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APRESENTAÇÃO
Este livro reúne os textos apresentados durante o  

2º Encontro Literatura, História e Pós-colonialidade, realizado 
na Universidade Federal Fluminense, campus do Gragoatá, 
nos dias 26 e 27 de setembro de 2018. Nesta segunda edição, 
intitulada “Vozes em diálogo”, damos continuidade ao projeto 
interuniversitário e interdisciplinar, que tem por objetivo 
impulsionar o diálogo entre pesquisadores que têm como foco 
central de investigação a experiência (pós)-colonial a partir 
de interfaces variadas. Em sua primeira edição, em setembro 
de 2017, no Instituto de Letras da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro, o encontro reuniu pesquisadores, professores, 
tradutores e público universitário em geral em torno das 
fricções entre História, Tradução e Literatura. Nessa segunda 
edição, o encontro reuniu pesquisadores e docentes vinculos 
à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, à Universidade 
Federal Fluminense, à Universidade Federal do Rio de Janeiro, à 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, à Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro, à Universidade Estadual do Piauí, 
à Université de Bourgogne da França, ao Colégio Pedro II e ao 
Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

O 2º Encontro Literatura, História e Pós-colonialidade 
promoveu debates em torno da pós-colonialidade em suas 
interfaces com diversas áreas do saber: formação crítica  
dos leitores no âmbito escolar, cultura yorubá, arte 
cinematográfica, literatura brasileira contemporânea, literatura 
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feminina negra, literatura indígena, literatura africana  
de língua portuguesa, literaturas francófonas, literatura cubano-
estadunidense, artes plásticas e biografias mediadas.

O objetivo foi o de encorajar passarelas entre diversas 
áreas do conhecimento para compreender o fenômeno da 
(pós)-colonização sob diversos prismas e perspectivas teóricas. 
Neste sentido, os pesquisadores convidados privilegiaram a 
(pós)-colonização em suas pesquisas de maneiras diversas e 
complementares, tematizando heranças coloniais, valorizando a 
ancestralidade, entoando a cultura negra através de diferentes 
vozes e promovendo uma revisão literária do fato histórico 
sob o prisma daqueles que tiveram suas vozes silenciadas por 
processos históricos de dominação e apagamento.

A contribuição dos pesquisadores cujos textos estão aqui 
presentes abriu a perspectiva de diferentes visões do fenômeno 
da pós-colonialidade, marcada por diásporas, pela alteridade e 
pelo mosaico identitário.

Leonam Quitéria Gomes Monteiro, em “Linguagem, 
Memória e Identidade: O cinema como construtor de ideias”, 
objetiva fornecer caminhos para se pensar como a linguagem 
cinematográfica, a partir de seus elementos, produz identidades. 
Ou seja, pensar a linguagem como uma tentativa de dar conta 
da(s) experiência(s). O cinema, como uma forma de discurso que 
propõe uma formulação sobre o mundo e para o mundo, torna-
se uma chave para observar o que ele diz e como diz sobre uma 
determinada realidade. O ensaísta considera o cinema como 
peça estrutural na construção das identidades e da diversidade, 
e, neste sentido, ele permite extinguir as construções identitárias 
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que nos obrigam a sermos imutáveis, estáticos e iguais, 
aniquilando toda a possibilidade de nos enxergarmos, a partir de 
uma quantidade infindável de repertório e possibilidades.

No artigo de Jacques Ferreira Pinto, intitulado “Geografia 
imaginativa brasileira: Repertório orientalista por um viajante 
no século XIX”, o historiador aborda a mobilização de ideias 
do “orientalismo” no relato de viagem Da França ao Japão 
(1879) de Francisco Antonio de Almeida, astrônomo brasileiro 
que participou de uma missão científica francesa no Japão. Ao 
entrar em contato com as mais diversas sociedades africanas 
e asiáticas, o cientista tenta traduzir culturas completamente 
distintas para leitores brasileiros, utilizando-se de inúmeros 
instrumentos de observação e leitura, dentre eles, aqueles 
atrelados ao “orientalismo”, nos termos do intelectual palestino 
Edward Said. Ao debruçar-se sobre os nativos por meio da escrita 
do viajante brasileiro, o pesquisador analisa as diferentes formas 
e categorias particulares na construção da alteridade em relação 
ao “outro”, na segunda metade do século XIX. 

Gustavo de Andrade Durão, em “O Pós-colonial de um 
ponto a outro do Atlântico – Léopold Sédar Senghor e Aimé 
Césaire na revisão do movimento da Négritude”, intenta 
demonstrar a revisão do cânone imposta pela importância 
que assumem os pensadores negros, enfatizando algumas das 
especificidades dos escritores das sociedades não europeias. Se 
no campo das ciências humanas ainda temos grande dívida com 
as análises em relação a esses escritores, a crítica literária buscou 
uma renovação das suas interpretações, colocando em xeque 
a centralidade e a superioridade intelectual do pensamento 
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branco-europeu-ocidental. Ao comparar suas biografias e 
suas concepções sobre o movimento da Negritude, o ensaísta 
destaca os pontos de afastamento e aproximação entre suas 
tessituras intelectuais, cujas produções expressam fortemente o 
pensamento pós-colonial.

Mariana Muaze, em “Da ama de leite à mãe preta: Arte, 
Literatura, História e memória”, examina a pintura de Tarsila 
do Amaral, uma das protagonistas do movimento modernista 
brasileiro, destacando a semelhança entre a mulher retratada 
na tela “A negra” (1923, MALBA) e o retrato de Balbina, uma 
empregada doméstica, descendente de escravos, que foi ama 
de leite dos irmãos de Tarsila, tendo trabalhado durante muitos 
anos para a família Amaral. Interpelada por essa semelhança, 
a historiadora da escravidão no Brasil Mariana Muaze promove 
a análise do quadro à luz das obras Casa Grande & Senzala de 
Gilberto Freyre e Macunaíma de Mario de Andrade, vinculando-a 
às controvérsias que cercaram a construção da estátua da mãe-
preta na capital federal, reivindicada por uma série de ativistas 
negros.

O ensaio de Maria Aparecida Andrade Salgueiro, “Literatura 
negra: Diálogos transdisciplinares” nos traz reflexões sobre 
autoras negras de língua portuguesa do Brasil que apresentam, 
tanto em nosso país, quanto internacionalmente, uma práxis 
intelectual que se posiciona contra a História única, conceito 
desenvolvido por Chimamanda Adchie (2009). Expressando, em 
reescrita da História nacional, a revitalização do corpo da mulher 
e suas identidades, as autoras enfocadas, ao mesmo tempo em 
que questionam e convocam, através de sua Literatura, o corpo 
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social de seus países, sua historicidade e suas identidades sociais, 
problematizam, especialmente, a situação da mulher escritora, 
das intelectuais. E isto ocorre, em interação com outros campos 
de saberes das Ciências Humanas, em especial com a História, em 
diálogo, em alguns momentos, com autoras de diásporas outras.

Em “Meu nome é Buell Quain: Monólogo a céu aberto 
nos sertões centrais do Brasil”, Nonato Gurgel examina a 
narrativa de Bernardo de Carvalho, Nove Noites, que dialoga 
com histórias e culturas de diferentes espaços e tempos, traz 
à tona fatos e emoções sociais, evoca questões familiares 
e também estéticas. O ensaísta destaca que, através dessa 
estratégia, o leitor é levado a questionar as escolhas e os 
deslocamentos geográficos e existenciais desses personagens 
históricos e fictícios em seus embates entre “verdadeiro” e 
“falso”. Ao reescrever o passado, e contando uma história que 
ainda não está concluída, Bernardo de Carvalho inclui figurações  
de nossa história moderna, como as ideias e os roteiros culturais 
do marechal Rondon e outras figurações históricas como os 
irmãos Villa Boas pelos sertões adentro. Como mostra o ensaio, 
estas são questões rentáveis para quem escreve ou pensa as 
diferenças culturais.

Eunícia Barros Barcelos Fernandes, no artigo 
“Deslocamentos: literatura indígena e formação de professores” 
trabalha por seções distintas, cada qual com ênfase em um 
tema - pós-colonialidade, história e literatura – e um eixo 
temático distinto, correlato ao tema desenvolvido, mas que 
está em diálogo com todos: o desconhecimento acerca das 
sociedades indígenas; a ideia de cânone e o significado dessas 
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referências na escola. Para tal, a pesquisadora parte de três 
premissas: (1) o colonialismo moderno operou encobrimentos e 
desmerecimentos de outros modos de ser, pensar e fazer, sendo 
o aqui destacado, o das populações nativas da América; (2) a 
literatura, como um elemento artístico e poético, é instrumento 
de revisão e redimensionamento da razão moderna e (3) o modelo 
atual de escola e, portanto, de formação do professor, ainda se 
ampara nas formas de ser, pensar e fazer da modernidade. Sua 
argumentação objetiva, pois, inspirar mudanças no nosso modo 
de ver e de fazer, capacitando repensar, através da literatura, 
o paradigma moderno/iluminista na escola, sobretudo, com a 
incorporação da literatura indígena nas práticas escolares.

Os pesquisadores André Luís Mourão de Uzêda e Nádia 
Garcia Mendes, em “Pelo direito a outras vozes: contribuições 
da Literatura de autoria negra para a formação emancipatória 
do leitor literário”, descrevem um projeto de educação literária, 
desenvolvido junto a alunos da rede pública, em sua maioria 
de baixa renda, visando desconstruir o cânone literário que, 
na maioria das vezes, reforça os mesmos padrões homogêneos 
e hegemônicos que perpetuam a exclusão, discriminação e 
preconceito dos grupos que tiveram sua voz silenciada. Não 
se vendo representados pelas vozes que os circunscrevem 
na literatura, manifestam um desinteresse pela leitura.  
Inspirado na pesquisa coordenada pela pesquisadora Regina 
Dalcastagnè, da Universidade de Brasília, o grupo de professores 
tenta reverter esse quadro elitista e discriminatório, descartando 
os modelos canônicos e trazendo as expressões da cultura negra 
e periférica que ocupam diariamente os corredores e os pátios 
das escolas.
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Em “Contar a história da colonização e da escravidão para 
as crianças: a literatura infanto-juvenil pós-colonial de Maryse 
Condé e Gisèle Pineau”, Pauline Franchini traz um aspecto 
pouco estudado na obra dessas duas autoras contemporâneas 
caribenhas de língua francesa, referências incontornáveis no 
campo dos estudos pós-coloniais, que são os romances voltados 
ao leitor mirim ou jovem adolescente. Essa literatura infanto-
juvenil trata, sem maniqueísmo e com muita sutileza, dos 
mesmos assuntos que a literatura para os adultos. Pela infância 
das autoras, marcada pelo apagamento e o silenciamento da 
verdade histórica sobre a escravidão, os jovens personagens 
fictícios dos romances infanto-juvenis de Maryse Condé e de 
Gisèle Pineau são espelhos ideais dos leitores, já que não apenas 
conhecem profundamente a história de seus antepassados, 
como também se orgulham de suas origens. 

No ensaio intitulado “Representações da Alteridade: 
A ‘Autobiografia Americana’, de Dany Laferrière”, Irene de 
Paula tece uma reflexão sobre a “autobiografia americana” de 
Dany Laferrière – extensa obra autoficcional escrita em dez 
volumes – a partir de quatro livros do autor que propõem uma 
abordagem metautoficcional, que o escritor faz da própria obra.  
Partindo da ideia de “espaço (auto)biográfico”, trama 
interdiscursiva que articula diferentes tempos, espaços e 
gêneros discursivos, na confluência do individual e do coletivo, 
Irene de Paula traz reflexões sobre esse conjunto de obras em 
sua dimensão intertextual, dialógica e metaliterária. 

A pesquisadora Maria Bernadette Porto, no artigo “Corpos 
da resistência e paisagens em fúria no imaginário insular 
caribenho: A inscrição da geopoética no romance L’Île et une 
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nuit, de Daniel Maximin”, destaca que diante da consciência da 
catástrofe vivida individual ou coletivamente, afirmam-se novas 
formas de se pensar e de se representar o mundo. Assim, Maria 
Bernadette propõe analisar um romance caribenho elaborado 
a partir da manifestação da natureza em fúria sob a forma de 
um ciclone, destacando o lugar da palavra da resistência no 
imaginário do escritor e ensaísta Daniel Maximin, ancorado na 
geopoética de seu arquipélago de Guadalupe. Como Sherazade, 
L’île et une nuit gira em torno da narradora, que dribla os riscos 
da morte iminente graças à força do Verbo, assegurando ao 
humano a primeira e a última palavra, capazes de domar a voz 
do ciclone, na tentativa de compreensão do inexorável.

Vanessa Massoni da Rocha, no artigo “Eldorado às 
avessas: a experiência antilhana do BUMIDOM em D’eaux 
douces, de Fabienne Kanor”, contempla o polêmico projeto de 
lei francesa do BUMIDOM, em vigor de 1963 e 1981, cuja sigla 
significa Escritório para desenvolvimento das migrações nos 
departamentos ultramarinos. O projeto se atém ao estímulo 
para desenvolvimento das migrações nos departamentos 
ultramarinos. Tema tabu, o BUMIDOM promoveu um “genocídio 
por substituição”, como bem o definiu Aimé Césaire, ao encorajar 
a emigração em massa de Antilhanos para a França metropolitana. 
Além disso, trouxe à baila “sequelas da colonização”, desnudou 
complexos identitários antilhanos e evidenciou episódios severos 
de racismo, preconceito e racionalização que colocam em 
xeque a legitimidade da identidade caribenha em solo europeu. 
Fabienne Kanor, autora de origem martiniquenha, consagrou 
seu romance de estreia, D’eaux douces, de 2004, a observar 
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como duas gerações vinculadas ao BUMIDOM experienciaram o 
controverso projeto migratório.

No artigo que tem por título “Corpos fraturados pela 
História: O caso de Ualalapi e Orgia dos loucos, de Ungulani Ba 
Ka Khosa”, Vanessa Ribeiro Teixeira faz uma análise comparativa 
entre as duas obras do escritor moçambicano Ungulani Ba 
Ka Khosa, refletindo sobre as diferentes formas de conceber 
o processo de reescrita ficcional da História, construído 
através de instigantes formulações alegóricas: a releitura 
crítica da queda de um império e a observação desencantada 
do desmantelamento de um corpo. Para sustentar sua 
argumentação, a autora remete-se aos postulados teóricos de 
Walter Benjamin, sobre literatura e história, Achille Mbembe, 
sobre o exercício da necropolítica, e Michel Serres, a respeito 
das discussões filosóficas sobre alegorização dos corpos e dos 
sentidos. Através desses dois romances, é possível trazer as 
vozes recalcadas pelos diferentes momentos que marcaram 
o percurso histórico moçambicano, antes, durante e após  
a colonização europeia. Enquanto o discurso do poder estiver 
atrelado ao império da barbárie, no qual a construção da história 
só se sustenta sobre ruínas, obras como as apresentadas aqui 
recriarão verdades sufocadas.

Por fim, o escritor angolano Jonuel Gonçalves, em “Quando 
um autor fala sobre seu livro” comenta agumas “coisas”, como ele 
mesmo define de seu romance A Ilha de Martim Vaz. O livro teve 
três edições em três países de língua portuguesa: Angola (2015), 
Portugal (2017) e Brasil (2017). O romance, inscrito na premissa 
do cosmopolitismo e da crioulidade, incorpora o erotismo, a 
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escravidão, o separatismo, a luta armada e o jihadismo para 
imbricar a história de dois casais e de épocas distintas. Em um 
artigo poético, escrito na primeira pessoa, Jonuel cita obras que 
o marcaram como leitor, busca definir o romance e discorre 
sobre a necessidade de escrita. Para além disso, o autor defende 
a premissa do romance como arma para, à luz de Glissant e 
Chamoiseau, fazer cair os muros que insistem em se colocar nas 
relações humanas. “Por isso escrevo: manter a lucidez, a vista 
e não perder o rumo. Por mim e em homenagem aos que me 
precederam na afirmação da crioulidade e do cosmopolitismo. 
Escrever, afinal, dá seguimento a “como se tivesse nascido com 
uma granada na mão”, confessa Jonuel.

Assim, na coletânea que aqui apresentamos, foram 
evocados relatos de viagem, testemunhos e textos ficcionais 
que promovem e dinamizam fatos históricos, imprimindo-
lhes uma ressignificação. Agradecemos aos pesquisadores que 
trouxeram sua contribuição para este livro pela adesão à nossa 
proposta e pela alta qualidade de seus artigos. Esperamos que 
os textos aqui compilados possam trazer alguma contribuição 
para o desenvolvimento dos estudos da Literatura e da História 
em obras africanas, brasileiras e caribenhas, permitindo o 
entrecruzamento dessas diferentes áreas do saber, abrindo-se 
para as diversidades culturais e suas geografias. Nosso intuito 
foi o de estabelecer um diálogo produtivo e questionador, 
estimulando novas possibilidades de pesquisa.

Maria Cristina Batalha
Vanessa Massoni da Rocha

Organizadoras
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LINGUAGEM, MEMÓRIA E IDENTIDADE: 
O CINEMA COMO CONSTRUTOR DE IDEIAS

Leonam Quitéria Gomes Monteiro (PPHR/UFRRJ)

A MEDIAÇÃO DA LINGUAGEM COMO CONSTRUTORA DE IMAGENS

O historiador Eric Hobsbawm afirmou, certa vez, que o 
cinema passou a influenciar a “[...] maneira como as pessoas 
percebem e estruturam o mundo.” (Apud KORNIS, 1992, p.237). 
Esse produto cultural transformou as relações da arte e dos 
meios de comunicação, criando uma ruptura com o que até 
então era conhecido, atingindo um impacto enorme para toda a 
sociedade moderna (KORNIS, 1992, p.237).

O cinema, diferentemente de outras fontes documentais, 
é produzido de uma forma muito específica e contêm uma 
linguagem muito particular, transmitindo suas mensagens em 
códigos que devem ser analisados. A linguagem cinematográfica 
é o que compõe e concede sustentação ao seu objeto final: o 
filme. Entender as particularidades dos elementos que a compõe 
é de vital importância para se chegar aos significados que ela 
pode produzir em uma determinada obra.

Pensar em linguagem cinematográfica é pensar em um 
campo específico, sem o qual o cinema não existiria. Elementos 
como iluminação, montagem, trilha sonora, movimentos de 
câmera, planos e ângulos são apenas alguns dos possíveis a 
serem analisados. Nossa compreensão se baseia no fato de 
que é a própria linguagem cinematográfica que nos fornece os 
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elementos para uma possível análise. James Monaco propõe 
possibilidades de como ‘ler’ um filme, ou melhor, de como 
cada elemento tem sua particularidade e é ímpar para criar 
significados. Monaco nos orienta metodologicamente a pensar 
“[...] como o filme opera em nós, psicologicamente, como isso 
nos afeta politicamente” (2000, p.17). Ou seja, no sentido de que 
o filme é entendido como veículo de um discurso e, portanto, 
oferece uma forma de ver o mundo.

O objetivo desse texto é fornecer caminhos para se pensar 
como a linguagem cinematográfica, a partir de seus elementos, 
produz identidades. Ou seja, pensar a linguagem como uma 
tentativa de dar conta da(s) experiência(s).

Entendemos o cinema como forma de discurso1 que 
propõe uma formulação sobre o mundo e para o mundo. E, 
nesse sentido, o cinema se torna uma chave para observar o 
que ele diz e como diz sobre determinada realidade. Ou seja, 
o cinema precisa ser pensado como obra da linguagem e não 
como reflexo da própria realidade (BERNARDET, 1980, p.57). 
Pensar o cinema nos faz pontuar questões que são da ordem de 
sua própria natureza. 

