós-moderna, como a entende Linda Hutcheon, é ao mesmo tempo “intensamente 

autorreflexiva e paródica, e mesmo assim procura firmar-se naquilo que constitui um entrave 

para a reflexividade e a paródia: o mundo histórico” (HUTCHEON, 1991, p.12). Por conse-

guinte, além da clara ironia em relação ao sentido primário, literário e religioso da epifania, 

melhor dizendo, a provocação da “ressurreição” de Joyce de entre Os Mortos, a questão da 

retomada desse conto, pelo viés pós-colonial de Walcott, tem um fundo histórico implícito: 

ela sublinha, além das heranças que Walcott declara ter recebido dos autores irlandeses, uma 

combinação particular entre as histórias marginalizadas dos povos irlandês e caribenhos. O 

background histórico de Walcott se assemelha, portanto, ao de Joyce em vários tópicos. Paulo 

Vizioli, em Joyce e Walcott: dois Homeros de nosso tempo e suas verdes ilhas, lembra que 

“também ele [Joyce] é um escritor „periférico‟” (VIZIOLI, 1996, p.16). Em segundo lugar, 

Walcott também veio de uma ilha com um passado/presente colonial. “Se a Irlanda tem uma 

língua diferente do inglês – que é o goidélico irlandês, pertencente ao grupo céltico – St. Lu-

cia fala um patois francês, herança da colonização gaulesa da ilha, embora o inglês seja a lín-

gua oficial” (1996, p.16). Outras semelhanças são: a) as demandas identitárias pós-coloniais e 

as revisões do passado, já que tanto a Irlanda quanto Saint Lucia tiveram (e têm) que demar-

car as diferenças culturais e ter necessariamente com os traços legados pelos britânicos; b) “ao 

adotar o inglês como instrumento de comunicação artística, Derek Walcott reproduz o caso de 

Joyce, pois também tem um idioma que foi dos „usurpadores‟ antes de ser dele”; e c), ainda 

para Vizioli, como Joyce, Walcott “serviu-se de modelos literários ingleses e, em grau menor, 

americanos, irlandeses e europeus continentais. Foi de fato, confessadamente, influenciado 

por poetas como T.S. Eliot, W. H. Auden, Dylan Thomas, W. B. Yeats [...] e por romancistas 

como o próprio Joyce” (1996, p.16). 

Em um ensaio escrito em 1970, Walcott estabelece as analogias entre a insularidade da 

Irlanda e de Saint Lucia: 

 

Para mim, há outra coisa estranha sobre a ilha de Saint Lucia; sua topografia 

inteira é misteriosa – muito cônica, com montanhas vulcânicas e tal – dando 

lugar a todo o tipo de superstições. Bastante próximo do que a Irlanda era 

para Yeats e para os primeiros poetas irlandeses – outra cultura insular... Eu 
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penso que é por isso que muitas das minhas peças se passam em Saint Lucia, 

porque este é um mistério que está comigo desde a minha infância e cerca o 

sentimento inteiro da Ilha (apud HAMNER,1997, p.112). 

 

Contudo, as diferenças entre os autores, seus espaços e tempos são evidentes. A mais 

manifesta é de ordem étnico-racial, já que a Irlanda “tem uma população branca, enquanto St. 

Lucia é povoada sobretudo por afrodescendentes trazidos pelos colonizadores franceses. Por 

conseguinte, sente os males da segregação e do preconceito com muito mais intensidade do 

que sentia a Irlanda” (VIZIOLI, 1996, p.16). Mas suas situações, lembra Vizioli, se bifurcam 

na experiência do “exílio” pois, “como Joyce, [Walcott] viveu na carne essa situação, homem 

perdido entre duas etnias, [que] também se tornou, por algum tempo, um „judeu errante‟, 

abandonando sua ilha e indo viver na Jamaica, em Trinidad, em Londres e nos Estados Uni-

dos” (1996, p.16)
114

. 

Mas o que narra Os Mortos? E que ponto suplementar Walcott acrescenta para aumen-

tar o conto de Joyce? De maneira mais sumária, é possível dizer que o conto mobiliza temas 

como a função social do intelectual em condição colonial, a alienação e o engajamento políti-

cos, a intolerância religiosa, os impasses do nacionalismo e, principalmente, os dilemas da 

subjetividade intervalar de um personagem, Gabriel Conroy, no contexto do colonialismo 

cultural na Irlanda. Basicamente, no nível da fábula, Os Mortos conta uma passagem e uma 

noite da vida de Gabriel Conroy, um professor de língua e literatura inglesas, de meia-idade, e 

crítico literário de um jornal de coloração anglófila, que, durante um sarau de natal, envolve-

se numa conversa com Molly Ivors, uma jovem professora patriótica, “insolente, loquaz e 

desembaraçada”, cujo “vestido decotado” traz “um largo broche espetado no colo”, contendo 

“o emblema e a divisa irlandesa” (JOYCE, 1984, p.165). As palavras de Molly desestabilizam 

emocionalmente Conroy, o qual condensa a visão crítica de Joyce quanto aos rumos do nacio-
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 A expressão “judeu errante”, assim como o termo “marrano” (judeu “convertido”), tem origem em antigas 

injúrias antissemitas criadas pelo cristianismo durante a Idade Média, no auge dos processos de “conversão” dos 

judeus em “cristãos novos” e de limpeza étnica perpetrados pela Inquisição nos séculos 15 e 16. Os termos foram 

ressemantizados ao longo da modernidade e, como fez Joyce, positivados. Marrano é um termo castelhano, mas 

de origem ambígua, provavelmente originário do árabe mahram, que significa “coisa proibida”, ou também, uma 

corruptela da expressão hebraica macharam atta, um anátema que significa “que a praga caia sobre ti”. “Ex-

judeu” na exterioridade, mas mantendo a judeidade na intimidade, o marrano é uma ficção na vida, esta marcada 

desde a metamorfose inicial pela capacidade de fazer da existência uma “lógica do simulacro” (FORSTER, 

2006, p.9). Já “judeu errante” tem uma de suas origens na acusação de deicídio lançada contra os judeus pela 

“morte de Cristo”. Assim, os “judeus erram”, no duplo sentido do termo errar, posto que, conforme lenda dis-

seminada no século sete, um judeu teria empurrado Cristo quando este, no caminho ao calvário, teria parado por 

um instante para beber água. A resposta de Cristo teria sido: “Eu vou, mas você deve esperar até que eu regres-

se”. Por conta dessa “predição”, o judeu teria sido condenado a retornar ao calvário a cada cem anos, contudo, 

não achando Jesus, voltaria a errar em busca da redenção. Estão postas nessa fábula medieval algumas das ca-

racterísticas que formarão os estereótipos do judeu avaro e luciferino e a “danação do nomadismo” por persegui-

ção sádica por um “crime sagrado” (VITALE, 2006, p.109). 
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nalismo irlandês durante o processo de descolonização do país. Ao tomarem seus lugares, 

para a dança, ela afirma inopinadamente: 

 

– Tenho contas a ajustar com você. 

 – Comigo? 

Ela balançou a cabeça com ar grave. 

– O que é – perguntou Gabriel, sorrindo de seus modos solenes. 

– Quem é G.C.? – indagou a jovem encarando-o de frente. Gabriel erubesceu 

e ia franzir a testa como se não tivesse compreendido, quando ela prosse-

guiu: 

– Oh, meu ingênuo farsante! Descobri que você escreve para o Daily Ex-

press. Não se envergonha disso? 

– Por que haveria de me envergonhar? perguntou Gabriel piscando os olhos 

e tentando sorrir. 

– Bem. Estou envergonhada de você – disse ela com franqueza. – Pensar que 

escreve para um jornal como esse. Não sabia que era anglófilo. (JOYCE, 

1984, p.165).  
 

Gabriel fica perplexo com as insinuações de adesismo da amiga e tenta responder “que 

a literatura estava acima da política [...] mas não podia arriscar uma frase grandiosa com ela”. 