Segundo Hayden White, não existe texto que seja 
transparente por si só, antes, todos os textos são “saturados de 
elementos ideológicos” (1992, p.196), a partir do momento de 
1  Entendemos aqui a categoria de discurso mais do que uma simples forma de olhar o mundo, mas 
como uma manifestação do poder simbólico. Poder esse “[...] de construir o dado pela enunciação, 
de fazer ver e crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e, deste modo, a ação sobre o 
mundo, portanto o mundo.” (BOURDIEU, 1989, p.14) Entendemos que existe uma relação de poder 
que o discurso exerce e, nesse sentido, nos aproximamos da proposta de Michel Foucault, quando 
afirma que “[...] existem relações de poder múltiplas que atravessam, caracterizam e constituem o 
corpo social e que estas relações de poder não podem se dissociar, se estabelecer nem funcionar 
sem produção, uma acumulação, uma circulação e um funcionamento do discurso” (FOUCAULT, 1988, 
p.179)
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sua própria construção. Vislumbramos aqui, a categoria texto 
em suas múltiplas possibilidades, sendo de natureza escrita, 
imagética e até audiovisual, como no caso do cinema. Por isso, 
não se pode olhar para os textos como evidentes. White sugere 
aos historiadores que passem a enxergar o texto como passível 
de ser analisado como um produto (1992, p.196-197). Para ele, 
as análises deveriam ser pensadas e elaboradas, a partir do 
pressuposto de observar a “linguagem como um sistema de 
signos” (1992, p.199) para, então, discutir a questão da ideologia 
nos textos. “Denomino a ideologia como o problema central da 
história intelectual porque a história intelectual tem que ver o 
significado, sua produção” (1992, p.199).

White argumenta que durante muito tempo os historiadores 
intelectuais enxergavam os textos como dois grupos: o primeiro 
deles tinha como discussão central considerar o texto como 
“uma representação da realidade mais ou menos objetiva” 
(1992, p.200) e o segundo tinha como discussão considerar 
os textos como sendo de “natureza ideológica” (1992, p.200). 
Essas concepções não enxergavam as distorções da “realidade” 
que os textos carregavam consigo, acreditando, portanto, na 
possibilidade de acessibilidade ao contexto histórico “original”. 
O autor argumenta que se percebeu que o contexto só poderia 
ser acessado mediante a produção verbal (os próprios textos), 
e que essas produções também estavam sujeitas às distorções. 
Essa concepção foi estendida até a ideia de que o contexto 
também é atingido pela distorção ideológica que o acompanha 
em sua própria composição. O contexto representado em um 
texto só pode ser acessado a partir do produto verbal, portanto, 
a partir da própria linguagem (1992, p.200): 
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Mais precisamente, nos permite considerar a 
ideologia como um processo pelo qual diferentes 
tipos de significado são produzidos e reproduzidos 
estabelecendo uma atitude mental em relação ao 
mundo. (1992, p.201)

A perspectiva que White nos apresenta expõe o texto 
menos como efeito de causas ou reflexo, do que como uma 
forma de mediação complexa entre diferentes códigos que 
criam significados possíveis, e que são atribuídos à “realidade” 
(1992, p.210). Nesse sentido, a forma do texto deve ser 
percebida como reveladora dos valores que suas imagens 
e mensagens carregam (1992, p.211). O cinema é realizado 
a partir de uma linguagem própria, que se convencionou 
chamar de linguagem cinematográfica. São os elementos 
que a compõe que, reunidos, concedem corpo a um filme.  
A linguagem está relacionada à técnica e, como bem nos sugere 
Jean-Claude Carrière, devemos estar familiarizados com a 
forma que um filme é realizado, e de preferência conhecer 
profundamente as técnicas que compõem essa linguagem 
(2014, p.135). Ela é complexa e cada diretor recorre a ela de uma 
forma diferente, a utiliza de uma forma particular, fala de suas 
próprias ideias e com determinadas intenções (2014, p.31). É 
essa particularidade da linguagem cinematográfica que nos faz 
frisar que cada diretor acessa seu arsenal de uma determinada 
forma, construindo um conjunto de significados para a sua obra. 
Sejam eles intencionais ou não.

Segundo Jean-Claude Bernardet, é na tentativa de se impor 
como a própria realidade na tela que o cinema busca fazer-nos 
acreditar. Como se a realidade se movesse sozinha perante os 
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nossos olhos, e não como se existisse uma pessoa que escolhe a 
forma de contar e como contar uma história, quase eliminando a 
ideia de que existe um ponto de vista (1980, p.10). Entendemos 
o cinema como uma manipulação do real e, portanto, uma 
representação dele. É a partir de sua linguagem que ele propõe 
tal atitude. Nesse sentido, 

chega-se à conclusão de que os elementos 
constitutivos da linguagem cinematográfica 
não têm em si significação pré-determinada: a 
significação depende essencialmente da relação 
que se estabelece com outros elementos. Este 
é o princípio fundamental para a manipulação e 
compreensão dessa linguagem. (1980, p.20)

Amparamo-nos na proposta do historiador Roger Chartier 
para pensar a categoria de representação. Para o autor, a 
história cultural tem como um dos seus eixos “identificar o modo 
como em diferentes lugares e momentos uma determinada 
realidade social é construída, pensada, dada a ler” (2002, p.16-
17). Chartier argumenta que as construções do mundo social, 
ou seja, as representações que são elaboradas sobre ele, não 
são discursos neutros e, nesse sentido, elas produzem ideias, 
veiculam formas de pensar o mundo e, mais do que isso: 
produzem práticas sociais e políticas. Dialogamos com o autor 
para pensar a categoria imagem como uma representação do 
mundo e, portanto, essa deve ser colocada em um “campo de 
concorrências e de competições, cujos desafios se anunciam em 
termos de poder e dominação” (2002, p.17).

É nesse campo de batalhas que as imagens – representações 
do mundo – tentam criar e legitimar “os valores que são os seus 
[...]” (CHARTIER, 2002, p.17). As representações sobre o mundo, 
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segundo Chartier, se manifestam, a partir do momento em 
que elas “comandam atos, que têm por objetivo a construção 
do mundo social” (2002, p.18). Devemos pensar as imagens na 
perspectiva de que elas carregam consigo ideias e valores sobre 
o mundo. As ideias estão no mundo e, mais do que isso, elas o 
constroem, e isso não se realiza de forma fantástica, mas sim, 
por mãos humanas (2002, p.19).

Entender a categoria de representação como algo que 
faz parte de uma construção social possibilita-nos pensar 
que o mundo social não é um dado natural e, sim, construído 
historicamente, assim como as representações são elaboradas 
“pelas práticas culturais (políticas, sociais, discursivas) que 
constroem as suas figuras” (CHARTIER, 2002, p.27).

Christian Metz nos apresenta a sua discussão sobre 
a relação da linguagem com o seu objeto de estudo, que é o 
cinema. Utilizaremos a argumentação do autor para dialogar e 
ampliar os argumentos de Hayden White. A análise proposta por 
Metz, portanto, trata

os filmes como textos, como unidades de 
discursos, obrigando-se assim a pesquisar os 
diferentes sistemas (quer sejam códigos ou não) 
que venham informar esses e tornar-se implícitos 
neles. Se se declarar que a semiologia estuda 
a forma dos filmes, isso deve ser feito sem 
esquecer que a forma não é o que se opõe ao 
conteúdo, e que existe uma forma de conteúdo, 
tão importante quanto a forma do significante. 
(1980, p.21)

Nesse ponto, especificamente, o argumento do autor vai 
de encontro ao de Hayden White, quando esse argumenta que os 
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historiadores não deveriam opor a forma do texto com relação 
ao seu conteúdo, mas sim a compreendendo para que se possa 
chegar ao significado do conteúdo. E, nesse sentido, segundo 
F. R. Ankersmit, “[...] a linguagem não é um mero ‘espelho da 
natureza’, e que todo o nosso conhecimento e todas as nossas 
representações linguísticas da realidade carregam os traços do 
meio linguístico no qual são formuladas” (2012, p.210).

Para o autor, nós precisamos entender o filme como um 
discurso e como um texto e, portanto, como um objeto da 
própria linguagem. Nesse sentido, nosso olhar precisaria estar 
voltado para o fato de que, em um filme, a linguagem não é só 
constituidora da forma do filme – a linguagem cinematográfica 
– mas, também veiculadora de significados (METZ, 1980, 
p.12). “O discurso cinematográfico inscreve suas configurações 
significantes em suportes sensoriais de cinco espécies: a imagem, 
o som musical, o som fonético das ‘falas’, o ruído, os traçados 
gráficos das menções escritas” (METZ, 1980, p.15). Posto isso, 
para o autor, o trabalho semiológico deve se dedicar a analisar o 
filme também, a partir de sua linguagem.

Metz sugere que para ser encarado “como uma linguagem” 
(1980, p.16), o filme precisa ser pensado e analisado como 
um todo, pois sua construção é voltada inteiramente para a 
significação (1980, p.16). Complementarmente, a linguagem 
cinematográfica designa o filme como fato de discurso, portanto, 
passível de ser analisado de forma semiológica (1980, p.51):

O cinema, por seu lado, não é uma escrita, 
é o que permite uma escrita; por isso que o 
definimos como uma linguagem (= “linguagem 
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cinematográfica”): uma linguagem permite 
construir textos, ela própria não é um texto, nem 
um conjunto de textos, nem um sistema textual. 
(1980, p.338)

ENTRE MEMÓRIA(S) E IDENTIDADE(S)

Pensar a linguagem como constituidora (e constituída) 
de discursos e, portanto, atravessada pelas relações de poder, 
é perceber que o discurso cinematográfico propõe ou impõe 
de formas violentas – com traços coloniais – identidades e 
imaginários. 

Em seu filme O projeto Stuart Hall, o diretor John Akomfrah, 
nascido em Gana, traça a trajetória de um dos maiores intelectuais 
negros do século 20: o sociólogo jamaicano Stuart Hall. Em um 
dado momento da conversa, Hall é indagado sobre o que é a 
identidade. O intelectual afirma que “a identidade é como um 
diálogo permanente com o outro”. Guardemos essa ideia. 

Definir o conceito de identidade, de forma conclusiva, 
não é nosso objeto no escopo desse texto, entretanto, nos 
ampararemos na discussão proposta por Hall, em seu trabalho 
A identidade cultural na pós-modernidade (2006). Uma das 
enormes contribuições, dentre muitas do pioneirismo de Hall para 
os estudos culturais, está no fato de pensar que as identidades 
são múltiplas e que estão em constantes mudanças, portanto, se 
transformam. Por muito tempo, avalia Hall, essa percepção de 
que existia somente uma única identidade possível, que o sujeito 
poderia ocupar e que era imutável, permaneceu no campo dos 
debates, mas a modernidade trouxe para o centro da discussão 
a questão de que as identidades seriam, então, fragmentadas 
(2006, p.12):
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Essas identidades não estão literalmente 
impressas em nossos genes. Entretanto, nós 
efetivamente pensamos nelas como se fossem 
parte de nossa natureza essencial. (2006, p.47)

Se levarmos em consideração essa definição para a 
composição das identidades, então, podemos afirmar que o 
indivíduo ou um grupo podem atribuir a si diversas identidades 
e em diferentes momentos (HALL, 2006, p.13). O que o autor 
nos oferece como argumentação diz respeito ao fato de 
que as identidades podem ser pensadas a partir da ideia de 
representação que elas mesmas desejam estabelecer.2

À medida que os sistemas de significação 
e representação cultural se multiplicam, 
somos confrontados por uma multiplicidade 
desconcertante e cambiante de identidades 
possíveis, com cada uma das quais poderíamos 
nos identificar. (HALL, 2006, p.13)

O sociólogo nos aponta que existem diversos elementos 
que operam para que essa representação das experiências 
possam se sustentar, entretanto, uma delas nos é de importância 
ímpar: as memórias do passado (HALL, 2006, p.58). As memórias 
têm um papel de grande relevância para que as imagens criadas 
e/ou elaboradas em um filme possam ser ferramentas de criação 
de uma identidade. E, nesse sentido, vale relembrar que essa 

2  O antropólogo Fredrik Barth argumenta que os próprios grupos étnicos ou sociais constituem os 
limites e a persistência de suas fronteiras identitárias, sem deixar de lado os seus processos históricos 
(1976, p.11). Dialogamos com o antropólogo ao pensarmos que “[...] os atores utilizam as identidades 
étnicas para categorizar-se a si mesmo e aos outros [...].” (1976, p.15). Um olhar mais atento sobre 
os argumentos do autor, leva-nos a entender a importância da agência dos sujeitos que selecionam 
elementos que os mesmos consideram representativos e importantes para sua auto-identificação. 
“Alguns traços culturais são usados pelos atores como sinais e emblemas da diferença, outros são 
esquecidos e, em algumas relações, diferenças radicais são desprezadas e negadas.” (1976, p.15). Ver: 
BARTH, Fredrik. Los grupos étnicos y sus fronteras: la organización social de las diferencias culturales. 
México: Fondo de cultura económica, 1976. 
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elaboração é carregada de “violência simbólica” (POLLAK, 1989, 
p.3): “Uma cultura nacional nunca foi uma simples ponto de 
lealdade, união e identificação simbólica. Ela é também uma 
estrutura de poder cultural” (HALL, 2006, p.59).

As culturas nacionais são compostas não apenas 
de instituições culturais, mas também de 
símbolos e representações. Uma cultura nacional 
é um discurso – um modo de construir sentidos 
que influencia e organiza tanto nossas ações 
quanto a concepção que temos de nós mesmo. 
[...] As culturais nacionais, ao produzir sentidos 
sobre a “nação”, sentidos com os quais podem 
nos identificar, constroem identidades. Esses 
sentidos estão contidos nas estórias que são 
contadas sobre a nação, memórias que conectam 
seu presente com seu passado e imagens que 
dela são construídas. (HALL, 2006, p.51)

Se pensarmos nas imagens que uma nação ou um grupo 
deseja elaborar sobre si mesmo, de forma que produza sentido à 
sua narrativa, então, voltamos às relações de poder de que uma 
imagem é constituída e, portanto, constitui ao mesmo tempo, 
um determinado imaginário social. Em alguns momentos, 
imagens podem ser elaboradas para questionarem identidades 
que foram impostas de um grupo dominante para um grupo 
dominado. Os subalternos ou dominados podem e devem se 
utilizar dos filmes como instrumento de questionamento, a partir 
de novas narrativas, temas e uso da linguagem cinematográfica 
como forma de contrapor as diversas possibilidades e visões 
que um mesmo grupo tem de si. Nesse sentido, o cinema feito 
por agentes históricos tem tido um papel fundamental para 
reformular o que sempre foi tido como uma memória dominante 
estável. 
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Michael Pollak nos apresenta uma discussão acerca da 
construção da memória. Afirma que a memória coletiva é 
“uma forma específica de dominação ou violência simbólica” 
(1989, p.3). Um dos pontos principais de sua argumentação é 
discutir que a construção da memória não é um dado natural 
e que, portanto, precisamos analisá-la como um fenômeno 
social. Essa violência acontece porque existe uma “batalha da 
memória” (1989, p.5) sendo travada, porque ao lado oposto da 
“memória oficial” (1989, p.4), existem “memórias subterrâneas” 
(1989, p.4) que travam esse embate como forma de tentarem se 
impor. Estabelecido esse cenário, “a memória entra em disputa.” 
(1989, p.4). Uma vez que as “memórias subterrâneas” (1989, 
p.4) podem vir à tona, e serem conhecidas, elas “[...]conseguem 
invadir o espaço público, reivindicações múltiplas e dificilmente 
previsíveis se acoplam a essa disputa da memória, no caso, as 
reivindicações [...]” (1989, p.6).

Estudar as memórias coletivas fortemente 
constituídas, como a memória nacional, 
implica preliminarmente a análise de sua 
função. A memória, essa operação coletiva 
dos acontecimentos e das interpretações do 
passado que se quer salvaguardar, se integra, 
como vimos, em tentativas mais ou menos 
conscientes de definir e de reforçar sentimentos 
de pertencimento e fronteiras sociais entre 
coletividades de tamanhos diferentes [...]. Isso 
significa fornecer um quadro de referências e de 
pontos de referência. (POLLAK, 1989, p.10)

Podemos esboçar uma primeira afirmação importante 
sobre o caráter da memória: ela também serve ou pode ser 
utilizada com a função de criar uma imagem-consenso sobre 
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um grupo social ou sobre uma grande coletividade. Seguindo 
a afirmação de Pollack, de que elas nos fornecem um quadro 
de referências, podemos nos indagar se essas referências não 
são as responsáveis por agregarem os elementos selecionados 
para a formação da imagem criada sobre um grupo, ou seja, sua 
própria identidade. 

O trabalho de enquadramento da memória se 
alimenta do material fornecido pela história. 
Esse material pode sem dúvida ser interpretado 
e combinado a um sem-número de referências 
associadas; guiado pela preocupação não apenas 
de manter as fronteiras sociais, mas também 
de modificá-las, esse trabalho reinterpreta 
incessantemente o passado em função dos 
combates do presente e do futuro.
(POLLAK, 1989, p.11)

Existe mais um elemento da argumentação de Michael 
Pollak da qual lançamos mão. O autor argumenta que esse 
enquadramento da memória não se dá apenas no plano simbólico, 
mas também no plano material. Pois, esse enquadramento 
precisa ser manifestado em um suporte e, segundo o autor, o 
melhor deles é o filme que tem um papel chave de “formação 
e reorganização” (1989, p.12) das memórias. O filme, portanto, 
teria a capacidade de organizar esse quadro de referência que 
é capaz de atribuir um sentido de identidade, seja individual ou 
coletiva, e esse seria o “jogo da memória” (1989, p.11). Posto 
isso, “[...] o trabalho da memória é indissociável da organização 
social da vida” (1989, p.15).

Com base no argumento de Michael Pollak, gostaríamos 
de realçar que a memória constrói uma imagem sobre um 
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determinado grupo e o cinema tem um papel fundamental 
nesse processo. Essa estrutura só é abalada, ou acontece uma 
tentativa de abalo, quando grupos minoritários, ou pelo menos 
tidos como tal, têm a possibilidade de contra-argumentar.

A relação entre os domínios da memória e as construções 
identitárias estão intrinsecamente relacionadas. Ambos os 
campos se conectam, se nutrem, se fornecem elementos. 
Mais do que analisar como as memórias são construídas, 
interessa-nos olhá-las como uma “reconstrução continuamente 
atualizada do passado” (CANDAU, 20014, p.9). As memórias são 
continuamente elaboradas e reelaboradas (2014, p.21). O que 
nos parece extremamente instigante na relação entre memória 
e identidade é perceber que ela produz uma narrativa, e, assim, 
“o trabalho da memória atua na construção da identidade do 
sujeito” (2014, p.16).

Para Joël Candau, “[...] é a memória, faculdade primeira, 
que alimenta a identidade” (2014, p.16). A construção da 
memória tem como um de seus objetivos organizar elementos 
que quando postos em relação, possibilitam uma identidade 
do sujeito; “Entretanto, se a memória vem antes, a demanda 
identitária pode vir reativá-la.” (2014, p.18). Os indivíduos, 
portanto, teriam a capacidade de realizarem escolhas dentro do 
repertório de elementos que as memórias disponibilizam (2014, 
p.17). Ao mesmo tempo em que “a memória é a identidade em 
ação” (2014, p.18), ela pode desestabilizar um sentimento de 
identidade já estabelecido, assim como nos sugere Pollack ao 
retratar as “memórias subterrâneas” (1989, p.4). Nesse sentido, 
“não há busca identitária sem memória e, inversamente, a 
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busca memorial é sempre acompanhada de um sentimento de 
identidade, pelo menos individualmente” (CANDAU, 2014, p. 19).

As identidades não se constroem a partir de um 
conjunto estável e objetivamente definível de 
‘traços culturais’ – vinculações primordiais –, mas 
são produzidas e se modificam no quadro das 
relações, reações e interações socio-situacionais 
– situações contextos, circunstâncias –, de onde 
emergem os sentimentos de pertencimento, 
de ‘visões de mundo’ identitárias ou étnicas. 
(CANDAU, 2014, p.27)

Podemos aproximar a argumentação de Candau à de 
Hall, quando o último diz que as identidades não são fixas e 
imutáveis, pelo contrário, pois Hall entende as identidades como 
sendo múltiplas e mutáveis, mudando, aliás, constantemente. 
Elas seriam, portanto, fragmentadas (2006, p.12). Como nos 
sugere o sociólogo jamaicano, “[...] somos confrontados por 
uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades 
possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar” 
(2006, p.13).

Posto isso, gostaríamos de alinhavar nossa argumentação. 
O cinema, a partir de sua linguagem cinematográfica, produz 
imagens que elaboram e constroem memórias e identidades 
sobre um determinado grupo e/ou acontecimento. A produção 
dessas imagens é carregada de relações de poder que são postas 
a partir de um discurso sobre o que se diz e como se diz em 
um filme. Esse discurso veicula ideias que, ao mesmo tempo, 
são constituídas de ideologias, mas também constituem nossos 
modos de ver e estar no mundo, portanto, constituem a nossa 
própria concepção do mundo. A linguagem cinematográfica é 
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construtora, então as identidades, por conseguinte, também são 
construídas e reconstruídas conforme nossas ações históricas e 
sociais.

Até esse momento, o que pensamos diz respeito ao caráter 
de poder simbólico da linguagem. Ou seja, ela seria uma forma 
de poder. E, segundo Bourdieu, “poder esse [...]de construir o 
dado pela enunciação, de fazer ver e crer, de confirmar ou de 
transformar a visão do mundo e, deste modo, a ação sobre 
o mundo, portanto o mundo.” (1989, p.14). Nesse sentido, 
incessantemente, e mais do que nunca, penso que a linguagem 
cinematográfica exerce um papel fundamental de elaboração de 
novas identidades.

Do mesmo modo que o cinema tem o poder de criar mundos 
imaginários, ele também tem de destruí-los. Consideramos o 
cinema como peça estrutural na construção das identidades e 
da diversidade. E, nesse sentido, nosso desejo é que possamos 
extinguir, de uma vez por todas, as construções identitárias que 
nos obrigam a sermos imutáveis, estáticos e iguais, aniquilando 
toda a possibilidade de nos enxergarmos, a partir de uma 
quantidade infindável de repertório e possibilidades. Mais do 
que criar novas imagens, é preciso criar desejos positivos e 
múltiplos sobre nós mesmos.
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"GEOGRAFIA IMAGINATIVA" BRASILEIRA:
REPERTÓRIO ORIENTALISTA POR UM VIAJANTE

NO SÉCULO XIX
Jacques Ferreira Pinto (SEEDUC - RJ)

O presente artigo aborda a mobilização de ideias do 
“orientalismo” no relato de viagem Da França ao Japão (1879) 
de Francisco Antonio de Almeida. Almeida foi um astrônomo 
brasileiro que participou de uma missão científica francesa 
para a observação da passagem de Vênus pelo Sol ocorrida no 
Japão em 1874. Nessa viagem por três continentes, o cientista 
brasileiro entrou em contato com as mais diversas sociedades 
africanas e asiáticas. Ao traduzir culturas tão distintas para 
leitores brasileiros, Almeida fez uso de inúmeros instrumentos 
de observação e leitura, dentre eles, aqueles atrelados ao 
“orientalismo” nos termos do intelectual palestino Edward Said.

Aos nos debruçarmos a respeito da observação sobre os 
nativos por meio da escrita do viajante brasileiro, nos deparamos 
com formas e categorias particulares na construção da 
alteridade em relação ao “outro”, na segunda metade do século 
XIX. Especificando ainda mais os instrumentos mobilizados para 
a escrita do relato, podemos destacar que, dentre os principais 
recursos, estão alguns aspectos do repertório orientalista no 
momento de observar, narrar e, consequentemente, organizar o 
mundo para seus leitores por parte de Almeida.

O artigo, inicialmente, tratará as ideias do “orientalismo” 
com destaque para o conceito de “geografia imaginativa” de 
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Edward Said, seus críticos e autocrítica do próprio intelectual 
e, por fim, como ocorreu a manifestação de tais ideias na obra 
do viajante brasileiro em destaque. Com isso, pretendemos 
divulgar maiores resultados da pesquisa mais ampla inicialmente 
explicitada no II Encontro Literatura, História e Pós-Colonialidade, 
ocorrido nas dependências da Universidade Federal Fluminense 
em 2018.

"ORIENTALISMO" E OS CRÍTICOS DE EDWARD SAID

Ao tratarmos da literatura de viagem produzida entre os 
séculos XVIII e XIX, nos deparamos com experiências e narrativas 
específicas de uma Europa de viés expansionista e poderosa, no 
sentido discursivo, sobre outros continentes. Nesse período, 
segundo Edward Said, houve um marco para essa nova postura da 
Europa sobre o mundo, caracterizado pela invasão napoleônica 
do Egito em 1798. Essa invasão foi formada por comissões 
militares e científicas para o conhecimento do território egípcio e 
para as pesquisas sobre tudo que poderia existir naquela região. 
A partir dessa expedição francesa, uma imensidade de materiais 
teria sido retirada e estudada, em pesquisas cujos resultados 
foram expostos por meio de diversos suportes, dentre os quais 
destacamos as publicações em formato de livro, construção de 
acervos de museus etc.

Esse episódio marcante na história entre Europa e África 
foi para Edward Said um fato distinto do que poderíamos chamar 
de “orientalismo”, que remontaria à Antiguidade Clássica com 
implicações até os dias atuais. O “orientalismo” se caracterizaria 
por ser um discurso da ordem político-cultural-intelectual que 
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provocaria uma divisão imaginária entre Ocidente e Oriente 
por meio de diferenças que não seriam apenas geográficas, 
mas também políticas, econômicas e, sobretudo, culturais. Essa 
diferença de caráter ontológico teria sido criada por intelectuais 
ocidentais no sentido de se autoidentificar como superiores, ao 
passo que descreveriam os orientais como submissos e incapazes 
de se autorrepresentar.

Said escreve a respeito do pensamento orientalista a partir 
da análise de obras clássicas e de outros intelectuais europeus 
que, mesmo sem intenção consciente, teriam contribuído para 
os projetos e ações imperialistas e colonialistas da Europa sobre 
o Oriente e principalmente sobre o chamado Oriente Médio, a 
partir de fins do século XVIII. Podemos afirmar que Francisco 
Antonio de Almeida se reapropriaria de alguns elementos desse 
“repertório orientalista” na escrita de seu relato de viagem. 
Mas como exatamente o viajante brasileiro opera esses termos 
se então o Brasil não possuía nenhum projeto imperialista ou 
colonialista voltado para África e Ásia na segunda metade do 
século XIX?

Antes de respondermos a essa pergunta, cabe destacar 
as ideias presentes na obra clássica Orientalismo: o Oriente 
como invenção do Ocidente de Edward Said e alguns de seus 
críticos no sentido de compreender, de forma geral, o que 
podemos considerar como principais elementos componentes 
do “repertório orientalista”. Said coloca em questão toda uma 
tradição de estudos modernos europeus de mais de dois séculos 
de história que realizaram pesquisas a respeito do “Oriente”. 
A partir dessa publicação, a base ocidental de pensamento 
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prestigiosa às obras que se remontam aos períodos da 
Antiguidade Clássica, do Renascimento dos séculos XV e XVI, do 
século XIX e do período contemporâneo à data do lançamento 
seria posta em dúvida nos meios acadêmicos de todo o mundo.

No contexto da década de 1970, caracterizado por 
inúmeros conflitos mundiais localizados principalmente no 
chamado “Terceiro Mundo”, o livro de Said inflamou discussões 
a respeito das relações imperialistas e colonialistas existentes 
no mundo até então. Intelectuais envolvidos nas guerras de 
libertação e independência de países africanos e asiáticos 
desde o início do século XX já vinham publicando e discursando 
a respeito das mazelas dos laços coloniais entre Europa e o 
resto do mundo, mas Edward Said consegue sistematizar parte 
desse pensamento como crítico literário, professor sediado nos 
Estados Unidos da América e, não menos importante, como um 
intelectual palestino.

Edward Said apresenta uma novidade em seus estudos: 
a realização de uma análise a respeito da relação entre 
conhecimento e poder por meio do discurso dos orientalistas 
europeus em meio a um contexto de duras críticas à atuação da 
Europa e dos próprios EUA sobre Ásia e África, principalmente 
nas regiões que compreendem o Oriente Médio. A definição 
para “orientalismo” por Said, como mencionado, leva em 
conta diferentes nuances de um mesmo fato e ideia, visto que 
política, economia, e cultura se entrelaçam. Poder e discurso 
são categorias fundamentais para compreender seu estudo a 
respeito de obras clássicas europeias e de intelectuais modernos 
que retratam o Oriente e os orientais. Diz Said:
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[O orientalismo] é sobretudo um discurso que não 
está absolutamente em relação correspondente 
direta com o poder político ao natural, mas antes 
é produzido e existe num intercâmbio desigual 
com vários tipos de poder, moldado em certa 
medida pelo intercâmbio com o poder político 
(como um regime imperial ou colonial), o poder 
intelectual (como as ciências dominantes, por 
exemplo, a linguística ou a anatomia comparadas, 
ou qualquer uma das modernas ciências políticas), 
o poder cultural (como as ortodoxias e os cânones 
de gosto, textos e valores), o poder moral (como 
as ideias sobre o que “nós” fazemos e o que 
“eles” não podem fazer ou entender como “nós” 
fazemos e compreendemos). Na verdade, o meu 
argumento real é que o Orientalismo é – e não 
apenas representa – uma dimensão considerável 
da moderna cultura político-intelectual, e como 
tal, tem menos a ver com o Oriente que com o 
“nosso” mundo. (2007, p.41)

O orientalismo teria menos a ver com o Oriente “real” do 
que com o próprio Ocidente por meio de um discurso, como 
mencionado, de ordem cultural-político-intelectual. Essas ideias 
foram expostas e circuladas em meio a um contexto de processos 
de efervescência de várias ordens, originados principalmente 
das regiões do mundo fora do eixo EUA-URSS-Europa por meio 
de discursos de não-alinhamento, “terceiro mundismo”, “pan-
africanismo” etc.

No campo intelectual, mudanças também eram evidenciadas 
com discussões em torno do colonialismo feitas por intelectuais 
como Aimé Césaire, Frantz Fanon, Albert Memmi, Kwame 
Nkrumah, entre outros, muitos deles anteriores ao próprio Said, 
que se aprofundaram por diferentes vias nos efeitos, vivências e 
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experiências coloniais. Em diálogo às discussões propostas pelos 
pensadores chamados de “pós-coloniais”, debates incendiaram 
o lado das antigas metrópoles formando o que posteriormente 
se chamou por “pós-estruturalismo”, cujo objeto do “discurso” 
tomou força nos estudos, por exemplo, a partir de publicações 
de Michel Foucault, Jacques Derrida, entre outros.

Said surge em meio a esse contexto com a publicação de 
“Orientalismo”, que se torna obra fundamental dentro do que 
viria a se chamar “pós-colonialismo”, com discussões a respeito 
dos laços coloniais entre Europa e Oriente. Apesar de sua obra 
ter se tornado muito popular nos meios acadêmicos do mundo 
todo, Said não sairia ileso de críticas a respeito de suas ideias e 
concepções.

CRÍTICA E AUTOCRÍTICA

Dentre os críticos a Said, podemos destacar dois: Robert 
Irwin e Aijaz Ahmad. Irwin é um intelectual britânico formado 
na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e especialista em 
literatura árabe. Em 2006, lançou seu Pelo amor ao saber: os 
orientalistas e seus inimigos, com tradução para o português em 
2008, um livro que se propõe a contar a história do orientalismo 
desde suas práticas fundadoras como estudos na Antiguidade, 
passando pelos mais importantes pensadores que se detiveram 
a pesquisar e escrever sobre sociedades orientais do período 
contemporâneo.

Irwin afirma que seu livro só surgiu devido à existência 
anterior da obra de Said, visto que o historiador britânico responde 
às acusações sem fundamento do crítico literário palestino a 
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respeito dos orientalistas. Em sua obra, Robert Irwin enaltece os 
trabalhos de orientalistas devido a suas descobertas e defende 
um conhecimento pelo próprio conhecimento sem intenções 
políticas. Na verdade, segundo Irwin, essa seria a prática dos 
orientalistas que pesquisariam apenas por prazer, contribuindo 
para o acúmulo do conhecimento humano. Sendo assim, o 
historiador britânico critica veementemente Said, acusando-o 
de cometer erros esdrúxulos, sugerindo uma certa filiação ao 
antissemitismo e às ideias do fundamentalismo islâmico junto à 
exposição de informações relativas à vida pessoal do intelectual 
palestino. A respeito do islamismo, mesmo que Irwin concorde 
que os muçulmanos fossem duramente hostilizados por jornais 
americanos no fim do século XX, o historiador afirma que o 
estudo de Said seria menos uma análise e mais uma polêmica 
apresentada em formato de livro.

Embora muitas das críticas feitas por Irwin sejam 
despropositadas, são relevantes aquelas que levam em 
conta algumas imprecisões na obra de Said como a dúvida 
sobre a datação do início do orientalismo e a apropriação do 
pensamento foucaultiano na obra, as mesmas ponderações 
que se fazem presentes no pensamento do intelectual indiano 
Aijaz Ahmad por um outro viés. A dúvida a respeito da data do 
surgimento do pensamento orientalista se coloca devido ao 
peso que Said oferece ao período entre os séculos XVIII e XIX 
ao mesmo tempo em que se volta para obras da Antiguidade 
Clássica e do Renascimento para discutir as representações 
feitas por ocidentais sobre “orientais” e mais especificamente 
a respeito de “povos islâmicos”. Essa dúvida sugere a ideia de 
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que o orientalismo seria a-histórico, atemporal, perpassando 
temporalidades diversas sem mudanças em suas estruturas, 
narrativas etc.

O problema de periodização em Said, para Ahmad, 
também gera dúvidas a respeito das relações entre orientalismo 
e colonialismo enquanto experiências que acabaram por se 
confundir sem saber ao certo quando cada uma se inicia e 
termina. Apesar disso, para o nosso estudo, em se tratando 
de relatos de viagem produzidos no século XIX, atentamos ao 
orientalismo como discurso presente na produção de literatura 
de viagem entre fins do século XVIII e durante todo o Oitocentos. 
Um discurso que molda aproximações, relações de alteridade 
e narrativas produzidas a partir do encontro entre viajantes 
ocidentais e indivíduos nativos de regiões da África e Ásia.

A segunda crítica presente tanto em Irwin quanto em 
Ahmad diz respeito às ideias de Michel Foucault na obra de Said, 
visto que a ideia foucaultiana de discurso seja fundamental para 
compreender o “orientalismo”. O problema surge do momento 
em que evidenciamos que no pensamento foucaultiano 
praticamente se exclui a possibilidade de resistência ou de 
fuga a uma ordem estabelecida, que no caso de Said, seria o 
orientalismo. Se levarmos ao pé da letra, os orientais estariam 
presos eternamente às representações orientalistas feitas pelos 
intelectuais ocidentais em conluio com os projetos imperialistas 
sem chances de fugas ou resistências.

Ahmad também aponta que Said coloca pensadores 
irreconciliáveis no mesmo patamar, como Foucault e Antonio 
Gramsci, se sobrepondo a todos os “ismos”, postura que, 
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segundo o intelectual indiano, é típica de críticos literários. 
Ao realizar essa imprecisão teórica, certas dúvidas aparecem 
no texto de 1978, sendo algumas delas apenas respondidas 
posteriormente em artigos de Said publicados em revistas e 
periódicos especializados.

Ahmad afirma que Said estabelece uma relação paradoxal 
com todo aquele conhecimento que ele mesmo criticara em sua 
obra devido a sua formação humanista. A obra Orientalismo 
seria uma espécie de contra-história aos cânones, logo a forma 
de discutir a respeito do tema seria a mesma daqueles eruditos 
que Said estudou e veio a criticar posteriormente. Por ter sido 
formado numa perspectiva humanista com base nos cânones da 
literatura ocidental, Ahmad afirma que Said precisaria “sepultar” 
esse fantasma que o perseguia. Para Ahmad, Said escreveria 
uma contra-história para inventariar o oriental que existia nele 
mesmo. Sendo assim, Orientalismo é caracterizado pelo crítico 
da seguinte maneira:

A textura específica de Orientalismo, sua ênfase 
nos textos canônicos, seu privilegiamento 
da literatura e da filologia na constituição do 
conhecimento “orientalista” e mesmo das 
ciências humanas em geral, sua vontade de 
retratar um “Ocidente” que é o mesmo desde a 
aurora da história até o presente, e sua vontade 
de percorrer todas as principais línguas da Europa 
– tudo isso, e mais, em Orientalismo deriva da 
ambição de escrever uma contra-história que 
pudesse ser colocada contra Mimesis, a exposição 
magistral de Auerbach da gênese inconsútil do 
realismo e do racionalismo europeus desde a 
Antiguidade grega até o momento modernista. 
(AHMAD, 2002, p.112-113)
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As críticas à obra de Said estimularam o debate acerca do 
orientalismo e, principalmente, sobre as construções de relações 
de alteridade por meio do discurso em meio ao contexto político 
e intelectual contemporâneo. Ahmad afirma também que 
Orientalismo trouxe uma novidade para o debate em meio a 
toda uma efervescência de sua época, como mencionado. Nas 
palavras de Aijaz Ahmad:

Junto com essas grandes mudanças teóricas 
e políticas, havia a questão de uma trans-
historicidade que, ao sustentar que a Europa 
estabelece sua própria identidade ao estabelecer 
a diferença do Oriente, e que a Europa possui, 
desde os tempos do drama ateniense, uma 
vontade unitária de inferiorizar e subjugar a 
não-Europa, possibilitou a Said afirmar que 
todos os conhecimentos europeus da não-
Europa são maus conhecimentos porque já estão 
contaminados por essa formação agressiva de 
identidade. Essa era, de fato, uma ideia nova. 
[…] que os europeus eram ontologicamente 
incapazes de produzir qualquer conhecimento 
verdadeiro sobre a não-Europa. Mas Said foi 
enfático nesse ponto e mobilizou todos os tipos 
de procedimentos ecléticos para demonstrá-lo. 
(2002, p.127-128)

A leitura de Said por Ahmad salienta que o estabelecimento 
da identidade europeia por meio da diferença em relação ao 
oriental resulta numa incapacidade ontológica de que toda 
produção de conhecimento ocidental sobre o Oriente seja 
inválida. Essa concepção de Said configura-se realmente como 
uma novidade que abalara as academias europeias e norte-
americanas com profundas repercussões em diversas outras 
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partes do mundo intelectual, pautando inúmeros trabalhos e 
discursos posteriores.

No ensaio O orientalismo reconsiderado (2001), Edward 
Said responde a algumas críticas feitas por inúmeros outros 
intelectuais, desenvolve mais pontos acerca da ideia do 
orientalismo e disserta sobre a conjuntura contemporânea e 
a atualidade de seus estudos publicados décadas anteriores. 
Apesar de algumas das críticas serem desconsideradas por 
inconsistência intelectual, segundo o autor, outras consistem 
em razões suficientes para um desenvolvimento maior sobre 
algumas brechas em Orientalismo. 

A crítica de que Said pouco trazia à luz intelectuais e 
obras do próprio “Oriente” em suas análises, visto que apenas 
as vozes ocidentais podiam ser ouvidas em seu livro clássico, 
foi respondida mesmo que pelo viés da crítica. A partir disso, o 
intelectual palestino apresenta uma pluralidade de trabalhos 
que alimentaram a “crítica antiorientalista”, ressaltando-os  
como projetos teóricos intervencionistas de alto nível 
metodológico, como, por exemplo, os estudos de Gayatri Spivak, 
Homi Bhabha, Talal Asad, Ranajit Guha (representando o grupo 
indiano “Estudos Subalternos”), entre outros.