E murmura desajeitadamente “que não via nada de político no fato de escrever resenhas literá-

rias” (1984, p.166). Em seguida, Molly Ivors, empenhada na “exteriorização do interior” da 

nação típica dos postulados nacionalistas, convida Gabriel para uma excursão pela Ilha de 

Aran, região interior da Irlanda, mas ele declina o convite, pois tem planos, como faz todos os 

anos, de ir à França ou à Bélgica (Gabriel, intelectual cosmopolita, adere às galochas e as im-

põe à sua esposa, Gretta, simplesmente por serem a última moda no Continente). “E por que 

para a França ou para a Bélgica, em vez de visitar a nossa pátria?”, pergunta Molly a pretexto 

de seu projeto de “resgatar as raízes” da identidade. “Bem, em parte para manter contato com 

outras línguas”, responde Gabriel. Mas Molly, não sem humor, insiste no ataque: “E não pre-

cisa manter contato com sua própria língua, o irlandês?” Ao passo que Gabriel assume seu 

distanciamento com a política nacionalista local: “Bem, se esse é o motivo – respondeu Ga-

briel – o irlandês não é a minha língua”. E Molly Ivors sussurra ironicamente no ouvido do 

professor a epifania anticolonial: “inglês!” (1984, p.166). É esta palavra, essa não-metáfora – 

“inglês!” –, esse ponto de intensidade epifânica como um soco no estômago, um momento de 

lucidez estonteante (Gabriel cambaleia) que, de certa forma, provoca no personagem aquilo 

que Edward Said chama de “uma viagem para dentro” (SAID, 1995, p.299). O campo de 

imantação do significante “inglês” epifaniza a sua realidade daí em diante, pois Gabriel nunca 

achara um problema impeditivo ser também um “inglês”. De repente, é claro, o mundo “invi-

sível da Irlanda” salta às suas e às nossas vistas desprovido do “invólucro de sua aparência”; e 

Gabriel irá percorrer Dublin com outros olhos. Ele passa a perceber os párias e excluídos que 
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habitam essa zona política e instável que é a Irlanda. Em seu discurso durante a ceia de Natal, 

ele fará eloquentes elogios à “tradicional” hospitalidade dos irlandeses. Daí, ao percorrer as 

ruas de Dublin, ele experimenta “um fluxo de alegria” ao demonstrar solidariedade por um 

pobre homem no frio da cidade. De chofre, seu casamento burguês sofre uma descarga reno-

vadora. Ao se despedir dos cicerones ao final da festa, Gabriel capta um instante de beleza ao 

ver Gretta absorta e tomada pelo som de The Lass of Aughrim, uma velha canção folclórica 

irlandesa, entoada pelo carrancudo tenor Bartell D‟Arcy
115

. Ele começa a prestar atenção em 

sua esposa Gretta Conroy e sente “que como aquela longínqua música” sua história ressurge 

do passado e dos mortos e que “gostaria de fazê-la esquecer os anos insípidos da vida conju-

gal e lembrar apenas os instantes de êxtase” (1984, p.187). Também não é à toa que Joyce 

veja Gretta, pelos olhos de Gabriel, como “uma figura simbólica” (1984, p.183): a própria ilha 

– vivendo ambiguamente isolada e na companhia de um continente (a porção cosmopolita de 

Gabriel?) – que precisa ter sua história recontada nos interstícios da história colonial inglesa. 

Mas essa “tomada de consciência”, essa crise político-cognitiva, por assim dizer, não é tão 

tranquila ou reconfortante para Gabriel, nem Joyce está defendendo um tipo de nacionalismo 

reativo e populista, contra o qual se insurgiu e motivou seu exílio voluntário. Em função desse 

nacionalismo, define-se um fator do exílio joyceano, pois, para o escritor irlandês, “exilar-se 

pode ter sido uma alternativa para que se resguardasse do provincianismo, que aos olhos dele 

parecia uma doença nacionalista, uma paralisia retratada em sua obra de modo clínico” (NE-

TO, 2013, p.24). Sempre vale a pena lembrar que Joyce esteve em permanente confronto dire-

to com as Igrejas (qualquer uma) e pelas relações destas com o nacionalismo na Irlanda. Ele 

preferia, apesar da obsessiva presença da Irlanda em sua obra (ele escreveu mais sobre o país 

estando fora deste), o distanciamento do exílio e o secularismo que Paris, Trieste e Zurique 

proporcionavam, sobretudo a capital francesa na época. Certa vez, respondendo ao porquê de 

a Irlanda produzir tantos escritores modernistas e satíricos importantes, a exemplo de Joyce e 

Bernard Shaw, Samuel Beckett afirmou que ao país, depois de tanto tempo sendo “enrabado 

pelos britânicos e pelos padres, só restava cantar e fazer rir” (apud BLOOM, 1995, p.475). 

Gabriel não ganha uma sobrevida ou uma “segunda chance”, nem reencontra qualquer 

alento nas “raízes irlandesas”, como propõe Molly Ivors, de acordo com o patriótico romance 

nacional-familiar. De alguma maneira, Molly Ivory é uma antecipação mais moderada do 

personagem Cidadão, o inflamado nacionalista irlandês que aparece no episódio 12 (Os Ci-
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 Essa sequência foi magistralmente traduzida para o cinema por John Huston, em Os Vivos e os mortos, em 

1987. Cf. The Lass of Aughrim - Frank Patterson. YouTube. Disponível em: <https://www.youtube.com 

/watch?v=I1CP5Lz2iHE>. Acesso em: 3 de janeiro de 2015.  
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clopes) do Ulisses. O “heroico Cidadão”, cujos trajes são “uma túnica longa de couro de boi 

recentemente tosquiado [...], calças de tartã de couro de gamo [...] e uma faixa” na qual estão 

gravadas “toscamente e no entanto de surpreendente arte as imagens tribais de muitos heróis e 

heroínas irlandeses da antiguidade” (2007, p.350), também desconcerta e desdenha de Leo 

Bloom, afirmando que este corretor publicitário e judeu vem “logrando os camponeses”, co-

mo diz, “e os pobres da Irlanda”, concluindo que nós, os irlandeses “de fato”, “não queremos 

mais que estrangeiros entrem em nossa casa [...] Os estrangeiros são nossa própria culpa. Nós 

os deixamos vir. Nós os trouxemos” (2007, p.379). O judeu errante recusa-se a ouvir essa 

ladainha nacionalista e veladamente antissemita e deixa a Tavern, o bar de Barney Kiernat, 

retornando à perambulação pelas ruas de Dublin. Joyce parodia com o Cidadão a retórica do 

nacionalismo celta e primitivista. Na faixa que Cidadão veste, estão elencados, em uma imen-

sa lista de quase uma página, bem ao estilo zombeteiro joyceano, nomes de “heróis e heroínas 

irlandeses da antiguidade” misturados aos de figuras improváveis e de fora da história irlande-

sa: assim o lendário Chuchulin, o guerreiro épico que defendeu até a morte o norte da Irlanda, 

e Red Hugh O‟Donnel estão lado a lado com o “Último dos Moicanos”,  o “Capitão Nemo”, 

“Napoleão Bonaparte”, “o Homem que quebrou o Banco de Monte Carlo”, entre outros. Para 

Joyce, o culto aos mitos dos heróis e mártires do passado, cantados em verso e prosa pelos 

escritores nacionalistas irlandeses, era questionável e ingênuo. Além do elogio à violência 

redentora de fundo cristão, ensinado inclusive nas escolas públicas britânicas aos irlandeses, 

era uma concessão do colonizador e repetia apenas os estereótipos do irlandês “guerreiro e 

primitivo” conveniente ao domínio inglês. Segundo Joyce a descolonização estava na apreen-

são artística do presente mundano e o nacionalismo era uma imitação dos modelos discursivos 

do colonizador. Mesmo sendo associado (a contragosto) pela historiografia literária ao “Re-

nascimento Celta”, Joyce acreditava que  

 

a forma mais enganosa e perniciosa da vontade comum era o nacionalismo 

irlandês nessa época. Para ele, os nacionalistas se valiam hipocritamente de 

uma retórica da liberdade e da afirmação de uma „identidade‟ própria, en-

quanto o país vivia sob a dominação política da Inglaterra e a dominação es-

piritual de Roma. [...] Joyce, sendo um representante do Renascimento celta, 

foi seu crítico mais implacável, ao analisar a psicologia da sujeição do povo 

irlandês do ponto de vista de sua tentativa infrutífera de encontrar „raízes‟ 

que lhe conferissem a sensação de segurança de uma „identidade‟. Joyce, que 

passou toda a vida escrevendo sobre a Irlanda, não era um nacionalista, e 

acreditava que os escritores ligados ao Renascimento celta estavam cedendo 

à pressão pública ao aceitar uma versão ilusória e caricatural, mas popular, 

da imagem da Irlanda. (NETO, 2013, p.21). 
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Seu Leopold Bloom é um forasteiro exilado que pode ouvir e ver sua cidade de dentro 

e de fora. Tem raízes judaicas, mas é laico, algo zombeteiro em relação aos rituais religiosos, 

como no inesquecível episódio sexto (Hades) no cemitério. É bastante conhecido na cidade e 

estrangeiro ao mesmo tempo. É crítico demais em relação às convenções hipócritas da socie-

dade irlandesa, mas também capaz de uma autocrítica irônica de quem não se leva a sério, 

embora pareça o contrário, um homem comum e lacônico. Bloom é cosmopolita em demasia 

para os provincianos nacionalistas, mas irlandês demais para esquecer os dilemas da identida-

de nacional. É contra o machismo e os códigos militaristas e seu olhar incide, naqueles fluxos 

de consciência vertiginosos, em detalhes infinitesimais do cotidiano mundano. É um “épico 

do corpo”, atomista, sobre as frustrações e vantagens de ser um estrangeiro na própria pátria. 

Sua viagem rumo ao centro do mundanismo da Irlanda é uma aventura de autodescoberta e 

um mapeamento da identidade irlandesa que não termina em qualquer de tipo de transcendên-

cia ou redenção, mas em um chocolate quente, uma urinada no jardim e na cama ao lado da 

esposa. 