Dito isso, podemos voltar às definições acerca do 
“orientalismo” no ensaio de autocrítica de Edward Said para 
que possamos refletir acerca dessa discussão em relação ao 
relato de viagem de Almeida. O intelectual palestino salienta a 
justaposição de camadas no que concerne ao tópico e reafirma 
alguns preceitos da seguinte forma:

Enquanto setor de pensamento e do 
conhecimento, o orientalismo compreende 
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naturalmente vários aspectos sobrepostos. Em 
primeiro lugar, a relação cultural e histórica 
cambiante entre Europa e Ásia – uma relação com 
4 mil anos de história. Em segundo, a disciplina 
científica no Ocidente segundo a qual, a partir do 
início do século XIX, alguém se especializava no 
estudo de várias culturas e tradições orientais. 
Em terceiro, as suposições, imagens e fantasias 
ideológicas sobre uma região do mundo chamada 
Oriente. O denominador comum desses três 
aspectos do orientalismo é a linha que separa o 
Ocidente do Oriente, e essa linha, sustentei eu, 
é mais um fato da produção humana do que da 
natureza – chamei-a de geografia imaginativa. […] 
É óbvio que não poderia haver orientalismo sem 
orientalistas, de um lado, e orientais, do outro. 
(SAID, 2007, p.62)

O orientalismo se caracteriza por uma ordem de 
pensamento e conhecimento a respeito do “outro” que leva em 
consideração a história, a disciplina acadêmica e a representação. 
Tudo isso baseado na linha imaginária que dividiria o mundo 
entre Ocidente e Oriente, inventada por intelectuais ocidentais 
que, mesmo que inconscientemente, teriam parte nos projetos 
imperialistas e colonialistas de fins do século XIX.

Compreender o orientalismo como sistema de pensamento 
é investigar diferentes camadas de uma mesma ideia, 
fundamentais para a produção de relatos de viagem nos séculos 
XVIII e XIX. “Orientalismo” seria fundamentalmente definido 
por um discurso com base na imaginação de uma geografia do 
mundo pautada pela diferença entre os povos criada a partir do 
Ocidente, mais especificamente a Europa, nas figuras de nações 
como França e Inglaterra, em meio ao impulso de entrada de 
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caráter classificatório e imperialista nos continentes não-
europeus entre os séculos XVIII e XIX.

Francisco Antonio de Almeida foi partícipe dessa dinâmica 
na condição de um brasileiro presente em uma missão francesa 
com destino ao Oriente, na segunda metade do século XIX. 
Mas a pergunta feita anteriormente retorna: Como um viajante 
brasileiro se relacionaria com o repertório orientalista, sendo 
que seu país de origem não teria nenhum laço imperialista ou 
colonialista com África e Ásia no fim do século XIX?

REPERTÓRIO "ORIENTALISTA" NA OBRA DE FRANCISCO ANTONIO DE 
ALMEIDA

Podemos responder a essa pergunta pela via intelectual, 
visto que, apesar de o orientalismo estar intimamente ligado aos 
projetos imperialistas de caráter político e econômico de origem 
europeia, o viés cultural, intelectual e erudito desse pensamento 
é o que mais predomina. Segundo Said, o poder do discurso sobre 
o “outro” é o que mais impressiona na produção de orientalistas, 
pois somente os intelectuais europeus seriam capazes de 
representar os orientais, ou seja, aqueles indivíduos residentes 
a partir do outro lado da linha imaginária que dividiria o mundo 
entre Oeste e Leste. Por meio de uma consciência imperialista, 
os orientais nunca seriam capazes de se autorrepresentar. 
Pela ideia de discurso, podemos compreender como Almeida 
manejou esse repertório oriundo da cultura ocidental europeia 
entre os séculos XVIII e XIX.

O orientalismo é mobilizado por Almeida numa questão 
básica de cunho geográfico e imaginário, ou seja, na maneira 
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do viajante se colocar no mundo: a questão da linha imaginária 
divisora do planeta entre Ocidente e Oriente, ponto básico para 
compreender o conceito de “geografia imaginativa” de Said. A 
partir dessa “geografia imaginativa”, o mundo seria dividido em 
duas entidades geográficas amplas que se oporiam não apenas 
por distâncias em quilômetros, mas por aspectos políticos, 
sociais e culturais ontologicamente diferentes entre ocidentais 
e orientais.

Seguindo o percurso da viagem, Almeida partiu da França, 
passando por locais como Itália, Egito, Ilha do Ceilão e China, 
em direção ao Japão; por meio desse deslocamento, o cientista 
brasileiro se sentiria cruzando duas áreas do planeta de forma 
imaginária: uma ocidental, local da partida, e a outra oriental, 
ponto de chegada. Em seu relato, essa divisão do mundo fica 
explícita em alguns trechos, como por exemplo no momento 
de sua partida do porto de Marselha, ressaltando-o como 
importante ponto de conexão do comércio mundial. Diz ele:

O seu vasto porto, mais celebre na antiguidade 
que o do Pirêo, offerece hospitaleiro abrigo a 
centenares de navios de todas as nacionalidades, 
que o communicão com os principaes paizes das 
cinco grandes divisões da Terra.

Para ahi, affluem todos os productos do oriente 
e do occidente: ao lado dos ricos estofos da India 
e da China vêm-se os tecidos de algodão dos 
Estados-Unidos; ao do excellente chá, o saboroso 
café do Brasil, chrismado com o falso nome de 
Moka, pelos especuladores europêos.
(ALMEIDA, 1879, p.5-6)

Mesmo que Almeida comente que o porto da cidade 
francesa congregue as cinco partes do planeta Terra, alusão 
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aos cinco continentes, logo em seguida o viajante brasileiro 
separa esse mesmo mundo em duas partes: oriente e ocidente. 
Não apenas dividira o mundo em duas imensas regiões como 
elencara alguns países de cada lado: do lado oriental, Índia e 
China com estofos e chá, e do outro lado, ocidental, os Estados 
Unidos da América e o próprio Brasil. É sintomático de uma visão 
da intelectualidade brasileira da década de 1870 a chamada 
“ilustração brasileira” (BARROS, 1986), e que Almeida enquadre 
Brasil e Estados Unidos lado a lado na parte ocidental do planeta 
e não um país europeu. Inúmeros intelectuais e estadistas 
brasileiros observavam os EUA como uma referência de nação 
republicana e independente dentro do continente americano, 
de modo que tentavam se espelhar no país mais ao norte no 
que concerne, principalmente, aos modelos políticos durante o 
século XIX.

Apesar desse detalhe, o continente europeu e, mais 
especificamente, a França continuaria a ser a principal referência 
civilizacional para o viajante brasileiro a bordo de uma missão 
francesa. Almeida fora enviado para a Europa com o intuito de 
se instruir mais a respeito da astronomia e engenharia, figurando 
como colaborador de uma missão científica organizada por um 
governo daquele continente, em contato com cientistas de 
diversas áreas, tudo isso por intermédio da França. Para além 
desses fatos, em Da França ao Japão conseguimos evidenciar 
referências de diversos tipos ao governo francês, seja pelas 
críticas à Inglaterra, seja por explicitações à França diretamente. 
No momento em que Almeida se encontrava no Mar 
Mediterrâneo se distanciando da costa francesa, o astrônomo 
brasileiro relatara o seguinte:
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Uma hora depois apenas viamos, através do 
nevoeiro, as costas da França, onde habita um 
grande povo, que pela riqueza da sua industria 
e do seu commercio tem conjurado a ruina da 
patria, ameaçada tantas vezes pelas desastrosas 
revoluções e guerras estrangeiras; deixando 
os inimigos admirados dos seus recursos e da 
facilidade com que em poucos annos de paz, 
restaura, como acaba de fazer, as suas forças 
e eleva-se pelo trabalho mais alto que nunca. 
(ALMEIDA, 1879, p.11)

O território francês é enaltecido como um lugar onde 
habitava um “grande povo”, no qual existia uma importante 
indústria e comércio que recuperariam o país da “ruína da pátria” 
causada por revoluções e guerras. O poder de recuperação seria 
tamanho que deixaria os inimigos admirados com o fato de que 
em poucos anos o país restauraria a paz por conta do trabalho do 
povo que residia ali. A França, para Almeida, encontrara-se em 
situações ocasionais de “ruína” devido à guerras e revoluções 
que em breve seriam superadas devido ao trabalho do povo. 
Observe-se, contudo, que comentários diferentes foram feitos 
pelo viajante a respeito do estado de “ruína” em que, por 
exemplo, o Egito se encontrava, como veremos mais à frente.

PASSAGEM PELA LINHA IMAGINÁRIA

Ainda a respeito da “geografia imaginativa” no relato do 
astrônomo brasileiro, em outra passagem, Almeida também 
estabelece outra linha que dividiria, então, África e Ásia. Salienta 
ele no momento de chegada à cidade egípcia de Port-Said:

No dia seguinte ao da nossa chegada à Port-
Said, o commandante do Ava recebeu aviso de 
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que podia seguir visto o canal [de Suez] achar-se 
livre; e, sob a direção dos praticos da companhia, 
o paquete deitando cinco milhas por hora, 
começou a percorrer a linha divisoria da Africa e 
da Asia. (ALMEIDA, 1879, p.35)

África e Ásia eram continentes ligados por um trecho 
de terra por milênios de anos, mas, no século XIX, devido à 
construção chefiada por uma companhia francesa do canal de 
Suez, uma das mais importantes obras do período segundo 
Almeida, essas duas áreas foram separadas por uma via marítima 
artificial. Para além desses fatos, o que mais nos interessa aqui 
é que a divisão entre ocidente e oriente e, depois, entre África e 
Ásia por Almeida indica um pouco da geografia imaginada pelo 
brasileiro em seu percurso.

Essas divisões implicaram determinadas descrições, 
comparações e diferenciações a respeito das populações 
localizadas no “Ocidente”, “Oriente”, “África” e “Ásia” que seriam 
entidades geográficas imaginárias construídas por Almeida 
para seus leitores. A construção dessa parte do mundo para o 
público leitor sustenta-se por meio da erudição do viajante. Essa 
característica da narrativa seria mais um elemento primordial 
do “orientalismo” como discurso e disciplina acadêmica, visto 
que os orientalistas eram aqueles indivíduos especialistas em 
costumes, leis, geografia, entre outros aspectos das inúmeras 
sociedades que comporiam os “orientais”. Em suma, seriam 
aqueles mais habilitados para representar o “outro” por meio de 
um arcabouço de conhecimento ocidental.

No momento da viagem em que Almeida 
se distanciava do continente europeu ao se 
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aproximar mais de África e Ásia, o cientista 
brasileiro comenta a respeito da Europa e das 
futuras regiões que percorreria numa espécie de 
jogo binário de ideias. Diz ele: “A tarde dobravamos 
o cabo do Passaro, deixavamos Malta á direita 
e perdiamos de vista as terras da Europa; esta 
parte do Globo a mais importante pelo engenho 
de seus filhos, porém menos tradicional do que as 
regiões que iamos percorrer”.
(ALMEIDA, 1879, p.22)

A Europa seria a parte mais importante do mundo graças 
à engenhosidade daqueles que habitavam aquele continente 
ao passo que “as regiões que iamos percorrer”, sem especificar 
quais exatamente, seriam locais onde residiriam sociedades 
mais tradicionais. O jogo entre modernidade e tradição, explícito 
pelo trecho destacado e por todo seu relato, reforça o quanto 
esse binarismo entre tais ideias é frequentemente presente no 
pensamento orientalista. Mesmo que, aparentemente, chamar as 
sociedades localizadas no chamado “Oriente” de “tradicionais” 
não tenha uma carga negativa explícita, o contraponto é o de 
que os povos europeus seriam “modernos”, progressistas e 
avançados, enquanto que o contrário seria caracterizado por um 
tempo imutável. Sendo assim, um jogo de alteridade é construído: 
enquanto um seria moderno no estado de progresso, o outro 
seria tradicional quase que num tempo mais antigo, atrasado e 
remoto.

A partir dessa divisão estabelecida, podemos partir para 
alguns exemplos na narrativa que exprimem as diferenciações 
entre os locais de passagem dentro do quadro mais amplo entre 
Ocidente e Oriente construído por Almeida. O primeiro local  
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não-europeu visitado é o Egito, que segundo o viajante brasileiro 
se caracteriza por uma ambiguidade entre o esplendor de um 
passado remoto, no tempo dos faraós, e atual ruína dentro da 
linha do desenvolvimento das sociedades humanas.

A respeito do Egito, podemos destacar três aspectos 
contidos na narrativa que exprimem um pouco da contradição 
descrita por Almeida: a descrição da cidade de Port-Said,  
os comentários durante a passagem por Suez e o destaque 
dado à figura de Mehmet Ali. Ao chegarem a Port-Said, primeira 
cidade egípcia visitada, nas portas do canal de Suez, o narrador 
diz o seguinte: 

“A primeira impressão que tivemos de Port-Said 
foi pessima, e, na verdade, nada se encontra 
digno de menção nas suas ruas immundas e nas 
edificações sem importância, sem originalidade e 
occupadas, em geral, pelas casas de jogo e pelos 
mercadores” (ALMEIDA, 1879, p.33)

Port-Said seria uma cidade onde nada haveria de ser 
“digno de menção”, expressão recorrente durante o relato 
de viagem, por conta das ruas sujas e edificações com pouco 
valor arquitetônico. Apesar dessa afirmação categórica sobre 
Port-Said, logo em seguida, Almeida não apenas menciona, 
como descreve o costume de jogos de azar da população local, 
caracterizando-o como uma mazela de um povo diversificado em 
termos de origens raciais como aquele que habitaria a cidade.

No momento de saída do canal, a cidade de Suez foi 
descrita como um local importante em tempos mais antigos, 
cuja importância no século XIX seria menor devido ao seu 
porto apenas receber produtos asiáticos para consumo interno.  
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Em Suez, Almeida observara uma locomotiva em direção ao 
Cairo expondo-a em contraposição às paisagens desérticas que 
se ressaltavam no Egito, em alusão à impressão de estado de 
ruína que o país passava no momento de sua visita. Diz Almeida, 
após comentar que teria passado uma péssima noite a bordo do 
navio por conta de mosquitos:

O panorama de Suez é relativamente grandioso 
para quem acaba de navegar pelo canal; e o 
silvo da locomotiva que parte para o Cairo, 
causa-nos a mesma sensação que experimenta 
o nosso patriotismo quando acordado por uma 
boa medida administrativa. E’ que na aridez da 
descrença, ha momentos em que confiamos 
na impetuosidade do progresso, em sua 
marcha civilisadora, pela communhão de idéas. 
(ALMEIDA, 1879, p.42)

A ideia de que o Egito ainda poderia voltar a ser uma nação 
grandiosa como no tempo dos faraós é presente no relato de 
Almeida, mas esse retorno só seria possível por intermédio de 
uma modernização pautada nos modelos ocidentais europeus 
de civilização do século XIX. Essa condição é recorrentemente 
afirmada por Almeida, por exemplo, no momento em que a 
figura de Mehmet Ali, considerado como fundador do Egito 
moderno, surge com destaque na narrativa por ter sido um 
chefe de estado “ilustrado”, cujas ações modernizaram o país. 
Para ele, Ali teria sido um dos estadistas egípcios com políticas 
públicas mais ocidentalizadas que o Egito tivera durante o século 
XIX, sendo assim figura no seu relato como um importante 
personagem histórico.

Em sua perspectiva, o Egito, como mencionado, fora 
um país que, em tempos quase imemoriais, tivera um estado 
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grandioso e que então, no século XIX, viveria em ruínas, em parte 
decorrida de suas relações com a Inglaterra. Apesar de Almeida 
frequentemente criticar as atuações do colonialismo britânico, 
no caso do Egito é evidenciado que o país só sairia do estado 
de “ruína” se colocasse em curso um projeto civilizatório com 
referência, provavelmente, na França, como já havia ocorrido 
com Mehmet Ali, mas que fora interrompido.

A ideia de estado de ruína do Egito no século XIX era muito 
recorrente e tinha sua origem na invasão napoleônica em 1798, 
fato considerado como o ápice da visão orientalista, com a 
premissa de que apenas os ocidentais seriam capazes de criar 
representações acerca dos orientais. Edward Said comenta a 
respeito dessa ideia expandido-a para todo o Oriente, listando as 
tarefas que o próprio Ocidente se colocaria para tirar o Oriente 
do estado de “ruína e barbárie”:

Retirar uma região de sua presente barbárie e 
restaurar sua antiga grandeza clássica; instruir o 
Oriente (para seu próprio benefício) nos modos 
do Ocidente moderno; […] formular o Oriente, 
dar-lhe forma, identidade, definição com pleno 
reconhecimento de seu lugar na memória, sua 
importância para a estratégia imperial e seu 
papel “natural” como apêndice da Europa; 
dignificar todo o conhecimento coligido durante 
a ocupação colonial com o título “contribuição 
para a erudição moderna”, quando os nativos não 
tinham sido nem consultados, nem tratados senão 
como pretextos para um texto cuja utilidade não 
se destinava a eles; sentir-se como um europeu a 
comandar, quase à vontade, a história, o tempo e 
a geografia orientais. (SAID, 2007, p.130-131)
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Entre as outras tarefas listadas por Said que o Ocidente 
se encarregaria de fazer pelo Oriente estão aquelas que se 
atrelariam bem ao impulso organizador, classificatório e 
totalizante das viagens científicas de europeus pelas Américas, 
África e Ásia entre os séculos XVIII e XIX. Ele afirma que:

Dividir, organizar, esquematizar, tabular, indexar 
e registrar tudo à vista (e fora da vista); […] e, 
acima de tudo, transmutar a realidade viva na 
matéria de textos, possuir (ou pensar possuir) 
a realidade, principalmente porque nada no 
Oriente parece resistir a seus poderes: essas 
são as características da projeção orientalista 
inteiramente realizada em Description de 
l’Égypte, ela própria possibilitada e reforçada pela 
absorção inteiramente orientalista do Egito por 
Napoleão com os instrumentos do conhecimento 
e do poder ocidentais.(SAID, 2007, p.131)

Para além da classificação, tudo deveria se tornar matéria 
textual como a obra monumental Descrição do Egito produzida 
a partir da invasão napoleônica. Almeida também produziria seu 
material textual a respeito de sua viagem em diálogo com as 
maneiras de se escrever relatos a sua época que se pautariam 
em visões orientalistas a respeito do “outro”.

Voltando ao percurso da viagem do astrônomo brasileiro, 
podemos destacar o momento de saída do canal de Suez, 
em que a missão francesa navegaria pelo Mar Vermelho em 
direção ao Golfo de Aden, região de transição para o Oceano 
Índico. A viagem pelo Mar Vermelho é descrita como uma das 
mais complicadas de se fazer, sendo um exemplo de superação 
de dificuldades que, nos estudos sobre literatura de viagem, 
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identificamos como recursos para heroicizar o viajante narrador 
que conseguisse chegar ao seu destino, mesmo diante das 
intempéries. Almeida descreve a aventura: “Logo que o “Ava” 
sahio de Suez o calor tornou-se insupportavel, um vento apenas 
apreciavel e soprando no mesmo sentido que o navio caminhava, 
longe de mitigar o ardor, trazia-nos mais calor das planuras dos 
desertos” (1879, p.49).

Todo esse calor descrito por Almeida durou quatro dias até 
a chegada na cidade de Aden, possessão britânica à época, com 
o registro de mortes durante o retorno por conta também da 
falta de umidade que tornaria “quasi impossível a vida n’essas 
paragens” (1879, p.49). A passagem pelo Mar Vermelho seria 
uma das maiores dificuldades enfrentadas na viagem devido ao 
clima desértico da região. Junto a isso, descrições depreciativas 
da população seriam acrescentadas nessas passagens, mas, 
por ora, focaremos a respeito ainda das ideias geográficas 
imaginárias do percurso de Almeida.

Já na saída de Aden, após trafegar pelo Mar Vermelho, 
o cientista brasileiro passaria a navegar pelo Oceano Índico 
em direção à ilha do Ceilão; nesse momento, diferenças entre 
as regiões percorridas mais uma vez seriam explicitadas.  
O viajante relata:

Esses milhares de bellos coqueiros que adornão 
a entrada do porto de Ponta de Galles, as baixas 
palmeiras de um verde puro, que marginão toda 
a costa e rodeão elegantes construcções, em 
cujo meio, saliente, se vê a fortaleza ingleza; 
formavão em seu conjuncto, um constraste bem 
accentuado com o aspecto triste e desolador 
das regiões africanas que acabavamos de visitar. 
(ALMEIDA, 1879, p.56)
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A paisagem de Ponta de Galles, no antigo Ceilão, seria tão 
destoante das regiões africanas visitadas que chega a lembrar 
a “vegetação luxuriante no Brasil” por conta dos coqueiros e 
palmeiras. A ilha do Ceilão seria um lugar com “tribos selvagens”, 
mas que se destacaria também pelo fato de que a presença 
europeia já vinha de séculos, por intermédio de portugueses, 
espanhóis, ingleses, entre outros. Apesar de críticas ao 
colonialismo feitas por Almeida, a descrição da ilha do Ceilão 
se diferenciaria daquelas feitas a respeito de Aden por conta da 
primeira localidade ser, ao menos, bela por sua natureza.

Um outro detalhe a respeito da “geografia imaginativa” de 
Almeida diz respeito ao lugar que a África ocupa em sua narrativa, 
visto que devido à saída da Europa em direção à Ásia ter sido 
feita pelo canal de Suez, a missão francesa apenas aportou no 
continente africano por intermédio de sua visita ao Egito. O 
Egito, dentro da “geografia imaginativa” do “orientalismo” seria 
um país localizado mais no Oriente do que na África devido a 
sua grandeza do passado e consequente subjugação ocidental. 
Apesar disso, Almeida situa as localidades circunvizinhas ao 
mar Vermelho como “regiões africanas”, com populações 
também “africanas” devido ao grande trânsito de pessoas nesse 
entroncamento entre África e Ásia.

Os habitantes africanos do Egito ou mesmo da cidade de 
Áden seriam aqueles descritos como os nativos mais selvagens 
e primitivos nos costumes e hábitos, geralmente atrelados aos 
jogos de azar, brigas e bebidas alcóolicas. Em consonância, 
essas regiões, segundo Almeida, foram as mais complicadas 
de se estar devido ao calor, à pouca infraestrutura e pouca 
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beleza arquitetônica que valesse apena um passeio pelas ruas.  
A África toma o lugar mais baixo dentro de uma linha evolutiva  
e imaginária por Almeida, baseada nos progressos e concepções 
pseudo-científicas em termos raciais.

Ainda no sentido geográfico imaginado da narrativa, 
podemos destacar um último ponto que diz respeito à passagem 
de Almeida pelos mares da China em direção ao Japão. Nesse 
local, segundo o brasileiro, mais ao extremo oriente, a viagem 
corria grandes riscos devido às frequentes tempestades e 
problemas de navegação devido a tufões, ciclones, entre outros 
fenômenos da natureza predominantes na região em certas 
épocas do ano.

Na noite de 22 de setembro de 1874, a missão francesa 
ainda a bordo do Ava, presenciou um furacão de proporções 
destruidoras no porto da cidade de Hong Kong. Dessa situação, 
inúmeras pessoas saíram sem vida e as cenas subsequentes 
foram de total destruição e desolação, com exceção do navio 
de Almeida. O viajante brasileiro, sobrevivente da catástrofe, 
descreve, de intervalo em intervalo, o que se sucedeu no 
momento do furacão:

Foi verdadeiramente horrivel a noite que 
passamos a bordo do “Ava” durante o furacão. 
[…]

O vento começou a soprar com impeto ás oito 
horas da noute mais ou menos, e, uma hora depois, 
tal era a violencia das rajadas, que se succedião 
com intervallos de mortificante silencio, que não 
ouviamos o que um companheiro de viagem, em 
voz alta, nos dizia, na distancia de um metro.
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Ás duas horas da madrugada ouvimos em um 
destes intervallos, gritos de agonia e de socorro; 
e no mesmo instante um grande navio passava á 
garra a bombordo do “Ava” e ia-se despedaçar 
sobre as casas que rodeão o caes da cidade. 
(ALMEIDA, 1879, p.101)

De horas em horas, Almeida narra a situação de calamidade 
provocada pelo furacão no porto da cidade chinesa, salientando 
a destruição e morte de outras pessoas próximas. Após trazer 
mais detalhes a respeito da situação da qual sobreviveu, o 
viajante apresenta dados a respeito dos resultados devastadores 
do ciclone com informações de um jornal inglês. Ele declara:

Segundo os jornaes inglezes, o numero de mortes 
se elevava a oito mil, comprehendidas as pessoas 
que perecerão nos navios hespanhoes, cujos 
passageiros compunhão-se na mór parte de 
famílias proscriptas da Hespanha pela guerra civil, 
e que ião ás Phillipinas em busca de asylo que, na 
sua patria, lhes era negado pelos soldados de D. 
Carlos.

Descemos á terra e desviamos os olhos destes 
montões de cadaveres de pescadores chins e de 
europeus, que as vagas lançavão a praia. Durante 
seis dias, que ahi permanecemos, só o desgosto 
e o pezar nos desanimava em nossos passeios e 
visitas aos arredores de Hong-Kong.
(ALMEIDA, 1879, p.102)

As dificuldades da viagem descritas por Almeida, que 
poderiam ter resultado na morte da tripulação e do próprio viajante, 
atribuem um caráter épico à narrativa, o que a aproxima do discurso 
literário no sentido de tornar os narradores praticamente heróis 
durante o século XIX. Para além disso, os exemplos de passagens 



58 LITERATURA, HISTÓRIA E PÓS-COLONIALIDADE: VOZES EM DIÁLOGO

destacados que se remetem às viagens por determinadas regiões 
exemplificam um pouco a respeito da divisão imaginária do mundo 
existente no pensamento de cunho orientalista de Almeida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No relato de viagem de Almeida, as regiões dos portos 
mediterrâneos e de chegada à Ilha do Ceilão são retratadas de 
maneira positiva, pois se referem à regiões onde habitam a parte 
mais engenhosa da humanidade e onde a localidade lembraria o 
próprio Brasil, respectivamente. Já os locais na região do Mar 
Vermelho, como Aden e os mares de Hong Kong, seriam lugares 
difíceis de se estar e navegar devido ao calor e às tempestades, 
respectivamente. Toda essa descrição faz parte do imaginário 
geográfico construído por Almeida para seus leitores, em 
uma aproximação ao que o pensamento orientalista europeu 
também faria na mesma época. A diferença é que Almeida 
escrevia para uma audiência nacional, logo sua construção da 
geografia “Ocidente X Oriente” traria outros elementos ligados 
à questões relacionadas ao Brasil.

Dentro dessa divisão geográfica inventada por Almeida, 
o astrônomo brasileiro encontra uma grande diversidade de 
povos, costumes, hábitos, em suma, sujeitos “outros” que ele 
se encarrega de descrever. Essa breve exposição, com trechos 
elucidativos da narrativa a respeito das populações nativas, nos 
sugere a esquematização de um quadro completo e sofisticado 
que Almeida constrói do “grau de desenvolvimento” dos povos 
e sociedades do mundo para leitores brasileiros ávidos em 
conhecer partes do mundo exóticas e supostamente totalmente 
distintas.
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Por fim, cabe ressaltar que o Brasil escravista acaba por se 
fazer representar numa dinâmica imperialista internacional do 
século XIX, mesmo que com uma breve participação por meio da 
figura de Francisco Antonio de Almeida. Essa atuação diz muito 
sobre como a intelectualidade brasileira via o resto do mundo 
e, profundamente, como via si mesma em termos civilizacionais 
da época. Uma sociedade escravista interessada no “outro”, no 
sentido de aproximação com a Europa, de diferença com o outro 
asiático e da manutenção de “status” de poder em relação ao 
africano e ao indígena escravizados.
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O PÓS-COLONIAL DE UM PONTO A OUTRO
 DO ATLÂNTICO - LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR E
AIMÉ CÉSAIRE NA REVISÃO DO MOVIMENTO

DA NÉGRITUDE
Gustavo de Andrade Durão (UESPI)

Les thèories passent, les complots et cabales passent, la 
poésie reste quand elle est royale 

Lilyan Kesteloot

Nas últimas décadas, o campo literário tem revisto grande 
parte de seu cânone, passando a compreender a importância dos 
pensadores negros e enfatizando algumas das especificidades 
dos escritores das sociedades não-europeias. Nesse sentido, a 
escolha pela abordagem comparativista envolvendo o senegalês 
Léopold Sédar Senghor e o antilhano Aimé Fernand David Césaire 
carrega diversas questões entorno do papel dos escritores 
no tempo da colonização, bem com a percepção dos seus 
trabalhos na época contemporânea. Se no campo das ciências 
humanas ainda temos grande dívida com as análises em relação 
a esses escritores, a crítica literária buscou uma renovação 
das suas interpretações, colocando em xeque a centralidade e 
a superioridade intelectual do pensamento branco-europeu-
ocidental.

Como ponto de partida, será realizado um breve histórico 
dos dois autores, visando estabelecer algumas comparações entre 
suas biografias. Em um segundo momento, será preciso analisar 
parte das interpretações mais contundentes realizadas sobre 
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os pensadores do movimento filosófico-literário da Négritude, 
colocando em evidência as análises de notáveis críticos como 
Lylian Kesteloot, Dominique Combe, Jean-Marc Moura, Raphaël 
Confiant e Abiola Irele. Um último aspecto evidenciado será a 
percepção das obras dos dois autores, arrazoando as críticas 
às quais sofreram e ainda quais os pontos de afastamento e 
aproximação entre suas tessituras intelectuais. Essas breves 
apreciações vão demonstrar não somente a importância 
das análises sobre esses escritores, mas ainda como as suas 
produções são capazes de expressar fortemente o pensamento 
pós-colonial.

LÉOPOLD SENGHOR: ALMA NEGRA

A ambiência cultural das primeiras décadas do século XX 
foi fundamental para as novas percepções em relação a uma 
nova forma de agir e pensar no mundo. As fronteiras territoriais 
ficavam mais fluidas e parte da África Ocidental que estava 
sob o domínio francês permitiu a circulação de seus súditos 
em direção à metrópole. Especialmente na década de 1930, 
quando começava a surgir uma elite letrada em países como 
Senegal, Costa do Marfim e Madagascar, o que permitiu algumas 
construções literárias fundamentais para o fortalecimento do 
humanismo no mundo (WILDER, 2005, p.149). 

Nesse sentido, grande parte da infância de Léopold 
Senghor se deu na percepção de pertencimento ao império 
francês, compreendendo um projeto gradual da metrópole de 
englobar os seus súditos na conquista dos direitos que ficou 
conhecido como assimilation. A própria Exposição Colonial de 
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1931 representou não somente a exaltação desse império, mas 
a ideia de que a França traria com a lógica colonial a civilização 
para os povos ainda em estágio de selvageria e barbárie 
(VAILLANT, 2006, p.114-115). Compreende-se, assim, parte da 
influência cultural do senegalês Léopold Sédar Senghor, nascido 
em 1906 na cidade de Joal no Senegal, sobretudo, com sua forte 
religiosidade católica presente em sua perspectiva poética. 
Originalmente, ele seria um trabalhador da igreja católica, 
contudo, o padre Lalouse julgava que o seu espírito crítico 
atrapalharia o seu sacerdócio, indicando-o para os estudos na 
metrópole (VAILLANT, 2006, p.53-56). A sua união com outros 
estudantes negros na França do Entre guerras fez com que 
se destacasse como líder nos debates sobre o colonialismo e 
sobre a suposta inferioridade racial dos negros. Na luta contra 
os estereótipos negativos, Senghor teria se empenhado em 
valorizar a essência negra, através de conceitos como “Alma 
Negra”, mesmo que isso tenha-lhe criado outros problemas no 
futuro (BERND, 1989, p.19).

Uma das maiores questões referentes à obra de Senghor 
está situada no seu conceito de Négritude. Ao mesmo tempo 
que este carrega vasta polissemia, também foi responsável por 
direcionar grande parte das críticas em relação à personalidade 
desse pensador.

O conceito do poeta senegalês Léopold Sédar 
Senghor se alicerça sobre a existência de uma 
alma negra. Tentando definir essa “alma negra”, 
isto é, a psicologia do negro africano, Senghor 
afirma que ela é essencialmente emotiva, 
em contraposição à racionalidade do branco. 
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À civilização materialista européia, Senghor 
contrapõe os valores negros fundados na vida, na 
emoção e no amor, que para ele são privilégio do 
negro. (DOMINGUES, 2009, p.198)

Nesse sentido, se torna muito difícil expor parte da 
obra de Senghor e silenciar sobre as críticas ao conceito de 
Négritude. A sua união com Aimé Césaire e Léon-Gontram 
Damas caracterizou um momento de unidade e fraternidade 
primordial para os pensadores negros da época contemporânea. 
Assim, entre 1934 e 1940, a Revista L’Étudiant Noir (O Estudante 
Negro) reunia escritos como ensaios e poesias sobre a condição 
de ser negro no mundo, sendo o papel de Senghor fundamental 
para essa perspectiva de análise (JAUNET, 2001, p.43). Os 
estudos literários foram os primeiros a trazer a importância 
dessas poesias e de certo modo deram legitimidade aos seus 
escritores, recortando o grupo da Négritude sob a influência de 
Senghor ou de Aimé Césaire. Apesar disso, por não haver um 
documento de formação ou uma continuidade no pós Segunda 
Guerra, foi através do Movimento da Négritude de Senghor que 
o público brasileiro veio a conhecer os cânones literários do Haiti 
e dos pensadores afro-americanos tais como Langston Hugues e 
W.E.B. DuBois (MUNANGA, 2009, p.44-45). 

As influências do poeta senegalês foram inúmeras, mas 
podemos citar, além dos já mencionados, Teilhard de Chardin, 
Karl Marx, Leo Frobenius, Maurice Delafosse e inúmeros 
outros pensadores responsáveis pelo seu pensamento crítico. 
Muito recentemente a filosofia tem recuperado o pensamento 
senghoriano, buscando o conceito de Négritude, mas também 
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percebendo de que maneira as construções ideológicas de 
Senghor foram uma resposta contundente aos preceitos de 
Artur Gobineau e Hegel, nos quais a África e seus descendentes 
seriam intelectualmente inferiores (DIAGNE, 2011, p.6-7). 

Quando passa a fazer parte da vida política em 1946, no 
Senegal, Senghor acabou retomando o conceito de Négritude 
em suas explanações, o que gerou grande desconfiança em 
relação aos usos do mesmo. Nesse sentido, em 1948, ele já era 
um deputado importante, representante do Bloco Democrático 
Senegalês (BDS) e carregava na sua bagagem importantes 
diálogos com a intelectualidade francesa (NJAMI, 2006, p.138-
139). Em 1960, Senghor era impulsionado a liderar os diálogos 
com a Metrópole, ocasionando um movimento de negociação 
com as forças políticas tradicionais. Isso só foi possível porque, no 
ano de 1958, o Senegal se uniu ao Mali e parte do Sudão francês, 
formando a Confederação do Mali, contudo, o projeto não foi 
adiante devido às divergências internas entre os três países. A 
solução encontrada por Senghor foi declarar a independência 
unilateral do Senegal, estabelecendo relações diplomáticas com 
a França.

AIMÉ CÉSAIRE: O PARADOXO NA LITERATURA

Nascido na Martinica, em 1913, Aimé Fernand David 
Césaire pôde usufruir de uma infância de classe média, passando 
por uma educação de qualidade e por uma formação profissional 
considerável para uma família de camponeses (KESTELOOT, 
1979, p.11-12), passando por uma situação bastante diferente 
de grande maioria da população (fome, miséria e opressão). 
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O papel de Césaire como tenor da Négritude já foi explicitado 
anteriormente, mas o que torna sua trajetória mais rica para os 
estudos da teoria colonial é a compreensão de como ele ocupou 
um papel político distinto do preconizado por grande parte 
de sua produção literária. Isso pode ter sido resultado de uma 
atuação de quase 40 anos como deputado francês na Assembleia 
internacional. Contudo, não se desligou da atuação na Société 
Africaine de Culture (SAC) e muito menos na Présence Africaine 
(editora da qual fez parte durante quase toda a sua vida). Diferente 
da estória de Frantz Fanon, que acabou sendo apropriado por 
parte do pensamento social do Terceiro Mundo, Aimé Césaire foi 
negligenciado por parte da elite letrada da Martinica por conta 
das querelas no campo da política (KESTELOOT, 2006, p.69).

Alguns críticos como Georges Ngal (1994) demonstram 
como Césaire passou por uma grande crise de consciência quando 
precisou optar pela continuidade da departamentalização da 
Martinica. Isso se deu no ano de 1958, quando De Gaulle fez 
um referendo pedindo aos representantes das ex-colônias para 
escolherem pela continuidade na União Francesa ou uma ruptura 
das relações diplomáticas, sendo que essa última representaria 
declarar guerra à antiga Metrópole (NGAL, 1994, p.21-22). Um 
dos primeiros problemas encontrados nas análises da vida e 
obra do pensador da Martinica era compreender como poderia 
ter optado pela continuidade depois de escrever o notável texto 
Discours surle colonialisme (1950)? Essa indagação é colocada 
por Georges Ngal, que busca a resposta na política de conciliação 
de grande parte dos políticos antilhanos daquela época (NGAL, 
1994, p.28).
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A trajetória política de Césaire foi muito importante já que 
depois de ter se formado professor no Liceu em Fort-de-France 
(Martinica) ele foi eleito deputado do Partido Comunista em 
1946. A ambiguidade do escritor antilhano pode ser explicada na 
própria formação intelectual desse pensador, toda moldada nas 
concepções francesas de republicanismo. Esses aspectos tanto 
em Césaire quanto em Senghor demonstram a complexidade 
do escritor pós-colonial, visto que os mesmos se encontravam 
desenraizados de suas origens e fortemente envolvidos com a 
necessidade de diálogo entre seus países e a nação colonizadora 
(FONKOUA, 2013, p.11).

Em 1956, Aimé Césaire deixava o Partido Comunista 
por não concordar com a política de inserção dos Territórios 
e Domínios de Além-Mar, mas também por desacordo com as 
decisões políticas de Khrushchov e Stalin (KESTELOOT, 2006, 
p.70). Vale notar que outro documento importante para a 
percepção da relação entre militância e sua estética literária é 
a carta que escreveria para Maurice Thorez, como manifestação 
do seu descontentamento para se retirar do partido. Apenas 
como exemplo temos um trecho:

Nós, homens de cor, nesse momento preciso 
da evolução histórica, temos dentro da nossa 
consciência que tomar posse de todo campo de 
nossa singularidade e que nós estamos prontos 
a assumir em todos os planos e em todos os 
domínios as responsabilidades resultantes dessa 
consciência.

Singularidade de “nossa situação no mundo” 
que não se confunde com nenhuma outra. [...] 
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Singularidade de nossa cultura que nós queremos 
viver de maneira mais e mais real.
(NGAL, 1994, p.137)1

A carta é carregada dos sentimentos de tristeza e 
desesperança em relação ao projeto internacional socialista, 
contudo, busca ainda expressar o descontentamento em relação 
à falta de autonomia dos pensadores negros dentro da célula do 
partido. A sua militância parecia não acompanhar parte do seu 
projeto de ser negro, ou melhor, da afirmação de uma Négritude 
cujo sentido não seria apenas individual, mas coletivo.