Daí que, se à primeira vista, em Os Mortos, Gabriel Conroy também parece redesco-

brir sua costela irlandesa, ele não empreende qualquer viagem regressiva em busca de uma 

identidade originária que deverá ser reconstruída pela adesão a algum nacionalismo patriotei-

ro. De volta ao hotel, Gabriel observa Gretta enquanto “seu coração transbordava de felicida-

de”. Mas Gretta é acometida de uma súbita melancolia que reputa aos efeitos nostálgicos da 

canção ouvida na festa.  

 

– Gretta, querida, em que está pensando? 

[...] Ela não respondeu imediatamente. Então numa torrente de lágrimas, 

murmurou: 

– Estou pensando naquela canção. The Lass of Aughrim.  

Libertou-se dele e correu para a cama; agarrando-se às grades, ocultou a ca-

beça entre os braços. Gabriel ficou paralisado. [...]  

– Por que, Gretta?  

– Estou pensando em alguém que, há muitos, costumava cantar essa canção. 

– Quem era? – Perguntou Gabriel, sorrindo. 

– Alguém que conheci em Galway, quando morava como minha avó.  

O sorriso desapareceu do rosto de Gabriel. Uma cólera surda tornou a se 

condensar no fundo de sua mente e a chama escura do desejo voltou a latejar 

com fúria em suas veias.  

– Alguém por quem esteve apaixonada? – Perguntou em tom sarcástico.  

– Um rapaz que conheci – respondeu ela. – Chamava-se Michael Furey. 

Cantava sempre essa canção. Era muito sensível. [...] Ele está morto – disse 

finalmente. – Morreu quando tinha apenas dezessete anos. Não é terrível 

morrer tão jovem? (1984, p.189). 
 

Gretta conta então que seu antigo amor morrera talvez de tuberculose, no frio, para en-
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contrá-la, em um arroubo romântico, numa noite de inverno, deixando subentendido que sua 

morte se deu durante a “grande fome” que se abateu sobre a Irlanda. “Então havia esse ro-

mance em sua vida: um homem morrera por ela” (1984, p.193), pensa Gabriel, tomado pela 

contrastante oposição entre seu racionalismo frio e o ideal romântico e heroico do autossacri-

fício que a história e a doença de Michael Furey encarnam. Na história sentimental da morte 

de Michael Furey, Gabriel encontra, além do clichê do paroxismo romântico, a representação 

do sentimentalismo associado à identidade nacional irlandesa, mas também a ressureição da 

fome e das mortes do passado da história irlandesa. Essas referências veladas ao trauma da 

“Grande Fome”
116

, segundo Bonnie Roos (2002, p.99), era uma novidade na literatura de en-

tão, pois poucos escritores haviam tematizado “os efeitos da fome sobre a psique irlandesa”. 

Assim, Gabriel, nesse epifania sombria, sente que “sua alma acercava-se da região ha-

bitada pela vasta região dos mortos... desmaiava lentamente, enquanto ele ouvia a neve cair 

suave através do universo, cair brandamente – como se lhes descesse a hora final – sobre to-

dos os vivos e todos os mortos” e “constata que já era tempo de preparar a viagem para o oes-

te” (JOYCE, 1984, p.195). Isso porque, a potência da epifania joycenana não é uma metáfora 

da iluminação política ou religiosa. Sua epifania é “o acontecimento na fronteira da lingua-

gem”, com afirmam Deleuze e Guattari (1997, p.9), um acontecimento imanente da historici-

dade, uma experiência de pico, o lance violento que provoca em Gabriel um deslocamento 

agonístico da identidade, a detonação de sua condição ambivalentemente concreta: um irlan-

dês que se descobre também um “diferente irlandês”, que vê os mortos do passado e do pre-

sente colonialistas emergirem da linguagem. Daí que Gabriel não se torna apenas mais “irlan-

dês”, um sujeito que regride àquela identidade essencial que espreita o nacionalismo histórico. 

Isso porque, “devir não é atingir uma forma (identificação, imitação, mimese), mas encontrar 

a zona de vizinhança, de indiscernibilidade ou de indiferenciação” (DELEUZE, GUATTARI, 

1997, p.11). Gabriel experimenta o paradoxo de uma identidade inacabada, o devir puro, ain-

da conforme Deleuze, aquele paradoxo do Eu performativo que “destrói o bom senso como 
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 A “Grande Fome” na Irlanda foi um período que se estendeu entre 1845 e 1849, quando, sob a indiferença da 

Inglaterra, a escassez de alimentos gerou um ciclo de fome e doenças, determinante para a emigração maciça de 

irlandeses. Conforme Roos, “quando Joyce escreveu Os Mortos, o número de pessoas que morreram durante a 

Fome foi calculado em mais de 700.000 – quase 30% da população em determinados municípios [...]. Isso não 

inclui o número de pessoas que foram infectadas por epidemias de disenteria grave e escorbuto, por conta das 

complicações da crise. Como resultado da Fome, mais de um milhão de emigrantes, especialmente homens, 

deixaram a Irlanda entre 1846 e 1851 para a Europa, os Estados Unidos e para outros lugares; esse êxodo conti-

nuou até a segunda metade do século XX. No momento em que Joyce estava escrevendo Os Mortos, a população 

havia caído para a metade do seu nível pré-Fome. Estes efeitos debilitantes na coesão da nação irlandesa resulta-

ram na incapacidade da Irlanda em resistir ao Império Britânico. Como Mary Lowe-Evans atesta „a submissão 

do povo foi garantida pelo seu endividamento para com seus proprietários, e, mais imediatamente, seu estatuto 

colonial por sua condição de fome‟” (ROOS, 2002, p.100). 
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sentido único mas, em seguida, destrói o senso comum como designação de identidades fixas” 

(DELEUZE, 1974, p.7). 

E aqui, para concluir este comentário, voltamos ao eixo afiliativo entre Walcott e 

Joyce: que ponto intensivo haveria nessa aproximação entre Os Mortos e Omeros? Que linhas 

de fuga produziu Walcott para interconectar sua história à de Joyce e o passado da Irlanda ao 

presente de Saint Lucia? Parece-me que a rápida leitura das implicações e conotações pós-

coloniais do conto de Joyce já é um primeiro túnel secreto de interconexão solidária. 

Como ainda tenho um mapa a traçar – do Caribe à África – vou deixando escapar coi-

sas importantes pelo caminho. Porém aqui poderia acionar o conceito de “psicotopologia (ou 

psicotopografia) proposto por Hakin Bey, para pensar as articulações dessa rede traçada com 

os fios de Walcott, Joyce, Shakespeare, Homero et al. “A psicotopologia”, diz Bey, “é a arte 

de submergir em busca de potenciais” ligações de tempos e espaços, pontos de migrações fora 

e dentro do “tempo profano, a unidade de medida da História e do Estado” (2001, p.23). As 

perambulações do narrador de Walcott encontram Joyce em uma “psicotopografia”, uma geo-

grafia psíquica relacionada à experiência histórica do passado colonial e da tradição literária, 

bem como estabelece, pela potência da escrita, a solidariedade de suas diferenças, de seus 

lugares e tempos distintos A psicotopologia da poética pós-colonial diz daquele tipo de “no-

madismo psíquico” que Deleuze e Guattari propõem no Tratado de Nomadologia: a máquina 

de guerra (DELEUZE; GUATTARI, 1997) e que Hakin Bey reescreve – e busca reverter o 

tempo evolucionista da história literária, que veria em Walcott apenas um diluidor epigonal de 

Joyce, para nos dar o paradoxo que transforma Walcott, ou pelo menos a agência de sua obra, 

naquele que influencia e escreve de volta a escritura de James Joyce, devolvendo-lhe parte de 

seu potencial nômade. 

Nas últimas décadas, a crítica literária contemporânea parece concordar – não sem 

querelas e reações polêmicas – que o escritor inventa, como o Pierre Mernard e o Kafka de 

Borges, a sua própria tradição. O escritor invoca os autores que lhe fizeram a cabeça – e no 

caso dos autores pós-coloniais, como vimos, a leitura da tradição está vinculada à história 

colonial – para “influenciá-los” pela reescritura e pela leitura de trás para adiante. De um 

entre-lugar estratégico, abrindo uma “cave”, um “O” nas tradições do cânone ocidental, Wal-

cott explora, suplementa, pasticha, reescreve, ab-roga, homenageia e também transcende os 

“originais”. Conforme Robert Hamner alega, a força de seu épico autorreflexivo está também 

na reciclagem estratégica de influências convencionais e no entrelaçamento da vida real com 

tropos literários na página escrita. Apesar das objeções de Walcott, Omeros não é apenas uma 

“extensão possível do arquivo do mundo das epopeias, mas também enriquece aquele gênero 



282 

 

venerável e expõe recursos inesperados, raramente usados” (HAMNER, 1997, p.166). Ome-

ros, “o épico das Índias Ocidentais, merece ser comparado com seus predecessores” – o Ulis-

ses, a Ilíada, a Odisséia, a Divina Comédia; As Folhas da Relva e outros – “porque representa 

o mundo pós-colonial como essas obras-primas se dirigem às suas respectivas eras” (HAM-

NER, 1997, p.166). Ao desler Homero, James Joyce, Dante, Virgílio, Shakespeare, Walt 

Whitman, Joseph Conrad, entre outros, Walcott torna-se não só referência bibliográfica para 

obras vindouras sobre esses mestres, mas passa a influenciar as leituras dos textos do passado. 

Assim, lendo Walcott, deslemos e experimentamos os clássicos de trás para adiante. 

Agora migrando para o Livro Terceiro de Omeros, volto a Saint Lucia de onde embar-

co de volta à “África”. Esse momento da narrativa busca reverter o determinismo da meia-

passagem
117

 e conta a odisseia do pescador Achille, que, durante uma crise de insolação em 

seu barco, consegue empreender uma viagem de “volta ao lar, à África”, onde reencontra Afo-

labe, seu pai-ancestral, e seus “irmãos africanos”. O périplo onírico de Achille rebobina três 

séculos de história e retraça a trajetória dos afrocaribenhos desde a “África” até a contempo-

raneidade em Saint Lucia. Walcott teletransporta um personagem para a “África”, não como 

um fim de jornada, nem como elogio nostálgico às raízes, mas para reler a força da presença 

africana que, apesar dos cortes violentos de séculos de colonização cultural, sobreviveu à tra-

vessia do Atlântico. Aqui, a “África” é tanto um lugar de raízes rizomas quanto uma rota pro-

dutiva da cultura afrocaribenha. 

 Sob os efeitos do delírio e da insolação, Achille encontra-se numa psicotopologia que 

justapõe Caribe e África e segue um rio africano em direção ao Golfo do Benin. Ele é levado 

pelo andorinhão, aquele pássaro-guia que aparece no início do poema e percorre todo o livro. 

Nesse momento, pela atmosfera densamente onírica e estranha, Walcott está reescrevendo a 

sequência da viagem africana de Charlie Marlow, de O Coração das Trevas, de Conrad, e faz 

Achille observar o desenrolar do rio e de suas margens. A reescritura, que escreve de volta, 

como na metáfora-bumerangue de Salman Rushdie (1991), faz emergir aquilo que está rebai-

xado, em O Coração das Trevas. Aquilo que é “fundo” em Conrad explode para além da 

moldura e vem à superfície em Omeros. Aquelas margens misteriosas de Conrad tornam-se o 

palco onde são encenadas as tensivas negociações identitárias de Achille no encontro com 

seus ancestrais. Diferentemente da visão de Marlow, que vê nas margens africanas um “lugar 

tenebroso” e tenta decifrar seus “enigmas”, Achille experimenta de forma ambivalente uma 

estranheza com o ambiente, mas também encontra lá certa familiaridade, quando, mais adian-
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 A meia-passagem (Middle Passage) é um termo usado para designar o momento mais longo e de maior so-

frimento da viagem atlântica dos navios negreiros. 
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te, o estranho rio-oceano, ao “entregar seus segredos ao sol”, provoca nele um “despertar da 

África”. De início, diante dos mesmos crocodilos, hipopótamos e “mangues nus” de Conrad, a 

primeira impressão em Achille é de estar revendo os velhos filmes sobre a “África” que assis-

tiu na infância:  

 

Mangues, com tornozelos dentro da água, caminhavam com a canoa. O 

na*dorinhão, acelerando sua sombra mais morena, soltou um grito  

[e depois 
 

rumou para uma escura enseada. Foi o último som que Achille ouviu do ou-

tro mundo. Ele transviou a pagaia, manobrou a canoa para afastar-se dos ta-

teantes mangues, em cujas bases lamacentas escorregavam verrugosos cro-

codilos, fendendo as vagens dos olhos;  
 

então os cavalos-do-rio, rolando uns sobre os outros com seus chifres, 

ameaçavam emborcar a quilha. Parecia os filmes africanos a que ele assistira 

aos berros quando criança. O rio sem fim  

[desenrolava  
 

essas margens que se mudavam em miragens reais: 

mangues nus caminhando ao lado dele, toras nodosas se contorcendo 

para dentro da água, matacões molhados e bocejantes 
 

de hipopótamos com bocas como fornos [...]  

(1994, p.139).  

 

Ainda penetrando o rio-Oceano-negro, Achille encontra “um guerreiro esquelético que 

se postou reto na popa” que “guiou seus ombros” e, após lhe prender ao pescoço “um ferro 

frio”, “alterou o rumo”, conduzindo-o através dos séculos até o “litoral antípoda” do Ociden-

te. Na agitação do sonho,  

 

Achille queria gritar, queria que a água marrom 

se endurecesse em estrada; mas o rio se alargava à frente 

e se fechava atrás dele [...] Horas seguidas o rio deu o mesmo espetáculo por 

nada; a boca da canoa sussurrava que era mentira. 

(1994, p.140).  

 

E quando o “rio se enrolou numa curva”, Achille “viu os primeiros sinais de homem, 

altas estacas-de-pesca de troncos de arbustos” já que 

 

ele chegara ao seu princípio e seu fim 

pois a rapidez de um segundo é tudo o que a memória capta.  
 

Agora o rio estranho, adverso, entrega o seu segredo  

à luz do sol. E desperta uma luz dentro dele,  

saltando séculos, oceano e rio, e o próprio Tempo.  
 

[...] E Achille sentiu a vergonha e a dor da saudade de sua África.  

Seu coração e sua cabeça descoberta 
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estavam estourando enquanto ele tentava recordar o nome do deus-do-rio, 

do deus-da-árvore no qual navegava, 

cujo corpo cavo o levava para o povoado à sua frente.  
(1994, p.140). 

 

Na estrutura latente do seu sonho africano, Achille sobrepõe memórias e rastros do 

Caribe e da África, pois “ele se lembrava deste rio queimado de sol, [...] enquanto passava 

remando” e figuras “o olhavam com dureza ou bondade em seu silêncio. O silêncio que uma 

cerca velha acende / num coração de menino. Caminharam, com sua canoa de volta ao lar” 

(1994, p.140). A fusão visual faz as paisagens de Saint Lucia e da “África” se refletirem mu-

tuamente. Achille destaca elementos típicos dos pescadores caribenhos, “altas estacas-de-

pesca de troncos de arbustos”, “choupanas pontiagudas nos tablados sobre as palafitas”, e 

ambos os mundos veem-se espelhados um no outro. O narrador se intromete declaradamente 

na cena e afirma, num lócus hifenizado, que “metade de mim estava com ele. A outra metade 

com o aspirante / a um canal holandês. / Mas agora nenhum deles era mais feliz ou infeliz que 

o outro” (1994, p.141). 

Robert Hamner afirma que essa consciência híbrida reflete a convergência de todas as 

influências que permeiam Omeros. As relações entre “progenitores e progênies” já represen-

tadas nos encontro do narrador-Walcott com o fantasma do seu pai, assim como entre o nar-

rador e Homero e Joyce, ressurgem também no reencontro de Achille com Afolabe, seu an-

cestral paterno. “Não são apenas as suas características virtuais que são duplicadas, mas 

Achille é capaz de antecipar cada gesto e intenção deste pai, como se os dois homens estives-

sem refletindo mundos emparelhados”, diz Hamner (1997, p.219). A estratégia de Walcott, ao 

criar uma dialética temporal e espacial duplamente espelhada, condensa uma metáfora arque-

típica da autodescoberta de um devir identitário que amalgama as partes africanas e caribe-

nhas de Achille e do próprio narrador.  

Ao chegar à aldeia, “um velho pôs um braço / em volta de Achille” que recebe as bo-

as-vindas dos moradores, os quais, curiosos, ficam intrigados com seus trajes “ocidentais” e 

tocam 

 

a calça dele, sua camiseta, suas mãos engaravatando 

a textura, como faz um gatinho com pano, 
 

até que se detiveram diante de uma cabana aberta. O sol se posta 

em expectante silêncio. O rio pára de falar, 

num silêncio como aquele que às vezes desliga um mercado. 
 

O vento se agachou bem baixo na relva. Decididamente, um homem 

caminhava em sua direção; e ele sabia, por aquele andar, que era ele mesmo 

em seu pai [...]. (WALCOTT, 1994, p.141) 
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O homem que caminha em sua direção é Afolabe, antes de ser capturado e forçado a 

migrar como escravo para o Caribe. Achille não deixa de se sentir como um estrangeiro entre 

seus “semelhantes”. Após a troca formal de nomes que ocorre entre Achille e seu antepassado, 

Afolabe instrui seu “filho pródigo” sobre a relação fundamental entre cada objeto físico e a 

sombra única que lançam reciprocamente. “O efeito”, como afirma Hamner, “é a justaposição 

de opostos complementares, dois hemisférios do mesmo globo informando o outro”. E mais de 

uma vez, Achille vê “dois mundos espelhados lá” (1997, p.140). Suas roupas, seus gestos, suas 

línguas e o seu próprio nome provocam o estranhamento mútuo de um “amor estupefato”. Ele 

constata que “nada pode dar aos seus irmãos africanos”, nada além “da predição e da lembran-

ça”. O “significado” do nome “ocidental” Achille, uma tradução crioula para “Aquiles” no 

grego clássico, e a consequente perda do seu nome africano dominam uma parte do encontro. 