Mas a alternativa para a ruptura com o marxismo 
internacional era a criação do seu próprio partido. Foi assim 
que surgiu o Partido Popular da Martinica (PPM) tendo 
como uma das suas principais reivindicações a autonomia 
para os Departamentos de Além-Mar. Isso não significava 
necessariamente o fim da abordagem entre França e Martinica, 
mas apenas um arrefecimento das relações coloniais (KESTELOOT, 
2006, p.71). Graças a sua postura mais conservadora em relação 
à política francesa, Aimé Césaire teve a oposição de Frantz Fanon 
e Daniel Boukman, representantes de um projeto que visava a 
ruptura total com a metrópole. A complexidade que envolve a 
carreira política e o pensamento intelectual de Césaire pode ser 
explicada através de um duplo processo. O primeiro seria o apreço 
do escritor pelo conceito de Négritude. Ele é exemplificado pela 
crítica de Édouard Glissant em relação a necessidade de criar-se 
1  “nous, hommes de couleur, en ce moment précis de l’évolution historique, avons, dans notre 
conscience, pris possession de tout le champ de notre singularité et que nous sommes prêts à 
assumer sur tous les plans et dans tous les domaines les responsabilités qui découlent de cette prise 
de conscience. Singularité de notre “situation dans le monde” qui ne se confond avec nulle autre. [...] 
Singularité de notre culture que nous voulons vivre de manière de plus en plus réelle” (NGAL,1994, 
p.137)
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uma “antilhanidade.” De alguma maneira, essa antilhanidade era 
uma maneira de resgate da cultura e da literatura associada aos 
valores do créole. As línguas créoles surgiam ideologicamente 
como uma resposta ao servilismo em relação à cultura francesa. 
O Movimento da Négritude não conseguiu desvencilhar-se 
dessa crítica ao estilo literário francês. Entretanto, cada um dos 
tenores do movimento seguiu uma orientação distinta para o 
mesmo conceito (KESTELOOT, 2006, p.71).

Não se contemporiza o fato de Césaire ter se munido do 
créole para algumas de suas poesias, contudo ele bebia em 
diversas fontes e pode ter sido um grande divulgador da Négritude 
não enfatizando as suas interlocuções entre os escritores da 
América Central no pós Segunda Guerra Mundial (CONFIANT, 
2006, p.15). Vale dizer que essa nova geração que se dizia de 
continuadores das reflexões de Césaire acabou refutando com 
veemência grande parte das suas construções literárias. Esses 
“filhos de Césaire” acabaram impedindo qualquer forma de 
conciliação entre as duas gerações. Isso fez com que quase não 
houvesse opositores declarados ao pensamento de Césaire e 
pode ser uma das principais causas da derrubada da Négritude 
em favor da Antilhanidade. 

O segundo aspecto desse processo foi a desilusão em relação 
aos processos políticos ocorridos na Martinica. Nesse sentido, 
os dirigentes do PPM podem ter direcionado grande parte das 
perspectivas mais moderadas de Césaire, muito embora isso não 
tenha sido preponderante para a sua decisão de não lutar pela 
independência da Martinica do jugo francês (KESTELOOT, 2006, 
p.73). Essa escolha foi preponderante, levando em consideração 
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já existir uma oposição cultural. Ou seja, a jovem intelectualidade 
da Martinica esperava uma atuação do deputado do seu país, 
mas também daquele poeta e ensaísta responsável por cantar o 
fim da subordinação dos povos negros (CONFIANT, 2006, p.18). 

Um conflito de gerações muito semelhante ocorreu no 
Senegal de Senghor onde o presidente do país sofria por não 
praticar tudo aquilo de que orgulhava: sua identidade negra 
e africana. “Les thèories passent, les complots et cabales 
passent, la poésie reste quand elle est royale” (KESTELOOT, 
2006, p.73). Ou seja, as teorias passam e a construção poética 
sempre permanence. Césaire se debruça sobre esse paradoxo 
de pertencer aos elementos culturais africanos, banhar-se nas 
culturas créoles e, ao mesmo tempo, na infância judaico-cristã e 
greco-latina, sendo esse amálgama de fatores que forjaram suas 
determinações culturais e seus anseios políticos (CONFIANT, 
2006, p.15).

Sem Césaire, não haveria nem Frantz Fanon, nem 
Édouard Glissant, nem Bertène Juminer, nem Guy 
Tirolien, nem René Depestre, nem Jean Bernabé, 
nem Patrick Chamoiseau, outros grandes 
multiplicadores da aura antilo-guyanense. 
(CONFIANT, 2006, p.16)2 

O mesmo paradoxo que parece envolver Aimé Césaire no 
que diz respeito a sua produção literária e a sua militância para 
englobar parte dos seus críticos/continuadores cujo principal 
risco é jogar fora a bacia, a água e o bebê em nome da construção 
de um novo cânone literário. 

2  “Sans Césaire,Il n’y aurait Frantz Fanon, ni Édouard Glissant, ni Bertène Juminer, ni Guy Tirolien, 
ni René Depestre, ni Jean Bernabé, ni Patrick Chamoiseau, autres grands démultiplicateurs de l’aura 
antillo-guyanaise.” (CONFIANT, 2006, p.16)
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DIÁLOGOS DOS DOIS PONTOS DO ATLÂNTICO 

Nesse ponto da reflexão pretende-se compreender de 
modo comparado, como a teoria dos dois autores representou 
não somente um movimento literário precursor mas forneceu 
um amplo espaço parase pensar o direcionamento dos homens 
africanos diante das demandas do século XX. Um dos objetivos 
principais é posicionar a literatura de língua francesa nos 
diálogos do mundo contemporâneo em que as leis 10639/03 e 
11645/08 demandam uma maior percepção do elemento “afro” 
na História, nas Letras e nas Artes em geral. O desconhecimento 
em relação a poetas como Senghor e Césaire fez com que não 
houvesse profundidade a respeitodo conceito de Négritude e do 
papel da reversão dos racismos através da literatura.

Antes de apresentar os dois textos comparativamente é 
necessário analisar o quanto as análises dentro do campo da 
crítica literária destacam interpretações fundamentais para 
se pensar os movimentos literários e o papel dos escritores 
(pós)coloniais. A poesia de Césaire é tida como exemplo de 
revolução para os estudos anticoloniais, pois provocam a crítica 
à alienação promovida pela cultura francesa (CHEVRIER, 2003, 
p.176-177). Mais do que a criação de uma teoria pode-se dizer 
que a Négritude enquanto movimento literário foi um momento 
de tomada de consciência da questão negra (CHEVRIER, 2003, 
p.43). Como exalta o estudioso dos Black Studies David Macey, 
a grande novidade para esses escritores era produzir um 
discurso que permitiria reproduzir uma fala afirmando a beleza 
e o orgulho de que era bom ser negro; e isso ocorria tanto nos 
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países africanos, quanto nas Antilhas (MACEY, 2012, p.197). Esse 
foi o grande escândalo da intelectualidade da Négritude: afirmar 
a positividade de estar no mundo. Ainda assim, a Négritude 
foi vista com grande desconfiança porque carregava consigo 
a força da ideologia, por vezes atuando como um recurso à 
cultura nacional. Esse uso político e uma “essencialização” do 
que era ser negro foram as duas principais críticas capazes de 
questionar a atuação do grupo, mas não foram capazes de tirar a 
força do discurso dos dois autores do curso dos acontecimentos 
(CHEVRIER, 2003, p.191).

Apesar dos esforços do filósofo Jean-Paul Sartre, ainda era 
muito difícil associar luta de classes com a luta anti-racismo por 
uma questão de contextos e por contarem com agendas bastante 
diferentes (MACEY, 2012, p.201). Analisando concretamente, 
nem mesmo os dois principais organizadores do movimento 
continuaram ligados ao Socialismo Internacional, adotando 
caminhos muito específicos para as suas teorias marxistas.

Gostaria de propor nesse momento a análise comparativa 
de dois importantes textos dos dois autores a fim de traçar 
paralelos e distanciamentos das suas perspectivas teóricas. 
O artigo analisado sobre L.S. Senghor, intitulado Senghor, la 
Négritude et la Francophonie, au sein du XXIe siècle, na coletânea 
de Lilyan Kesteloot (Senghor et Césaire un pont sur L’Atlantique) 
será comparado com o texto acerca de Aimé Césaire intitulado 
Les royaumes de la colère: ou les voies de la revolte dans l’œuvre 
poétique d’Aimé Césaire na coletânea de Abiola Irele (Négritude 
et condition africaine). Os dois ensaios retratam criticamente 
parte das percepções as quais poderíamos inserir no contexto de 
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crítica literária ou pensamento pós-colonial, sendo fundamentais 
para compreendermos alguns aspectos da literatura negro-
africana.

Lilyan Kesteloot exalta o quanto a Négritude esteve 
associada à Francofonia, acarretando algumas das críticas 
mais concretas à vida e à obra do autor senegalês. De modo 
análogo, o crítico literário nigeriano, Abiola Irele demonstra de 
que modo toda a revolta cesariana pode ter ficado circunscrita 
a sua escrita poética. A lucidez da crítica de Lilyan Kesteloot 
aponta para o fato de que, até 1945, o vetor de análise da 
Négritude era bem mais racial e cultural, se modificando com o 
tempo. De modo análogo, Irele demonstra o quanto a atividade 
intelectual de Césaire foi dando consistência e segurança para 
as suas tomadas de decisões políticas (KESTELOOT, 2006, p.127; 
IRELE, 2006, p.78). As memórias de Aimé Césaire trazem à tona 
uma juventude bastante difícil e com uma forte instabilidade 
emocional, sobretudo no tempo de sua maturação profissional 
(MACEDO, 2016, p.36-37). Por outro lado, ele viveu de maneira 
intensa a sua condição de colonizado, desenraizado, com crise 
de consciência sobre o seu papel no campo intelectual de sua 
época. Até mesmo antes dele, poucos eram os intelectuais 
negros que haviam se destacado, como por exemplo W.E.B. Du 
Bois, cujo papel deve ser ressaltado. Da parte de Senghor, este 
já desde cedo influenciava os intelectuais negro-africanos, o 
que ocasionou grande parte das críticas que sofreu (KESTELOOT, 
2006, p.127; IRELE, 2006, p.78).

Kesteloot aponta o quanto o fato de Senghor ter chegado 
à presidência pode ter influenciado tanto na desconfiança em 
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relação ao conceito de Négritude quanto ao papel da Francofonia 
como elemento responsável por gerenciar a literatura africana 
(KESTELOOT, 2006, p.127). Por outro lado, em Aimé Césaire, a 
perspectiva crítica da Négritude parece ter sido mais intensa 
porque foi uma representação da angústia e revolta deste notável 
escritor da Martinica. De maneira simplificada, a consciência 
racial em Césaire é totalmente ligada a uma consciência histórica 
(IRELE, 2006, p.79).

A defesa de Kesteloot em relação a Senghor aparece 
quando ela demonstra a normalidade de se alterar um conceito 
durante a passagem de 20 anos (tempo em que ele se mantém 
como presidente). 

O que espanta um pouco o leigo, é que essa 
aparente lacuna entre experiência e discurso. 
Realmente, o discurso idealiza as culturas 
africanas, não fazendo ressurgir mais que os 
aspectos positivos. Contudo, o que veio do 
Senghor jogou e especulou com um realismo 
extraordinário sobre as contradições mais 
variáveis, e os instintos mais discutíveis dos seus 
compatriotas (KESTELOOT, 2006, p.128)3

Sem aprofundar em toda a riqueza da defesa de Senghor 
vê-se como ainda há uma grande necessidade de “blindar” as 
críticas em direção ao pensador senegalês exaltando o quanto 
ele ainda estaria necessitando desse “resgate” no campo da 
crítica literária. Mas, em relação a Césaire, tem-se algo muito 
semelhante:

3  “Ce qui étonne un peu le profane, c’est cet écart apparent entre le vécu et le discours. En effet le 
discours idéalisait les cultures africaines, ne faisant ressortir que leurs aspects positifs. Cependant que 
le vécu senghorien jouait et spéculait avec extraordinaire realism sur les contradictions les plus varies, 
et les instincts les plus discutables de ses compatriots” (KESTELOOT, 2006, p.128).
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O problema que se coloca ao Negro nesse contexto 
específico da colonização é o da dualidade social. 
Esse problema do duplo pertencimento se 
complica para o assimilado particularmente pela 
sua relação com o mundo do colonizador, e mais 
precisamente pelo racismo colonial do qual não 
lhe é possível escapar (IRELE, 2006, p.83)4

Contudo, na percepção de Irele, parece haver uma 
necessidade imprescindível de demonstrar a luta pela 
ambiguidade de Césaire. Essa dupla percepção de poeta-rebelde 
e político-conciliador parece estar presente a todo o momento 
no texto do crítico nigeriano. Seria como se a crítica a qualquer 
postura do escritor da Martinica estivesse sujeita à compreensão 
da perspectiva assimilacionista francesa, na qual ele se inseriu 
profundamente.

Graças à assimilação, o negro sempre estaria sujeito a uma 
condição de subserviência e as suas especificidades culturais e 
raciais ficariam sempre em segundo plano. Essa clivagem social 
cumpria um papel de separação também psíquica, alterando o 
modus operandi do escritor (pós)colonial (IRELE, 2006, p.83). 
Pode parecer desigual comparar o jovem Aimé Césaire ao Léopold 
Senghor, pai da Francofonia, porém, através dos dois textos 
percebe-se de que modo há um sem número de análises nas 
quais podemos trabalhar o papel do escritor no mundo colonial. 
Por exemplo, quando pensamos a noção de Francofonia como 
uma espécie de Cavalo de Tróia, vemos o quanto a tentativa de 
trazer unidade para os pensadores negros ainda era parte da 

4  “Le problème qui se pose au Nègre dans le contexte spécifique de la colonisation est celui de la 
dualité sociale. Ce problème de Double appartenance se complique pour l’assimilé particulièrement 
par ses rapports avec le monde du colonisateur, et plus précisément par le racisme colonial auquel il ne 
peut échapper.” (IRELE, 2006, p.83)
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agenda político-cultural de Senghor (KESTELOOT, 2006, p.128). 
Como visto anteriormente, a própria trajetória de Césaire 

foi muito mais introspectiva em relação ao seu posicionamento, 
enquanto Senghor parecia idealizar ainda a união dos povos 
negros no mundo todo. Daí a Négritude e a Francofonia terem 
despertado tanto interesse quanto desconfiança de grande parte 
dos escritores negros. Apenas para citar uma crítica exemplar, 
há a condenação do lado anglófono:

A Négritude nunca foi uma característica tão 
proeminente das colônias africanas de língua 
inglesa. A reação da primeira geração de 
escritores anglófonos nos anos 1960, até a antiga 
tradição da teoria francesa da Négritude, é 
utilmente, se não grosseiramente resumida pela 
observação frequente citada de Wole Soyinka de 
que o tigre não proclama a sua tigritude.
(ASHCROFT et al., 2004, p.123)5

Não será necessário expor que a crítica dos escritores de 
língua francesa vai acontecer entre parte dos poetas caribenhos 
de 1960, e um dos principais de seus representantes será o 
ensaísta e revolucionário Frantz Fanon. Nesse sentido, o espaço 
de contestação gerou um esvaziamento dos debates sobre 
Césaire e Senghor, o que leva ainda hoje a muitas revisões 
dos trabalhos dos poetas da Négritude. Como bem retrata 
Abiola Irele, o desconforto de Aimé Césaire ainda precisa ser 
analisado à luz do sofrimento em estar no mundo branco e 
sob uma condição de subalternidade. Nesse sentido, o campo 

5  “Négritude was never so prominent a feature of the thought of the Anglophone African colonies. 
The reaction of the first generation of Anglofone writers in the 1960s to the older tradition of French 
Négritude theory is usefully, if crudely, summed up by the often quoted remark of Wole Soyinka that a 
tiger does not proclaim its tigritude.” (ASHCROFT et al., 2004, p.123)
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cultural será o espaço onde ele vai buscar uma afirmação da sua 
identidade e assim, o escritor colonizado ressurge valorizando 
suas características intelectuais. Em consonância com o crítico 
nigeriano, a professora Kesteloot vai apontar que há uma relação 
entre os problemas do desenvolvimento africano hoje e a falta 
de investimentos no campo cultural, ocasionando uma crise 
de identidade nos escritores pós-coloniais (IRELE, 2006, p.85; 
KESTELOOT, 2006, p.125).6

Outro ponto interessante na comparação entre os textos 
é o que diz respeito ao papel de reformulação das identidades 
para esses escritores, apesar dos seus respectivos contextos 
culturais e temporais de produção. Ou seja, Senghor se retira da 
vida política na década de 1980 e busca incentivar as literaturas 
africanas; por outro lado, Césaire, após a sua conscientização do 
que é ser negro, usa do seu lirismo para se (auto)representar 
no mundo (KESTELOOT, 2006, p.125; IRELE, 2006, p.86). Segundo 
Kesteloot (1979, p.9), 

é impossível falar do poeta calando-se sobre o 
homem de cor e o militante. Eu não vejo na História 
da Literatura Francesa uma personalidade que 
até agora tenha integrado elementos tão diversos 
quanto a consciência racial, a criação artística e a 
ação política.

Na narrativa de Irele, encontramos uma referência 
importante de Kesteloot demonstrando um profícuo debate sobre 
a identidade de Césaire, levando em consideração, sobretudo, o 
papel da sua militância intrínseca na sua atividade literária.

6  Essa referência foi retirada do artigo da mesma coletânea intitulado La Négritude hier et 
aujourd’hui. (KESTELOOT, 2006)
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É impossível falar do poeta mantendo silêncio 
sobre o homem de cor e o militante. Não vejo na 
história da literatura francesa uma personalidade 
que até agora tenha integrado elementos tão 
diversos quanto a consciência racial, a criação 
artística e a ação política. (KESTELOOT, 1979, p.9)7

Através da leitura do texto do crítico nigeriano é possível 
perceber de que modo a atividade política de Césaire pode 
aparecer de forma acentuada como revolta e indignação em 
sua expressão literária. Essa expressão pode ter isso ignorada 
por seus críticos quando o acusam de não ter exercido uma 
militância mais combativa. Para usar a expressão da psicologia, 
essa catarse de Césaire é muito rica no sentido simbólico e dá 
uma grande força a sua produção literária, pois foi onde pode 
canalizar toda sua rejeição a todos os tipos de opressão. No 
caso de Senghor, essa ambiguidade fica mais complicada visto 
que ele se apropria do título de divulgador da Francofonia numa 
perspectiva multicultural. Ele é ao mesmo tempo africano e 
francês, tendo sido um dos primeiros escritores negros a fazer 
parte da academia francesa de letras (KESTELOOT, 2006, p.129). 
Sobre essa ambiguidade identitária, ela cita uma exemplar 
afirmação do poeta haitiano Leon Laleau: “Sentez-vous la 
souffrance d’apprivoiser avec des mots de France ce cœur qui 
m’est venu du Senegal / Sinta o sofrimento de domar com 
as palavras da França esse coração que me veio do Senegal” 
(KESTELOOT, 2006, p.129).

7  “Impossible de parler du poète en se taisant sur l’homme de couleur et le militant. Je ne vois pas 
dans l’histoire de la littérature française une personnalité qui ait à ce point intégré des éléments aussi 
divers que la conscience raciale, la création artistique et l’action politique”.(KESTELOOT, 1979, p.9)



78 LITERATURA, HISTÓRIA E PÓS-COLONIALIDADE: VOZES EM DIÁLOGO

Um último aspecto comparativo está nas diferentes 
agendas dos dois escritores da Négritude no que diz respeito à 
crítica ao saber europeu ocidental. Levando em consideração os 
diferentes engajamentos políticos, pode-se dizer que enquanto 
o pensador do Senegal queria percorrer o mundo vinculando a 
língua francesa entre as antigas colônias, o escritor da Martinica 
fez algumas duras críticas ao pensamento ocidental, sobretudo, 
enfocando o surrealismo. Senghor aceita e divulga a língua 
francesa como instrumento para a nova Négritude, contudo a 
ideologia apregoada por ele se estende para todos os povos seja 
qual for a cor da pele. Para ele, a língua francesa pode ocupar 
um papel de unificação dos povos, mesmo que muitas antigas 
colônias ainda não tivessem grandes produções literárias em 
língua francesa (KESTELOOT, 2006, p.131-132). 

Do ponto de vista das análises sobre Césaire, a sua 
grande preocupação era continuar a crítica ao humanismo 
francês. Isso porque muitos pensadores franceses, em nome 
desse humanismo, acabaram permitindo males como os que 
ocorreram durante os processos de colonização. Além disso, a 
preocupação de Césaire girava em torno de uma maneira de 
pensar que fosse capaz de se opor ao mundo ocidental branco 
e sua hipocrisia. Por isso, ele se ligava aos artistas surrealistas 
como Lautréamont, por exemplo. No processo, só temia que o 
surrealismo não fosse questionador e se limitasse a espantar a 
livre manifestação das diversidades culturais que precisavam ser 
retomadas (IRELE, 2006, p.93). A lucidez de Aimé Césaire era de 
tal ordem que ele chegou a escrever sobre o perigo dos escritores 
negros se tornarem tão marginais que não conseguissem 
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questionar a homogeneização do mundo ocidental branco. 
Através da Négritude cesariana seria possível uma ligação 
intelectual sublime com o surrealismo, visto que somente com 
a descoberta de um “novo homem, se encontraria um novo 
mundo” (KESTELOOT, 2006, p.31). De alguma maneira, o projeto 
de um novo humanismo não pode se sustentar coletivamente e 
tanto Senghor quanto Césaire partiram para uma militância na 
qual se atingiria um sentido mais subjetivo de Négritude.

REFLEXÕES CONCLUSIVAS: PÓS-COLONIAL HOJE

Desde a década de 1980, a literatura fez a revisão do 
que era considerada uma visão mais adaptada em relação ao 
“outro”, buscando o rompimento com a visão eurocêntrica 
de mundo; nascia assim o programa de Estudos Pós-coloniais 
nas vertentes francesas e inglesas (COMBE, 2016, p.18). Parte 
desse esforço se deu devido às abordagens do crítico Edward 
Said, em Orientalismo (1978) e Cultura e Imperialismo (1993), 
em que a biblioteca colonial dos séculos XIX e XX, bem como  
a relação entre cultura e colonialismo, aparecem como estopins 
para esse campo de estudos (CHRISMAN; WILLIANS, 1994, 
p.4-5). Dentro dos Estudos Pós-coloniais ainda havia uma 
vertente forte de pensadores francófonos oriundos dos países 
africanos. E a vertente da Francofonia luta hoje para resgatar 
as obras de Kateb Yacine (Argélia), René Depestre (Haiti) entre 
outros autores falantes do francês, responsáveis pela fundação 
do que se costumou denominar literatura negro-africana.8  
8  Parte desse ensaio foi pensada com base na obra da professora Lilyan Kesteloot e da entrevista 
em que defende ser a literatura negro-africana uma denominação da teoria pós-colonial. https://
www.youtube.com/watch?v=Ew5ZFMe-iCk (entrevista concedida em março de 2016 à L’Harmattan 
Senegal).
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De algum modo, a noção de sair do “centro” e dar voz a uma 
periferia foi um dos objetivos dos participantes da crítica pós-
colonial.

O caráter híbrido das obras deles dá um sentido 
ao estonteante conjunto de tradições culturais ao 
qual eles se confrontam e que eles representam 
em seus escritos. Trata-se menos de um 
sincretismo do que a visão de um mundo que está 
rachado, distorcido porque recebido a partir de 
uma situação descentralizada.
(MOURA, 2013, p.154-155)9

Nesse caso o compromisso da teoria pós-colonial é com a 
descentralização, tornando-se essencial porque se não fossem 
as críticas à métrica cultural francesa do período colonial, não 
teriam sido possíveis novas críticas movidas pelos escritores 
negros da contemporaneidade no interior de suas ex-colônias. 
Quando estas aparecem demonstrando problemáticas atuais, 
os Black Studies (ou estudos da Négritude) cumprem um papel 
de fazer a análise do passado tendo em mente os problemas 
atuais. Essa perspectiva foi essencial para as interpretações da 
subalternidade, trazendo novo sentido para as interpretações 
dentro da História, da Literatura e das Ciências Humanas em 
geral (DURAO, 2016, p.103). Por certo, “uma perspectiva pós-
colonial da cultura mostra que as obras literárias não são 
veículos representacionais inocentes, mas que, pelo contrário, 
participam da dominação do Ocidente sobre o resto do mundo” 
(DURAO, 2016, p.104).

9  “La caractère hybride de leurs œuvres donne sens à l’étourdissant étalage de traditions culturelles 
auquel ils sont confrontés et qu’ils représentent dans leurs écrits. Il s’agit moins d’un syncrétisme que 
la vision d’un monde fissuré, distordu parce que perçu à partir d’une situation décentrée.” (MOURA, 
2013, p.154-155)
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Graças a essa abertura de análise da crítica literária, as 
narrativas históricas ganharam grande impulso e hoje é possível 
perceber através das expressões dos escritores africanos, 
antilhanos ou orientais formas diferentes de percepção do 
mundo. A grande contribuição dos Estudos Pós-coloniais foi 
explicar para nós, ainda tão moldados nos parâmetros europeus, 
a beleza de outras visões de mundo, ressaltando o importante 
papel das poesias e dos romances como narrativas ainda 
muito pouco exploradas. Ainda temos tanto que aprender com 
Senghor, Césaire, Fanon, Diop, Kourouma, entre outros nomes 
da nascente literatura negro-africana, a qual demonstra muito 
sobre o outro e espelha nossas raízes.
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DA AMA DE LEITE À MÃE PRETA: 
ARTE, LITERATURA, HISTÓRIA E MEMÓRIA

Mariana Muaze (UNIRIO)

Figura 1 - Tarsila do Amaral, A negra, Paris, c. 1923, óleo s/ tela, 100 x 83 cm.

Em 2018, a pintora Tarsila do Amaral recebeu sua 
primeira exposição individual, “Inventing the Modern Art 
Brazil,” no Museu de Arte Moderna (MOMA) de Nova Iorque.  
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A curadoria1 apontava o protagonismo de Tarsila no surgimento do 
movimento modernista brasileiro e no Manifesto Antropofágico, 
escrito pelo poeta Oswald de Andrade, seu esposo, e publicado 
no dia 1º de maio de 1928, pela Revista de Antropofagia. A 
exposição reunia as mais importantes telas, desenhos e croquis, 
além de alguns objetos relacionados à vida privada e à carreira 
da pintora. O circuito e a disposição dos objetos me chamaram a 
atenção para a semelhança entre a mulher retratada na tela “A 
negra” (1923, MALBA) e o retrato de Balbina, uma empregada 
doméstica, descendente de escravos, que foi ama de leite dos 
irmãos de Tarsila e trabalhou durante muitos anos para a família 
Amaral, quando a pintora era criança (AMARAL, 2003). 

1  A curadoria da exposição foi composta por: Luiz Peréz-Oramas (MoMA) e Stephanie D’Alessandro 
(Art Institute of Chicago), com assistência de Keren Grimson (MoMA). O Movimento Antropofágico foi 
uma importante tendência do Modernismo no Brasil nos anos 20. Com uma matriz dadaísta e uma 
prática construtivista transfiguradas, tal movimento marca uma diferença no cenaŕio internacional 
do Modernismo, mesmo que desconhecida. Entre seus criadores destaca-se a figura de Oswald de 
Andrade.
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Figura 2 - Estudo de “A Negra”, lápis sobre papel, coleção Mario de Andrade, Acervo IEB, USP.
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Figura 3 - Fotografia de ama Balbina, álbum de viagem de Tarsila do Amaral, 1922-1926, coleção 
particular.

Figura 4 - Álbum de viagem de Tarsila do Amaral, 1922-1926, coleção particular.
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Num primeiro instante, a descoberta me surpreendeu 
como espectadora. Mas, logo fez todo sentido como historiadora 
da escravidão no Brasil. As similitudes entre as duas mulheres 
– a do retrato fotográfico e a do quadro a óleo – são latentes. 
Assim, não me pareceu mera coincidência que, uma das telas 
mais celebradas como símbolo do movimento modernista, como 
extrato do sentimento de “brasilidade” e do próprio Brasil como 
nação, fosse a de uma ama de leite. Mesmo que as pinceladas e os 
traços de Tarsila não tivessem a intenção de deixar esta relação 
clara, essa foi a representação da negra brasileira escolhida por 
ela (e por outros intelectuais do período) para retratar o Brasil. 
Deste momento contemplativo que a arte nos proporciona 
surgiu a inquietação que impulsionou este ensaio: como a tela 
“A negra”, bem como outras representações artísticas da mulher 
negra brasileira, nos ajudam a refletir sobre como a escravidão 
foi ressignificada no processo de invenção do Brasil como nação. 

Para travar essa discussão, nesse artigo, elegemos 
analisar o quadro “A Negra”, de Tarsila do Amaral, pontuando 
sua produção com as obras Casa Grande & Senzala de Gilberto 
Freyre e Macunaíma de Mario de Andrade, devido ao tema e 
à circulação alcançada por esses livros no período, e com as 
disputas em torno da construção da estátua da mãe-preta na 
capital federal, reivindicada por uma série de ativistas negros. 
Assim, acreditamos ser possível pensar o ambiente intelectual 
das décadas de 1920 e 1930 a partir de contribuições mais 
diversas. A hipótese é que essas obras afirmavam positivamente 
a importância dos negros para a formação do Brasil  
e se contrapunham diretamente ao discurso de inviabilidade 
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nacional vigente, calcado nas teorias raciais e no darwinismo 
social, que possuíam influentes adeptos na Europa e no Brasil. 
Portanto, dentre as múltiplas representações2 de mulheres 
negras possíveis (quilombola, quitandeira, participante de 
revoltas, curandeira, feiticeira, parteira, mãe de santo, dentre 
outras)3, a ama de leite foi eleita aquela que permitiria aos 
negros ocuparem um lugar destacado na composição da nação, 
pois tinha adesão em várias camadas sociais. Reivindicando 
relações afetuosas construídas no ambiente de intimidade 
da casa grande e dos sobrados imperiais através dos vínculos 
nutridos entre as amas escravas e seus filhos brancos, procurava-
se ressignificar o passado escravista e pensar o Brasil. No 
entanto, as intenções para tal variavam de grupo para grupo 
que disputaram cotidianamente essa memória. Ao ser alçada à 
mãe preta, a figura da ama de leite foi construída como alegoria, 
distanciando-se bastante das vivências cotidianas daquelas 
mulheres libertas e escravizadas que exerceram essa função no 
Oitocentos.

2  Práticas e representações são conceitos interligados para Roger Chartier, porque as representações 
são construídas como estratégias de poder dos grupos sociais em disputa durante sua prática social e, 
no limite, tendem a justificar e legitimar um dado lugar social. Portanto, a percepção do real não é um 
processo objetivo. Ela é determinada por categorias partilhadas por determinado grupo social, as quais 
permitem entender, classificar e atuar sobre o real. Assim, no limite, toda disputa de representação 
social é disputa de hegemonia, que aspira submeter os outros grupos sociais a valores e conceitos, a 
chamada dominação simbólica. 

3  O imaginário social em relação às mulheres negras escravizadas ou libertas era múltiplo, basta 
lermos as inúmeras descrições de viajantes, bem como as iconografias e obras literárias que retratam 
essas personagens das mais variadas formas no cotidiano oitocentista. Para Castoriadis, o imaginário 
social é o que cria a percepção do mundo, está na base de todo pensamento e possibilidade de sentido 
compartilhado por um grupo social ou sociedade.



89LITERATURA, HISTÓRIA E PÓS-COLONIALIDADE: VOZES EM DIÁLOGO

O AMBIENTE INTELECTUAL DOS ANOS 20/30: ARTE E LITERATURA 
COMO RESPOSTA AO RACISMO CIENTÍFICO

Durante os anos de 1920 e 1930, o Manifesto Antropofágico 
de Oswald de Andrade (1928), a obra Macunaíma, de Mario 
de Andrade (1928), Casa Grande & Senzala, de Gilberto Freyre 
(1933), assim como o projeto da estátua da mãe preta e outras 
manifestações artísticas e literárias que mencionaremos aqui 
carregaram um esforço de positivar a mestiçagem no processo 
de formação social do Brasil. De formas diferenciadas e com 
estilos bastante diversos, os autores e intelectuais se inspiraram 
no mito das três raças, metaforizado no encontro de três rios 
descrito por Von Martius em Como se deve escrever a história 
do Brasil, livro ganhador do concurso do Instituto Histórico 
Geográfico Brasileiro, em 1847, para afirmar a importância da 
cultura negra na composição da “gente brasileira” (GUIMARÃES, 
2000). Afinal, o que estava em jogo, de diferentes formas, era o 
questionamento sobre a identidade nacional de um país recém-
saído da escravidão.

No que concerne ao Manifesto Antropofágico e sua 
noção de antropofagia, que serviu de inspiração para muitos 
intelectuais modernistas, recorreu-se à prática indígena Tupi de 
devorar os guerreiros inimigos prisioneiros de batalha. Assim, 
colocava-se no proscênio a relação com o “outro”, mas não 
era qualquer “outro”. Ritualizava-se a alteridade e pregava-se 
o “canibalismo artístico” como caminho para a construção de 
um “nós” autêntico. Selecionavam-se as outras culturas em 
função de sua potência vital, e deixavam-se afetar por elas  
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a ponto de absorvê-las no próprio corpo. Desta alquimia, deste 
processo de desterritorialização brutal, nasceria algo novo, 
original, híbrido e autônomo (ROLNIK, 1998, p.128). Sob o signo 
dessa multiplicidade variável de referências e misturas brotaria 
o que é próprio da cultura brasileira. Portanto, mais do que um 
conceito, a antropofagia era uma atitude perante à arte e à vida. 
O uso da metáfora canibalismo permitia que a subjetividade 
brasileira levasse em conta sua identidade colonial, todavia 
investida de autonomia e originalidade, sendo orquestrada 
não como dependente, mas como derivada, sem a conotação 
hierárquica de valor. A estratégia antropofágica trabalhava com 
três operações interligadas: o abastardamento das culturas 
das elites, principalmente a europeia, já que todas as culturas 
possuíam pesos iguais4 no processo de transfiguração defendido, 
a noção de cultura como parte de uma conscientização do “eu” 
e do “nós”, e a negação da hierarquia entre “colonizados” e 
“colonizadores” (ROLNIK, 1998). Portanto, a cultura brasileira 
não era vista como derivada da cultura europeia nem sua 
reposição submissa e estéril. 

O desafio de pensar sobre a cultura e experimentar novas 
linguagens a fim de construir uma arte genuinamente brasileira 
é anterior ao Manifesto Antropofágico e já pode ser notado na 

4  As elites brasileiras sempre tiveram a Europa como exemplo. O Movimento Antropofágico foi 
criado num contexto onde a supremacia europeia e do estilo de vida burguês estavam sofrendo com 
os efeitos da Primeira Grande Guerra e a crise do capitalismo liberal. Nesse contexto, os artistas e 
intelectuais modernistas brasileiros negaram uma aproximação submissa e estéril com o velho 
continente, pois entendiam que todo e qualquer universo cultural deveria ser valorizado. Todavia, 
alguns críticos do Movimento Antropofágico afirmam que ele não rompeu com a posição subalterna 
em relação à cultura europeia. Seus autores e artistas teriam assumido uma noção de primitivo como 
algo idealizado e exótico, apesar de valorizado na esfera cultural, sem fazer uma crítica mais profunda. 
Este artigo concorda com a interpretação de Rolnik (1998) que, ao contrário, acentua a força da 
antropofagia como discurso transformador e crítico da hierarquização cultural.



91LITERATURA, HISTÓRIA E PÓS-COLONIALIDADE: VOZES EM DIÁLOGO

Semana de Arte Moderna de 1922, na formação do grupo dos 
Cinco e no Manifesto Pau Brasil de 19245. Ela também não se 
encerrou nele. No ambiente intelectual modernista dos anos 20 
e 30, a (re)invenção do Brasil foi uma prerrogativa dominante. 
Neste sentido, Mario de Andrade, Gilberto Freyre e outros 
autores também procuraram pensar a formação brasileira 
sem temer a mistura e a miscigenação das raças, categoria 
fortemente usada à época. Enquanto Mario de Andrade 
caracterizou a “gente brasileira” através de Macunaíma – um 
herói sem caráter, personagem mitológico que deu título ao 
livro, e sintetizou diferentes mitos, lendas e traços genealógicos 
de todo território nacional, de modo a transformá-lo em 
ideário de nação, Gilberto Freyre, em Casa Grande & Senzala, 
utilizou uma escrita próxima da oralidade para acentuar a 
heterogeneidade e o sincretismo da colonização portuguesa. 
Buscando uma linguagem modernista desapegada da noção de 
progresso que caracterizou as interpretações paulistas, ressaltou 
a contribuição de grupos sociais antagônicos em nossa formação 
social (ARAÚJO, 1994).6 Segundo ele: “todo brasileiro, mesmo 
alvo, de cabelo louro, traz na alma quando não na alma e no 
corpo, a sombra, ou pelo menos a pinta, do indígena e/ou do 
5  Todos os movimentos citados contaram com a participação de Tarsila do Amaral. Na ocasião da 
Semana de Arte Moderna de 1922, Tarsila estava em Paris, estudando pintura com Émile Renard e 
F. Léger. Contudo, já pertencia ao Grupo dos Cinco que, juntamente com Oswald de Andrade, Anita 
Malfati, Mario de Andrade e Menotti del Pichia, concebeu ideologicamente o evento, realizado no 
Teatro Municipal de São Paulo, no mesmo ano das comemorações do Centenário da Independência. 
Quando retorna ao Brasil, em 1923, Tarsila expõe no Salão de Belas Artes de São Paulo e no Palácio 
das Indústrias. Um ano depois, é lançado o Manifesto Pau Brasil que trazia a pauta da descolonização 
cultural e da procura da brasilidade através de sua própria expressão estética, ambas proposições que 
serão agudizadas anos depois no Manifesto Antropofágico (SCHWARTZ, 2001; 2013). 

6  Casa Grande & Senzala foi revisado por Mario de Andrade na sua primeira edição e recebeu 
ilustração de capa do pintor Di Cavalcanti, mesmo que desenhou a capa da primeira edição de 
Macunaíma. 



92 LITERATURA, HISTÓRIA E PÓS-COLONIALIDADE: VOZES EM DIÁLOGO

negro” (FREYRE, 1999, p.276). Contudo, para ele, isso deixava de 
ser um problema, um obstáculo intransponível como queriam os 
adeptos do racismo científico e do darwinismo social. Ao deslocar 
a análise do conceito de raça para o de cultura, criticando o 
determinismo racial, sob a influência de Franz Boas, Freyre 
enxergou positividade nas influências africanas e indígenas sem 
as quais a colonização portuguesa certamente não se efetivaria 
nos moldes conquistados.