Numa sequência, Achille e Afolabe discutem o tópico da nomeação colonial, a tradução cultural 

e o direito de “significar do escravo”. Afolabe quer entender o sentido do nome Achille e des-

vendar o nome perdido do filho. Como para Afolabe cada nome africano está associado às qua-

lidades da pessoa e aos sons do mundo, ele explica a Achille que, sem esse sentido primordial e 

sem esses sons “do rio e das árvores”, o sujeito “então não seria nada”. E questiona: “Eles acha-

vam que você não era nada naquele outro reino?”. Vejamos a cena: 

 

Então os pescadores se sentaram perto de uma grande árvore sob cuja  

[cúpula 

sentavam-se pedras num círculo. Seu pai disse:  

„Afo-la-be‟,  

tocando seu próprio coração.  

„No lugar de onde veio  

como o chamam?‟ 

 O tempo traduz. 

Batendo no peito,  
 

o filho responde:  

„Achille‟. A tribo sussurra: „Achille‟.  

Depois, como os cedros na alvorada, os murmúrios se assentam. 
 

AFOLABE 
 

Achille. O que o nome quer dizer? Eu esqueci o nome que lhe dei. Mas foi, 

parece, há muitos anos. O que quer dizer? 
 

ACHILLE 
 

Bem, eu também me esqueci. Tudo estava esquecido. Você também. Não 

sei. O mar surdo trocou todos os nomes que você deu, e nós, árvores, ho-

mens, ansiamos por um som que está faltando. 
 

AFOLABE 
 

Um nome significa alguma coisa. [...] A menos que o som não signifique na-



286 

 

da. Você então não seria nada. Eles achavam que você não era nada naquele 

outro reino? (1994, p.142).  

 

Enquanto os personagens discutem sobre os atos de nomeação – em uma “performan-

ce mais ampla e numa língua de comunidade” – traduzida “pelo Tempo [que] traduz” –, Wal-

cott “registra a estrangeiridade e a justaposição da memória cultural” de Achille e Afolabe. 

“No esquecimento do nome certo, em cada retorno da linguagem [...], a temporalidade disjun-

tiva da tradução revela as diferenças íntimas que se encontram entre as genealogias e as geo-

grafias”, constata Bhabha (1998, p.324). Achille diz ao termo do diálogo:  

 

Não sei o que o nome significa. Significa alguma coisa, talvez. Que diferen-

ça faz? No mundo de onde venho aceitamos os sons que nos foram dados. 

Homens, árvores, água [...] Posso dizer-lhe apenas o que acredito, ou tinha 

para acreditar: a predição e a lembrança, para que aqui eu voltasse, para ser 

trazido aqui por uma andorinha. (WALCOTT, 1994, p.143). 

 

Aqui se encontra certa deliberação de Walcott em tratar da indiferença em relação ao 

nome africano de Achille. Em uma entrevista, o escritor afirmou que aquilo que o “poema 

está fazendo, em parte, é tentar ouvir os nomes das coisas e das pessoas no seu próprio con-

texto, o que significa tudo que é nomeado em um substantivo e tudo que há em torno de um 

nome” (apud HAMNER, 1997, p.76). Como Achille não pode oferecer os sentidos etimológi-

cos do seu nome ocidental nem recuperar o nome ancestral perdido, ou seja, a sua “sombra 

africana”, Afolabe e seus irmãos africanos, que “murmuram sobre um futuro que Achille já 

conhecia mas que não podia revelar ao seu doador-do-sopro” (WALCOTT, 1994, p.144), sen-

tem a sombra da ameaça do esquecimento. “Nenhum homem”, afirma Afolabe, “perde a sua 

sombra, a não ser na noite; e mesmo assim a sua sombra não está perdida, mas oculta. Ao 

luzir da aurora, ele naquela luz se põe de pé sobre seu próprio nome [...] E você, filho sem 

nome, você é apenas o fantasma de um nome. Por que nunca senti sua falta até que voltasse?” 

(1994, p.143). Contra a amnésia e a bastardia de Achille, Afolabe o leva para ensinar-lhe o 

segredo do vinho de palma e conhecer o griot da comunidade, que lhe apresenta os cantos que 

unem os deuses e os homens. Aos poucos, Achille vai recuperando sua genealogia perdida, 

mas sempre conectando-a ao futuro mundo moderno. Ele contempla os efeitos de duplicação 

das imagens justapostas desses mundos na água. Ao provar da “cerveja que eles fermentavam 

de uma casca de árvore desconhecida” e “molhar sua memória com ela, lágrimas espicaça-

ram-lhe os olhos” e “o gosto da bebida amarga lhe mostrava Philoctete, de pé na água, imerso 

até a cintura, puxando a canoa, devagar, punho sobre punho” (1994, p.146).  
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Contudo, Walcott não pretende substituir regressiva e binariamente o nome imposto a 

Achille – a alcunha dada ao seu ancestral pelo senhor imperial – por outro nome africano; mas 

hifenizar um nome no outro. Como escreve Bhabha,  

 

o objetivo de Walcott não é opor a pedagogia do nome imperialista à apro-

priação flexiva da voz nativa. Ele propõe ir além desses binarismos do poder 

de modo a reorganizar nossa noção do processo de identificação nas negoci-

ações da política. Ele encena o direito de significar dos escravos, não sim-

plesmente por negar ao imperialista o „direito de tudo a ser um nome‟, mas 

para questionar a subjetividade masculinista, autoritária, produzida no pro-

cesso colonizador. (1998, p.321). 

 

Assim, em seu processo de reorganização e recognição, Achille ativa uma “solidarie-

dade afiliativa”, já que “sua sombra não está perdida, mas oculta”. Ele sabe agora da necessi-

dade de estar plugado à “África”, de valorizar seu feixe africano antes solapado pela violência 

do tráfico e da colonização. Mas constata também que, mesmo partilhando das “raízes africa-

nas”, seu retorno não o pode tornar mais essencialmente africano. Achille não volta para ficar, 

pois nem sequer saiu de sua ilha e está fisicamente “naquela África no Caribe”; Achille está 

no trans, nos liames dos trânsitos da diáspora, no transe migratório e no desvio do devir in-

cessante. Achille transita nas redes do Atlântico Negro, cruza dois hemisférios de um mesmo 

globo, informando um no outro. E durante a sua viagem fantástica de volta para o futuro, para 

Saint Lucia, agora mais fortalecido pelo preenchimento temporário do vazio e o desoculta-

mento de sua “sombra” – que permanece sempre indizível e indecidível –, ele se livra da alie-

nação e da vergonha de não ter valorizado sua metade africana.  

Também a cura para a “ferida coletiva” na perna de Philoctete se consuma no restabe-

lecimento simbólico com a “África”. Seu tratamento curativo é recriado pelas artimanhas má-

gicas de Ma Kilman, taberneira e dona do Café sem Dor, sibila e mãe-de-santo, no manuseio 

das ervas trazidas da “África” e na sapiência das rezas em língua africana. Ma Kilman vê na 

ferida de Philô uma aflição racial, um sofrimento causado pela “falta de raízes”. Ela busca, 

em paralelo à viagem de Achille à “África”, na própria memória e nas ramificações simbóli-

cas africanas, um remédio em seu herbário por acreditar que sua avó africana poderia ter pre-

parado o antídoto contra o veneno que incide sobre o ferimento do amigo. Mas aquilo que 

cura a ferida de Philô é justamente uma infusão, preparada por Ma Kilman, de uma semente 

trazida da “África”, decantada no estômago do andorinhão que guiou Achille durante a se-

gunda migração pela meia-passagem do Atlântico Negro, mas que germina em solo santalu-

cense. É entre “os nodosos artelhos dos cedros”, as árvores-deuses que se transformaram na 
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canoa de Achille, que Mal Kilman, sempre perambulando através da ilha em busca de um 

tratamento para a ferida de Philoctete, capta “o cheiro de uma erva desconhecida”: 

 

Sua flor pontiaguda 
 

se abria como uma âncora enterrada; seus odores ao vento 

distraíam a abelha de seu pólen, mas seu poder, 

enraizado na amargura, puxava pelo nariz a cabeça curvada 
 

de Ma Kilman [...]  

Para aproximar-se da planta ela abaixou o rosto para o lado 

E escudou-se do fedor num lenço de água-de-colônia. O húmus 
 

de que se nutria tinha o cheiro do corte de Philoctete 

quando gangrenou.  

Um andorinhão carregara em seu estômago a forte semente, 

séculos atrás, de seu litoral antípoda, roçando os entresseios 

das ondas, ultrapassando águias-marinhas, 
 

sua sorte presa à sua sombra. Visava transportar a cura 

que precede todo ferimento; o reversível Golfo  

de Benin era seu arco, seu alvo a névoa cingida 
 

pelo círculo de um horizonte. Os grãos-estelares à noite 

aumentavam-lhe a fome; o mar sem folhas, sem casa  

para o seu cansaço. Às vezes cochilava em pleno vôo [...]  
 

[...] E então numa aurora a estrela-do-dia 

lentamente se ergueu do lugar errado; ele se assustou, 

porque todos os vagalhões erradamente rolavam 

para o leste. Ele avistou a ilha e desdobrou as garras 
 

com um débil gritinho, pois os andorinhões não são dados ao canto, 

e desceu adejando a uma praia, ejetando a semente 

na grama perto da areia. Aninhou-se nas algas secas. 
 

Dentro de um ano era osso embranquecido, toda aquela moção 

uma pilha de frágil cinza do fogo de sua vontade. 
 

Mas a planta desenvolveu suas próprias asas, subiu 

para fora do oceano como as formigas, os antepassados de Achille, 

as mulheres carregando carvão depois que se corria a porta escura 

sobre o porão do navio. Assim como a erva crescia em odor, 
 

crescia a sua força junto à base úmida do cedro, 

onde a flor se ancorara na raiz mosqueada [...] 

(WALCOTT, 1994, p.226).  

 

A reafricanização de Achille é, portanto, um desvio proveitoso e, digamos, terapêuti-

co. Ao acordar em sua canoa, após sua viagem à “África”, ele “volta para o futuro”, agora 

sem o peso da bastardia e da aflição pela negação de sua parte africana. A importância de sua 

viagem é encarar a sua condição diaspórica e fazer retornar aquilo que fora recalcado pelo 

apagamento da memória. Achille retorna para o futuro suplementado pela experiência da dife-

rença que a “viagem de volta” pôde proporcionar. Ele volta ciente da sua condição de homem 

“traduzido” e vai refazer a África no Caribe. Ele retorna tragicamente no poder de um gaio 
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saber, da alegria e da dança. E assim, em Saint Lucia, “curado” de suas “feridas coletivas” e 

do peso da memória dolorosa da “perda do nome”, ele – acompanhado de Philô também cura-

do – irá participar dos festejos do Boxing Day (a festa popular do Caribe que acontece no dia 

seguinte ao Natal), dançando ao som de Buffalo Soldier, o reggae de Bob Marley
118

, travesti-

do como um “guerreiro andrógino”, com as mesmas “roupas e adereços dos guerreiros africa-

nos” do Golfo do Benin. No início todos riram deles,  

 

mas depois, com firme ternura,  

Achille explicou que ele e Philô vinham fazendo isso  

Todo Boxing Day, e não por causa do Natal,  
 

mas por algo mais antigo; algo que ele vira na África, 

quando seu nome seguira um andorinhão, onde 

ele tinha sido seu próprio pai e seu próprio filho. 

(1994, p.258). 

 

Num ensaio que também serviu de mapa a este capítulo, Hall dá seu testemunho pes-

soal em relação à memória africana.  

 

Nos meus tempos de criança, nas décadas de 1940 e 1950 [...] eu nunca ouvi 

ninguém se referir a si mesmo ou a qualquer outra pessoa como tendo sido 

no passado, em algum tempo, de alguma forma, „africano‟. Somente na dé-

cada de 1970 foi que essa identidade afro-caribenha tornou-se historicamente 

disponível para a grande maioria do povo jamaicano, em seu país e no exte-

rior. Essa profunda descoberta cultural só pôde ser feita através do impacto 

na vida popular da revolução pós-colonial, das lutas pelos direitos civis, da 

cultura do rastafarianismo e da música reggae. (2003, p.73).  

 

Achille, ao contrário de Mestre Pastinha, não foi à África, pelo menos não literalmen-

te. Mas esteve nela em sonho e imagem; e ela estava, em som e imaginário, na “cabeça” dele. 

O retorno do imigrante diaspórico à “África” tem aqui aquele valor “imaginativo ou figurati-
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 Não é por acaso que Achille e Philô festejem ao som de Buffalo Soldier, de Bob Marley. Oscilando entre as 

matrizes míticas do êxodo bíblico e as referências históricas às lutas anticolonialistas africanas, o tópos do retor-

no à “África” foi presença constante na obra do mestre jamaicano e de outros músicos-compositores do reggae. 

O gênero surgiu da releitura que os negros da periferia jamaicana fizeram de outros estilos musicais da diáspora, 

como o rhythm‟n‟blues, funk, rock, gospel e, sobretudo, da soul music afroamericana, hibridizados a ritmos afri-

canos e caribenhos. Marley viveu como imigrante nos EUA, durante os anos de 1960, no auge da explosão da 

black music e dos Direitos Civis, incorporando e traduzinho esses gêneros em sua música quando do retorno à 

Jamaica, no início dos anos 1970. Marley foi o primeiro grande astro pop global do Terceiro Mundo e o reggae o 

gênero que mais influenciou os movimentos musicais no mundo. Foram os imigrantes jamaicanos que levaram o 

reggae para as periferias da Inglaterra, influenciando diretamente o movimento punk (o The Clash, claramente) e 

artistas brancos de reggae como The Police, UB40, Madness, The Specials, entre outros. A diáspora jamaicana 

criou vários grupos de reggae no Reino Unido, tais como o Black Uhuru e Steel Pulse, de Manchester. Nos anos 

de 1980, o gênero se desdobou no toasting, um estilo de reggae “falado” com base no DJ, que lançou parte da 

cultura da música house, como vimos na figura do DJ Pinky Whalla, em Os Versos Satânicos. Foram os imigran-

tes caribenhos que implantaram a cultura do DJ nos EUA e criaram, no cruzamento com outros filões da diáspo-

ra, o rap afroamericano. 
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vo, que podemos sentir e nomear”, sublinha Hall (2003, p.73).  

Desconcluindo, enfim: retornar à “África”, como em Tempo de Migrar para o Norte, 

ou torná-la um fluxo textual na diáspora, a exemplo de Omeros, não é uma panaceia para os 

inúmeros problemas políticos que os enclaves de imigrantes diaspóricos enfrentam diariamen-

te, pois há muitos contratempos nos ritmos de vida das “Áfricas”
 119

 e das diásporas. Se nem 

tudo é celebratório nesse processo, ainda assim a “África” vai e vem, mas não se afasta. 

Quando sai de casa, seus filhos se olodunzam, se ilê-aízam, se hip-hopizam, se eletrificam, se 

mangueficam; e escrevem de volta para casa; e de Detroit a Periperi, onde nasci, via Kings-

ton, Recife, Havana, Rio, Luanda, Cachoeira, Londres, Nordeste de Amaralina, Bar do Reg-

gae, Kinshasa, Paris, Soweto, Lisboa, Alto Zé do Pinho, Dakar, Liberdade, Abeokuta, Nova 

Orleans, rola o maior jazz, as maiores hibridações, as mais eficientes histórias alternativas 

àquelas impostas pelo colonialismo; o melhor funk e soul, o maior reggae, o maior samba, o 

melhor rap, o maior african pop; o melhor afrobeat, a mais significativa World Ficction, as 

importantes políticas pela cidadania, a maior-menor poesia, a mais importante contracultura 

da modernidade...  

A poética pós-colonial de Walcott não é restauradora nem faz pensar o passado e as 

sobrevivências africanas no Novo Mundo como saudosismo patológico, mas antes como uma 

força vital, virtual e ativa numa rede de temporalidades e descontinuidades. Como observa 

Bhabha, as viagens no tempo disjuntivo e os deslocamentos dos personagens migrantes de 

Omeros podem ser lidos enquanto o desejo “pós” da arte contemporânea de “tocar o lado de 

cá do futuro”; e das pequenas partes do poema, de seu ir e vir, emerge a história das “passa-

gens da migração e da diáspora” (BHABHA, 1998, p.41). 
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 Aqui e em seguida homenageio o “clássico” Mama África, de Chico César. 
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CODA (CONSIDERAÇÕES FINAIS) 

 

 

A historiografia e a prática teórica são campos de guerra, como sugere Nietzsche em 

suas Considerações Intempestivas (2003), úteis e ao mesmo tempo desnecessárias à vida, que 

costumam ser inclementes com os perdedores e afáveis com os vencedores, lembra Walter 

Benjamin (2013). As migrações são um tema tão vasto e podem sugerir uma monumentalida-

de que transformaria logo qualquer esforço crítico em totalização e exercício de megalomania. 

No entanto, a cronologia seguida aqui, atravessada por hiatos, pequenas províncias e platôs, 

procurou lançar descontinuamente, a partir dos textos analisados, alguma compreensão acerca 

das dinâmicas e das idiossincrasias de cada momento migratório em particular no século 20. 

Falar em “migrações do século 20” já é uma ambição perdida no ponto de partida. As migra-

ções em massa de poloneses, italianos, nigerianos, alemães, irlandeses, japoneses, argelinos, 

morroquinos, libaneses, judeus, entre outros grupos, para as Américas e para a Europa, inicia-

das no século 19, prolongaram-se século 20 a dentro motivadas por motivos bem variados:  

fortuna ou trabalho nos “lados ocidentais”; outros para salvar a vida e fugir da fome, da into-

lerância religiosa ou de regimes totalitários, aqueles atraídos por políticas de incentivos mi-

gratórios, outros pelo “direito de migrar” em busca de momentos de liberdade política... Dar 

conta dessa enormidade de situações é humanamente impossível. 

O que me interessou aqui foi entender como, no momento atual, certos autores literá-

rios tornaram esses sujeitos personagens conceituais, cujos deslocamentos repercutiram nas 

histórias e nas culturas de chegada e saída. Por isso não pretendi fazer qualquer mapeamento 

exaustivo e sistemático do tema. Porém, o leitor que chegar até essa (des)conclusão deve ter 

percebido que cada capítulo diz de um tempo da migração: partir, ficar, retornar, partir outra 

vez, voltar sem deixar os lugares de chegada, migrar sem sair do lugar, viver expatriado na 

gangorra cultural, morar sem habitar origens (ou em várias) e experimentar as agruras e pra-

zeres nas rotas do trânsito – tudo isso é parte dos percursos dos imigrantes, esses personagens 

conceituais que se dividem, multiplicam-se e se diasporizam em cada etapa da “viagem”. 

Para não reduplicar ainda mais o que já foi visto nos capítulos anteriores, comento 

aqui o que ficou de fora. O projeto que submeti quando do meu ingresso no Programa de Pós-

Graduação em Literatura e Cultura, em 2011, intitulava-se O Brasil não é mais aqui: exílios, 

migrações e trânsitos identitários no cinema e na literatura. A proposta principal era discutir 

as representações e as reconfigurações da cultura brasileira no cinema e na literatura acerca 

dos migrantes, vividas através das fronteiras nacionais nas últimas três décadas A primeira 
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hipótese era que as histórias escritas por/ou sobre brasileiros no exterior colocam em pauta os 

redirecionamentos dos fluxos migratórios na contemporaneidade, ou seja: essas são narrativas 

que representam a passagem da “vocação receptora” do Brasil, historicamente representado 

como “destino de povos” imigrantes, para a posição de “grande país exportador” de sujeitos 

desterritorializados. Uma hipótese subsidiária era que, na comparação entre as memórias do 

exílio político dos anos de 1960/70 e as narrativas diaspóricas atuais, seria possível perceber 

modos diferenciais de produção das representações da origem e da identidade nacional. Ou 

seja: enquanto nas narrativas do exílio, os sujeitos tendem a manter uma relação vertical e 

primária com sua identidade originária – e a volta ao país de origem é dada como certa e defi-

nitiva –, na escrita migrante mais recente, a dupla consciência é do tipo horizontal e multilo-

calizada, tornando os lugares de partida e chegada indecidíveis. A ideia proposta nesta tese – 

o sujeito migrante das ficções contemporâneas e das ciências humanas como um “persona-

gem-conceitual” das reconfigurações culturais da atualidade – já estava, portanto, no horizon-

te do projeto.  

Ao longo de uma década, recolhi um corpus de narrativas literárias brasileiras, alguns 

publicados por pequenas editoras ou pelos próprios autores, que mobilizam questões funda-

mentais sobre a nação, as identidades, o local e o global e as pós-modernas experiências me-

tropolitanas. Entendia (e ainda entendo) que havia nas franjas da literatura brasileira uma poé-

tica em curso, “frágil e nova, numa estranha geografia poética” (ONFRAY, 2009, p.57), em 

livros como Dedé Mamata: eles só aplaudem quem chega, de Vinicius Vianna; Yes, eu sou 

brazuca, de José Bicalho; Pau-de-arara classe turística, de Regina Rheda; Clandestinos: 

aventuras de um guia de imigrantes ilegais nas fronteiras americanas, de Thales de Leon; 

Clandestinos na América, de Dau Bastos; Nacionalidade: estrangeira, de Cláudia Bastos; Os 

Estrangeiros do trem N, de Sérgio Vilas Boas; Hasta la vista, Baby, de Vinícius Caldevilla; 

Sonhos que de cá segui, de Silvio Sam; Viver de lembrança, morrer de saudade, de Márcia de 

Oliveira; A Pátria que o pariu, de Jason Tércio; além dos filmes Terra Estrangeira, de Walter 

Salles e Daniela Thomas; Dedé Mamata, de Rodolpho Brandão; Jean Charles, de Henrique 

Goldman; Dois Perdidos numa noite suja e Olhos Azuis, ambos de José Joffily. 

Contudo, a sincronicidade das circunstâncias e as oportunidades que se abriram no 

âmbito dos componentes curriculares ao longo do curso me fizeram migrar para outro corpus 

literário, o qual já se achava latente como paisagem do primeiro projeto apresentado. Assim, 

em A Representação Literária, a análise ruminativa de Mimesis de Auerbach e Humanismo e 

crítica democrática, de Said, rendeu, além de um seminário temático, um ensaio em que arti-

culava essas duas obras às questões referentes à fenomenologia do exílio. O resultado desse 
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esboço foi ampliado e se tornou o primeiro capítulo deste trabalho.  

Quase na mesma época, um convite para participar de um congresso sobre música po-

pular massiva, em um simpósio sobre literatura, migrações e música, levou-me de volta aos 

romances O Álbum Negro, de Hanif Kureishi, O Chão que ela pisa e Os Versos Satânicos, de 

Rushdie, este último que havia causado uma impressão considerável no locutor que vos fala 

quando da primeira leitura proposta pelo Profº Dr. Francisco Lima, durante o mestrado. A 

junção dessas experimentações foi dilatada e se transformou nos capítulos dois e três que es-

tão aqui. 

No segundo módulo de Seminários II, o recorte proposto foi discutir as imagens da 

migração em textos literários e no cinema canadenses, com ênfase neste último. A exibição e 

análise em conjunto do filme Incêndios, de Denis Villeneuve, e a leitura da peça homônima 

de Wajdi Mouawad levaram-me às questões relacionadas entre os imigrantes e o tema do re-

torno às origens. Segundo Mouawad no prefácio do drama – segunda parte de uma tetralogia 

iniciada com a encenação de Litoral, em 1997, Incêndios “é uma reflexão impiedosa sobre a 

questão da origem”, na qual “tratamos de território, de reconstrução, da guerra do Líbano, de 

Noé e do Abitibi. Tratamos de divórcios, de casamentos, de teatro e de Deus. Tratamos tam-

bém do mundo de hoje, da guerra do Iraque, mas também do mundo de ontem: a descoberta 

da América” (MOUAWAD, 2013, p.9). Filme e peça contam as trajetórias de dois persona-

gens principais, ambos imigrantes de origem árabe, que, após a morte da mãe, Nawal (aco-

metida por uma afasia após um choque provocado por uma revelação vinda de sua experiên-

cia na guerra), têm que se defrontar com o passado trágico e doloroso da família. Como traba-

lho de conclusão do módulo, escrevi uma pequena análise do filme, intitulado O Calcanhar 

de Abou: um close-up de Incêndios. A proposta do texto era entender como no objeto fílmico 

se articulam as formas estéticas e contextuais, as conexões entre o texto cinematográfico e as 

marcas sociais e históricas que o produto audiovisual representa e tematiza. A questão era 

inquirir como o filme se organiza formalmente e emite os signos de sistemas externos (a his-

tória do exílio forçado pela violência da guerra etc.). Nessa breve leitura de Incêndios, cen-

trando-se apenas na decupagem da sequência de abertura do filme de Denis Villeneuve, a es-

tratégia metodológica (e não anunciada) vinha de Mimesis de Auerbach e recaía na articulação 

entre o close reading, digamos, na chave da leitura filológica de uma única sequência, fazen-

do com que esta desencadeasse, como Auerbach faz com os trechos de textos literários, va-

zões para a paisagem histórica do filme e vice-versa. 

A imagem de abertura do filme nos mostra, em um grande plano geral, uma paisagem 

montanhosa, cuja geografia neutra não identifica um espaço referencialmente marcado, já que 
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o país, a guerra e os acontecimentos apresentados no filme não são nomeados diretamente, 

mas funcionam como alegorias dos conflitos coletivos e campos de refugiados na região do 

Oriente Médio, distantes, porém comunicantes com muitos daqueles lugares que aparecem em 

Êxodos de Sebastião Salgado. A trilha sonora, de início, é “ambiental”: sons de pássaros e 

ruídos do vento. Os acordes da canção You and Whose Army?, da banda Radiohead, surgem 

gradualmente e coincidem com os primeiros passos da câmera que descrevem o espaço interi-

or de uma escola em ruínas. Os movimentos de câmera são lentos, assim como a movimenta-

ção dos primeiros personagens que surgem na cena. Na montagem, há uma simetria rítmica 

entre os deslocamentos contidos da câmera, o andamento da música e a quase imobilidade dos 

atores: alguns poucos adultos armados e “crianças da guerra” cujos olhares fixos ora são dire-

cionados para o chão, ora vão em direção à ação dos adultos, que vigiam através das janelas 

enquanto outros “soldados” raspam os cabelos das crianças. A fotografia é fria, natural e qua-

se monocromática, com pouca luminosidade ou com uma luz que vem de fora, acentuando as 

sombras e os tons cinza, como na estética de Salgado, apesar da “cor”. O estilo utilizado para 

encenar a situação inicial incorpora intertexualmente, embora com outra economia, a icono-

grafia da dor e dos traumas coletivos, em Ruanda, Nigéria, Bósnia e, claro, os conflitos entre 

palestinos e israelenses no Oriente Médio. A retomada dessa iconografia explica-se também 

por sua ampla circulação nos discursos e representações que envolvem os deslocamentos 

massivos de refugiados e os “novos campos de concentração” surgidos a partir de conflitos 

políticos e territoriais em todo mundo, não à toa um dos temas centrais de Incêndios. 

Foi importante também, durante o curso, o diálogo com Andreas Huyssen. Para o au-

tor, a iconografia do trauma retorna em muitas das imagens dos refugiados no mundo global e 

nas representações de suas políticas da memória (tema do primeiro módulo disciplinar minis-

trado pelas Professoras Doutoras Florentina da Silva Souza e Maria de Fátima Ribeiro). Numa 

época marcada por limpezas étnicas e crise de refugiados, migrações em massa e mobilidade 

global, “as experiências de deslocamento, relocação, migração e diásporas parecem ser não 

mais a exceção e sim a regra” e, ainda segundo Huyssen, “tais fenômenos não contam toda a 

estória” em separado (2000, p.31). Embora não diga claramente, com certeza a reflexão pro-

posta no espaço da disciplina, sobre essas questões imagéticas, migrações e o tópico do retor-

no do emigrado, irradiaram-se e estiveram nas argumentações, seja na passagem sobre a foto-

grafia de Sebastião Salgado seja como disparador para as (re)leituras do tema em Tempo de 

Migrar para o Norte e Omeros, no capítulo que fecha este trabalho. 

Dito de outra maneira, e focando agora no que foi discutido ao longo destas páginas, 

os trabalhos dos intelectuais exilados, na leitura do “humanismo mundo” de Said, mesmo in-
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seridos numa monumentalidade histórica, são representativos das várias diásporas dos judeus 

na era da Shoah, mas também dizem do vasto compêndio provincial dos exílios políticos que 

se seguiram ao longo do século 20, incluindo os exilados brasileiros durante o período da di-

tadura militar nos anos 1960 (embora estes não entrem em meu foco). Como os exílios políti-

cos ou simbólicos, propriamente ditos, estão ligados, por razões indiscutíveis, à infâmia da 

violência política, as obras discutidas por Said mostram que o exílio nem sempre extingue a 

capacidade crítica de suas vítimas, mas, ao contrário, obriga, por conta das rupturas e distan-

ciamentos em relação aos lugares de origem e de chegada, que os sujeitos nele envolvidos 

transformem as agruras do desterro em acicate que incita o pensamento desacomodado a ser 

“contra e até mesmo desagradável” (SAID, 2005, p.27). Quando o “humanismo” – visto como 

um bloco fechado e de maneia estereotipada, tanto por admiradores quanto pelos detratores – 

já era dado como uma patranha, e sua biblioteca se tornara o último refúgio dos estetas elitis-

tas e conservadores, a posição exilada de Said tornou possível vislumbrar vias alternativas 

para além da pulsão de morte, do idealismo e do subjetivismo e oferecer uma proposta ética 

de grande alcance, que não rejeita em bloco o humanismo, mas antes o ativa a partir dos seus 

próprios limites, nas frestas, tensões e distanciamentos do exílio. Tudo isso tem um preço, até 

mesmo ser considerado revivalista, eurocêntrico ou politicamente restaurador. Não é fácil 

colocar em questão o próprio lugar de “estrela anti-humanista”, como Said faz em Humanis-

mo e crítica democrática, e se pôr no exílio voluntário de uma terceira margem.  

No caso de Amy Foster, de Joseph Conrad, propus que este seja o precursor na repre-

sentação das migrações modernas que atingiram uma escala massiva na virada do século 19 

para o 20. O conto de Conrad foi aquele que, pelo menos, esboçou literariamente uma cesura 

entre as antigas migrações e as peculiaridades das migrações ocorridas no pico da moderniza-

ção e do imperialismo, com suas figuras individuais e solitárias, desconectadas em definitivo 

de seus pontos de partida, a despeito de estarem quase sempre ligadas, no lugar de entrada, a 

algum tipo de pertencimento coletivo e de reinvenção dos arquivos do passado através da 

memória.  

Já Os Versos Satânicos representa um tipo de migração mais próxima ao contexto do 

pós-colonial (nos sentidos temporal e posicional) e das ansiedades que caracterizaram a crise 

dos impérios europeus no século 20. Seus personagens estão mais próximos (embora a trama 

se passe na antecena imediata da popularização das conexões virtuais e do incremento das 

comunicações a distância) dos movimentos de uma contemporânea “migração iô-iô”. No ro-

mance, os vínculos culturais entre as origens (Índia) e a imigração (Inglaterra) não são absolu-

tamente excludentes como antes e, entre idas e voltas, os personagens já não têm que se con-
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frontar com os cortes de uma separação definitiva, como o imigrante de Amy Foster teve de 

enfrentar no início do século 20. Os descendentes dos filhos da meia-noite – estes os imigran-

tes indianos dos anos de 1960 –, em Os Versos Satânicos, já não experimentam com a mesma 

intensidade a filiação às origens dos mesmos modos que seus pais, os filhos da independên-

cia. Em Rushdie, esses jovens – geralmente o grupo-alvo preferencial de recrutamentos dos 

oportunistas fanáticos para o terrorismo global –, reinventaram, nos trânsitos das diásporas, a 

base da música popular massiva, imitam Madonna, assistem a filmes de zumbis e de 

Bollywood, ouvem Prince, Reggae, Dancehall, Dub, adoram música indian pop, inventam e 

participam da subcultura urbana das festas raves e transformam, nas relações com sujeitos 

daqui e de lá, a cultura em espaço hedonista, sensualista, secular, corporal, existencial e cria-

tivo, fazendo a novidade entrar no mundo. Esse elogio ao novo trabalho das diferenças nos 

desdobramentos culturais das migrações e às formas híbridas de identidades, ostentadas e/ou 

perdidas por seus personagens imigrantes, representa, na visão de Rushdie, não só a perma-

nência das tensões e choques entre colonizados e colonizadores, mas especialmente as nego-

ciações identitárias dos sujeitos migrantes que enfrentam a dupla provocação de serem trans-

formados e de transformar os lugares de chegada. Assim, Os Versos Satânicos, para além da 

discursividade que o atrela à polêmica da fatwa, é um texto seminal para entendermos os pro-

cessos de transculturação que marcaram – e ainda estão ativos – a pós-modernidade. 

Por fim, na aproximação e na passagem do meridiano entre Tempo de Migrar para o 

Norte, de Salih, e Omeros, de Walcott, há também uma dobra representativa das formas com 

as quais grande parte dos imigrantes tem de lidar quanto às rotações sofridas pelas origens 

culturais e nacionais, num momento em que essas formas de orientação e pertencimento são 

postas em tensão e questionadas pela atual maneira de se conceberem as identidades culturais. 

Se em Tempo de Migrar para o Norte é possível ver a emergência da resistência e da oposi-

ção ao colonialismo numa viagem dilemática para dentro das origens, sinalizando que a leal-

dade nacional ainda era/é uma questão importante em nossas identidades, em Omeros a 

anamnese das heranças coloniais da escravidão sintoniza-se com as estratégias de invenção 

identitária mais próximas dos novos prazeres e desafios da diáspora e dos movimentos das 

migrações contemporâneas.  

Enfim, tive a “oportunidade” de encontrar durante o percurso do doutoramento meu 

tempo de migrar e certas conveniências que não me fizeram “abandonar” os imigrantes brasi-

leiros do projeto inicial – antes, ensejaram meu trânsito para outros espaços literários para 

viver um tipo de cosmopolitismo (pobre e sem bolsa, é claro) coerente com aquilo que o obje-

to (ou objetos) desta pesquisa exigia. Em muitos momentos, foi possível, entre prazeres e in-
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certezas, me deslocar por outros territórios como um cosmopolita periférico baiano-brasileiro 

de Periperi falando e transitando nos Estados Unidos, na Turquia, em Colebrook, na Índia, 

em Londres, na Palestina, em Dublin, nas margens do Nilo, no Caribe e em Salvador, este 

porto de diásporas onde todos que chegaram vieram de fora. Me voilà! 

Em tempo, O Brasil não é mais aqui: exílios, migrações e trânsitos identitários no ci-

nema e na literatura já emigrou para uma pesquisa de Iniciação Científica e Dedicação Ex-

clusiva na UNEB e será objeto de um provável pós-doutoramento. 
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