Desde os anos de 1870, no âmbito das instituições científicas 
brasileiras (museus etnográficos, Faculdade de Direito de Recife, 
Faculdade de Direito de São Paulo, Faculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro, Institutos Históricos e Geográficos, etc), foi gestado 
um discurso médico-científico de caráter racista que possuía 
forte amálgama em outros setores da sociedade, a exemplo 
da imprensa, dentro e fora do Brasil (SCHWARCZ, 1993; 2001). 
Tal discurso sofria forte influência das teorias europeias. Com 
a publicação da Origem das Espécies (1859), de Charles Darwin, 
a categoria da evolução se tornou um importante paradigma 
científico. Nas ciências humanas, ela teve forte impacto e 
rápida penetração através da escola do evolucionismo social 
que marcou o nascimento da antropologia como ciência (MAIO 
& SANTOS, 2010; HOCHMAN & LIMA, 2004). Os evolucionistas 
sociais traçavam um paralelo entre as espécies da natureza, que 
caminhavam das mais simples para as mais fortes e complexas, 
e as sociedades humanas que, portanto, partiam do estágio de 
selvageria para o de civilização, estando as nações europeias 
no maior patamar civilizacional. Os darwinistas sociais se 
preocupavam, assim, em classificar e qualificar as sociedades e 
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suas gentes para determinar sua posição na escala de evolução. 
Tal atitude gerava um determinismo social que poderia ser 
geográfico, pautado em fatores físicos do lugar onde uma dada 
civilização se fixara (clima, vegetação, etc), ou racial, estudado 
a partir do fenótipo e das “características morais” de um grupo 
de indivíduos. Assim, pensadores como Gobineau, Le Bon, Kid 
construíram a categoria raça como:

Fenômeno final, resultado imutável, sendo todo 
o cruzamento de raças, por princípio entendido 
como um erro. As decorrências lógicas desse 
processo eram duas: enaltecer a existência de 
“tipos puros” e compreender a miscigenação 
como sinônimo de degeneração, não só racial 
como social. (SCHWARCZ, 2010, p.118)

Nessa concepção, a raça se tornou um elemento vital 
para designar o grau civilizatório das nações. No limite, esse 
pensamento autorizava o controle da disseminação ou mesmo 
a eliminação das consideradas “raças inferiores”, base da ciência 
eugênica. No Brasil, como nos explica a historiadora Wlamyra 
Albuquerque (2009), com as ideias abolicionistas fervilhando, 
a noção de raça vinda da Europa se encaixava perfeitamente 
aos interesses da classe senhorial, pois caracterizava os negros 
como inferiores, abrindo caminho para infantilizá-los, tutelá-los 
e mantê-los em posição social subalterna. Um pouco mais tarde, 
durante a Primeira República, o discurso racializado enveredou, 
em alguns pensadores da época, para o questionamento 
sobre o futuro do Brasil como nação, devido ao seu alto grau 
de miscigenação (HOCHMAN & LIMA, 2004). A noção de raça 
como fenômeno biológico, imutável, era fortemente discutida 
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e redundava na ideia de que sua mistura era um erro, uma 
degeneração. Para alguns intelectuais a miscigenação se 
convertia numa sentença de inviabilidade para a nação 
(Nina Rodrigues, Silvio Romero, Euclides da Cunha, Agassiz, 
Lombroso), para outros uma dificuldade passível de superação 
(Oliveira Viana). Ao apontarem os “perigos da miscigenação” 
muitos justificavam a impossibilidade da cidadania universal e, 
assim, procuravam construir lugares sociais qualitativamente 
diferenciados para negros, índios, caboclos, mulatos, mamelucos 
e outros (ALBUQUERQUE, 2009; MATTOS, 1995; SEYFERTH, 1996; 
2002). Entre 1890 e 1920, as teorias de hierarquização da raça 
e da superioridade dos brancos alcançaram maior legitimidade 
social. Como solução, apontava-se o branqueamento social, 
que incentivava a migração europeia para promover um maior 
contingente de pessoas brancas e, futuramente, formar um povo 
de mestiços embranquecidos e mais civilizados no Brasil. Portanto, 
como Giralda Seyferth chama atenção, o branqueamento “via 
a mestiçagem ao mesmo tempo como um mal que deveria ser 
extirpado, e como uma solução para a questão racial brasileira” 
(Apud SCHWARTZ, 2004, p.15).

As décadas de 1920 e 1930 trazem novos caminhos. E 
muitos intérpretes do Brasil - Mario de Andrade, Gilberto Freyre 
(Casa Grande & Senzala), Arthur Ramos, Oswald de Andrade, 
Roquete-Pinto, Cândido de Campos7 e outros – recusaram a 
7  Mas, eles não estavam sozinhos. No contexto das disputas simbólicas e ideológicas dos primeiros 
anos da República, houve vários jornalistas negros da década de 1920 que também elegeram a “Mãe 
Preta” como representação do hibridismo racial e cultural, que estaria na base da nação brasileira. 
Para celebrá-la, reivindicaram a construção de uma escultura monumental que deveria ficar em praça 
pública no Rio de Janeiro, capital da República. Neste sentido, através da imagem da “Mãe Preta” e 
de sua militância na imprensa, esses intelectuais negros reagiam aos discursos de inferioridade racial 
tão disseminado à época, ao mesmo tempo em que reivindicavam um lugar de importância política 
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visão patológica sobre a miscigenação e procuraram construir 
um lugar positivo para o elemento negro na cultura brasileira. 
Transformaram o problema em solução, pois enxergaram a 
miscigenação como aquilo que nos era próprio, original, singular. 
Portanto, a escolha de Tarsila em protagonizar uma mulher 
negra como representação da brasilidade não foi ingênua. “A 
Negra” discutia diretamente com a negativação da miscigenação 
na sociedade brasileira, evocava positivamente a contribuição 
dos negros para a “brasilidade” e alçada a mulher afro-brasileira 
como elemento fundamental de nossa identidade cultural8. 
Não que a figura da mulher negra nunca tivesse sido explorada 
anteriormente no contexto nacional das artes plásticas ou 
da literatura (CHRISTO, 2009; XAVIER, 2012; WILLIAMS, 2018; 
DEIB, 2006)9. Mas, aqui, ela é alçada a elemento fundamental 
na formação da identidade cultural brasileira. A força da 
personagem é construída, de um lado, pela simplicidade e 
composição cromática do fundo em tons azul, cru e verde, que 
indica o ambiente tropical através da folha de bananeira. De 
outro, pela centralidade da figura humana pintada em cores 
neutras e terra. O corpo sólido e delimitado por contornos 
frontais conota imponência e exuberância (VIDAL, 2011). Os seios 
a mostra evocam o sentimento de maternidade, assemelhando 
a personagem a uma espécie “mãe de todos”. De forma rápida 
e econômica na sociedade brasileira. O projeto da escultura não vingou. Ficou engavetado por mais 
de 30 anos e, somente em 1953, por esforço da entidade negra Clube 220, obteve sua aprovação 
pela Câmara Municipal para ser executado em São Paulo e não no Rio de Janeiro como previsto 
anteriormente (ALBERTO, 2011; DOMINGUES, 2018). 

8  Maria Helena Capelatto (2005) e Jorge Schwartz (2001) enumeram a tela de Tarsila dentre as mais 
representativas da identidade nacional brasileira e do modernismo latino-americano. 

9  A mulher negra já foi tema de outros artistas, tais como Abigail de Andrade, Modesto Brocos, 
Lucílio de Albuquerque, V. do Rêgo Monteiro, etc. (CHRISTO, 2009)
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o observador é remetido à figura das “amas de leite”, “das mães 
pretas”, que ainda nos anos vinte povoava assiduamente a 
memória íntima e infantil dos brasileiros.

A interpretação de que “A Negra” evocava as “amas de 
leite” ganha peso, quando cotejada com a história de vida da 
própria Tarsila. A pintora, filha de José Estanislau do Amaral e 
Lydia Dias de Aguiar do Amaral, era neta de um grande senhor de 
terras com mais de 400 escravos, herdeira de ricos cafeicultores 
e capitalistas paulistas. Ela foi criada nas fazendas São Bernardo 
e Santa Teresa do Alto (AMARAL, 2003), no interior do estado, 
mas fez seus estudos secundários nas cidades de São Paulo e 
Barcelona. Em 1917, começa a aprender pintura e aperfeiçoa sua 
arte durante duas temporadas na Europa, tendo estudado com 
Fernand Léger e conhecido vários artistas, com destaque para 
Brancusi e Lhote, quando produziu o quadro em questão (VIDAL, 
2011). Durante sua estada em Paris, produziu a tela “A Negra” 
e anexa em seu caderno de viagem uma fotografia de “mama 
Balbina”, ama de leite de seus irmãos. A semelhança entre a 
“mama Balbina” e a personagem do quadro é inegável. O Olhar, 
a posição das mãos, a pose, os seios, tudo chama a atenção para 
a proximidade entre as duas figuras femininas10.

10  Edgard Vidal (2009) chama a atenção para a revolução pictórica sofrida por Tarsila em sua estada 
na Europa. Sua pintura passa a ignorar os preâmbulos do academicismo do período com preferência 
para retratos de mulheres brancas e passa a valorizar a figura da mulher negra. 
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Figura 5 - Capa do livro de poesias Le Formose, de Blaise Cendrars

No que compete à circulação da obra (VIDAL, 2011), sabe-
se que seu desenho foi capa do livro de poemas de Le Formose, 
baseado em mitos e lendas africanos, que o francês Blaise 
Cendrars escreveu sobre sua viagem ao Brasil acompanhado 
do casal Oswald e Tarsila, em 1924. A tela foi exposta em 
1926, 1928, 1929, 1931 e 1933, antes de ser adquirida pelo 
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM), durante a 
direção de Lourival Gomes Machado, onde se consolidou como 
símbolo nacional (CARDOSO, 2016). Diferentemente das índias 
“Iracema” e “Moema”, pintadas, respectivamente, por José 
Maria Medeiros e Victor Meirelles, “a Negra” de Tarsila resistia 
e se negava a ser branqueada. A temática da mulher negra já 
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havia sido tema da pintura de artistas brasileiros a exemplo 
de Andrade Brocos Modesto e Lucilio Albuquerque (CHRISTO, 
2009; WILLIAMS, 2018). Todavia, Tarsila e o próprio movimento 
modernista rompem com padrões interpretativos, visuais e 
estéticos anteriores.

Mas, não estavam sozinhos. A valorização da mulher negra 
como caminho simbólico para a positivação da miscigenação 
também foi usada por ativistas e intelectuais negros em sua 
luta por espaços de interlocução social e reconhecimento de 
cidadania. Nos anos de 1920, a Federação dos Homens de Cor, 
formada por diversos intelectuais negros, empreendeu uma 
ação coletiva para a construção do “monumento da raça negra” 
para reconhecer a importância desse estrato populacional na 
formação da nação. Como afirma Petrônio Domingues (2018), 
a homenagem deveria ser erigida em praça pública e buscava 
proclamar a centralidade negra para a construção do Brasil como 
nação. Dentre os vários discursos sobre o passado, os ativistas e 
intelectuais negros também reivindicavam voz e vez. No entanto, 
o monumento não prosperou. Mais tarde, em 1926, o jornalista 
Cândido de Campos, sugeriu que fosse erguida uma estátua da 
“Mãe preta” como forma de “gratidão à raça dolorosa trazida da 
África”. Desta vez, a ideia não foi abortada. O empreendimento 
tomou força e desembocou em uma campanha com apoio de 
vários setores da sociedade. A comissão organizadora instituída 
recolheu donativos de entidades e de populares vindos de dentro 
e fora do Brasil (DOMINGUES, 2018; ALBERTO, 2011). A Federação 
dos Homens de Cor também se engajou na campanha, porém, 
dando-lhe significados próprios. Enquanto para as elites a figura 
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da “mãe preta” era apropriada como símbolo da harmonia racial 
brasileira, de mulher abnegada, que amamentou filhos negros 
e brancos com amor e resignação, apesar do cativeiro. Para os 
intelectuais negros, essa interpretação viabilizava a discussão da 
questão racial na contemporaneidade. Através da “mãe preta” 
acreditavam ser possível discutir direitos e negociar espaços 
que garantissem a inclusão dos negros na comunidade nacional 
(ALBERTO, 2012, p.276). Neste sentido, através da imagem da 
“Mãe Preta” e de sua militância na imprensa, muitos ativistas 
negros reagiram aos discursos de inferioridade racial tão 
disseminado à época e reivindicaram um lugar de importância 
política e econômica na sociedade brasileira. 

Como já mencionado, o projeto da escultura não vingou, 
apesar do apoio popular. Ficou engavetado por mais de 30 
anos e, somente em 1953, por esforço da entidade negra Clube 
220, obteve sua aprovação pela Câmara Municipal para ser 
executado em São Paulo e não no Rio de Janeiro como previsto 
anteriormente. Após concurso vencido por Julio Guerra, a 
escultura foi inaugurada em 1955, durante as celebrações do 
aniversário da cidade de São Paulo. Mesma época do monumento 
aos bandeirantes11.

11  A aparência de estilo moderno da escultura desagradou militantes, como o jornalista e 
escritor negro José Benedito Correia Leite, idealizador do projeto. Em sua opinião, “a escultura não 
representava a mulher negra bonita, educada e arrumada que foram as amas de leite”. A partir de 
1960, o Clube 220, com auxilio de fiéis do candomblé, começou a comemorar o Dia da Mãe Preta em 
13 de maio, realizando festividades em torno da estátua (DOMINGUES, 2018; ALBERTO, 2011). 
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Figura 6 - Escultura de Julio Guerra, 1955, Largo do Paissandu, SP

A pintura de Tarsila, o projeto de escultura da “Mãe Preta”, 
os escritos de Freyre e outros autores aqui citados demonstram 
que, na década de 1920, esta personagem se consolidava 
como uma construção sobre o passado. Em muitos casos, seu 
simbolismo enfrentava as teorias racistas, quase sem questionar 
as consequências da escravidão. De um lado, a “Mãe Preta” era 
reivindicada pelos intelectuais negros como forma de marcar a 
importância positiva da herança africana na cultura e sociedade 
brasileira. De outro, podia ser aceita por diferentes grupos 
sociais que tinham na “mãe preta” uma lembrança saudosa, 
conciliadora e favorecida pelo conceito de democracia racial já 
em gestação. Tamanhas as atrocidades da escravidão, era enorme 
o desafio de trazer a herança africana de forma palatável, que 
trouxesse um diálogo seguro com o passado. A representação 
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vitoriosa valorizava a mulher negra, que não se insurgia contra 
a sua posição subalterna, pelo contrário, mantinha-se fiel, 
dócil, amorosa e respeitando o seu lugar da hierarquia social. A 
mulher escolhida era a “mãe preta”, “ama de leite de todos os 
brasileiros”.

Mas, em que medida a representação positiva construída 
sobre a ama de leite nos anos de 1920 se ancorava numa 
realidade social vivenciada durante a escravidão? E, se essa 
correspondência não existia, por que ela foi a personagem 
escolhida para positivar a influência negra na formação da 
nação? Para responder a essas perguntas, vou enumerar alguns 
elementos baseados em pesquisa prévia sobre as amas de leite e 
a prática social da amamentação no Brasil oitocentista.

ALUGA-SE OU VENDE-SE: QUEM ERAM E COMO VIVIAM AS AMAS DE 
LEITE ESCRAVIZADAS NA CAPITAL DO IMPÉRIO

A amamentação por amas escravas negras foi largamente 
disseminada no seio das classes dominantes e das camadas 
médias no Império brasileiro. Através dessa prática social, era 
possível fazer com que os futuros senhores experimentassem 
no seu cotidiano e intimidade relações escravistas desde a mais 
tenra idade. Tal aspecto era estruturante de um habitus social 
(ELIAS, 1993), uma segunda natureza, que permitia aos senhores 
encararem a escravidão, a violência e a hierarquia como 
fundantes de sua visão de mundo e modo de vida compartilhados 
com seus pares, membros da classe senhorial. Esse habitus 
senhorial escravista se espraiava por outros extratos sociais 
e se constituía como hegemônico na sociedade oitocentista  
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(MUAZE, 2018)12. Desta forma, era possível encontrar amas de 
leite escravas para todos os gostos, preços e especificidades: 
jovens ou assenhoradas, crioulas ou africanas, de primeira cria 
ou com muitos partos, para amamentar exclusivamente ou para 
executar diversas funções domésticas, para compra ou para 
aluguel, etc.

Figura 7 - Anúncios do Jornal do Commercio, 7 de setembro de 1849

A ama de leite convivia e participava diretamente da vida 
da família senhorial, sem tampouco modificar seu status de 
propriedade nem as condições de violências física e simbólica 
(BOURDIEU, 2017) a que todo escravo estava submetido. Sua 
tarefa consistia principalmente em amamentar o filho do senhor, 
bem como cuidar de sua saúde, higiene e educação física durante 
a primeira infância, quando seus serviços de aleitamento não 
seriam mais necessários. Esta função, tão disseminada no 
Império, dependia da não amamentação por parte das mulheres 
da classe senhorial. O costume do aleitamento por escravas 
era um diferencial social, um símbolo de prestígio socialmente 

12  Na sociedade Imperial, a amamentação por amas de leite escravas se configurou não foi 
somente uma questão de criação da infância, mas uma importante condição para a reprodução de um 
habitus senhorial escravista no qual a sociedade imperial se legitimava. Essa prática de reprodução 
das hierarquias sociais atuava nos espaços mais caros à natureza humana, buscando desacreditá-
la de modo a naturalizar as diferenças existentes. Esse habitus se espraiava para além das classes 
dominantes e se tornava hegemônico (MUAZE, 2018).
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reconhecido e recorrente, tanto que foi registrado, através de 
textos ou imagens, por viajantes estrangeiros que visitaram o 
Brasil durante o século XIX.

Figura 8 - Jean-Baptiste Debret, aquarela

Tanto a aquarela de Debret, que ilustra uma ama de leite 
escrava ricamente vestida e segurando o bebê do senhor no colo, 
no interior de uma luxuosa liteira, quanto o relato de Charles 
Expilly apontavam para o prestígio e a ostentação que envolvia 
essa função nas famílias mais abastadas. Nas palavras de Expilly: 
“entre as famílias mais ricas era uma questão de honra e amor 
próprio possuir uma ama de leite, além de um indicador de 
prosperidade e riqueza de uma casa” (Apud LEITE, 2007, p.115). 
Portanto, quanto mais bem vestida a criadagem estivesse, maior 
poder e riqueza possuía a família proprietária. 

Algumas amas de leite alcançavam benesses devido à 
sua função dotada de maior proximidade e intimidade com 
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a família dos senhores, conquistando melhores condições de 
vida no interior do sistema que as oprimia (CARVALHO, 2003; 
REIS & SILVA, 1989; GRAHAM, 1998). Podiam receber cortes 
de tecido, alimentos e moradia de melhor qualidade. Todavia, 
essas mulheres escravizadas, na maioria das vezes, tinham sua 
“maternidade silenciada” (MUAZE, 2018; ARIZA, 2018). Ou seja, 
não poderiam amamentar seus próprios filhos para cuidarem 
dos bebês de seus patrões. Além disso, seu cotidiano sofria um 
maior controle por parte dos senhores que regulavam sua dieta, 
ingestão de bebidas alcoólicas, relações sexuais e higiene, pois 
a saúde do bebê dependia das qualidades físicas e morais de 
quem o aleitava.

A separação do filho recém-nascido, bem como o controle 
em relação à rotina das mulheres escravizadas que eram 
vendidas ou alugadas como amas de leite podem ser notados 
através das teses médicas, do debate na imprensa e dos muitos 
anúncios editados nos jornais que circulavam na Corte e em 
outras províncias do Império. O silenciamento sobre o filho da 
escrava, por morte ou impossibilidade da mesma de mantê-lo 
consigo para não prejudicar a negociação de compra ou aluguel 
de seu senhor ou comerciante, demonstrava a condição de 
mercadoria que o corpo das cativas e de seus filhos tinham no 
Brasil Império. Assim, eram corriqueiros reclames como: “aluga-
se uma preta com muito bom leite, muito limpa e sem vícios; 
na rua do Primeiro dos Cajueiros n. 71” (Jornal do Commercio 
01/12/1850). A função a ser exercida era temporária e fisicamente 
dependente do período de produção do leite materno. Tal 
aspecto, se por um lado majorava o preço pago pela escrava, 
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por outro criava uma incerteza futura. Ao final do período de 
aleitamento, a escrava adquirida poderia ser transformada em 
ama-seca (babá), ser acolhida como escrava portas adentro para 
realizar outras tarefas domésticas (CARVALHO, 2003), retornar à 
esfera da produção (portas à fora). No caso das cativas alugadas, 
estas eram devolvidas aos donos e poderiam nunca mais ver as 
crianças que criaram (FERNANDES, 2009).

Ao longo do oitocentos, as negociações comerciais 
envolvendo amas de leite variaram bastante, porém nunca se 
extinguiram13. Com a lei que proibiu o tráfico negreiro em 1850, 
o valor cobrado pelas escravas mulheres aumentou bastante 
em função de sua capacidade de gerar filhos escravizados. Com 
as amas de leite, a situação não foi diferente. As características 
mais valorizadas no mercado de escravos do Rio de Janeiro eram: 
a idade (ter entre 15 e 30 anos, preferencialmente), a saúde, ser 
de primeiro parto, a boa quantidade e qualidade do leite, ter 
bom comportamento (ser recatada, ser uma escrava de “portas a 
dentro”, que não frequentava a rua, lugar de maus hábitos), bom 
gênio e temperamento (ser calma, afetuosa, pacífica, paciente 
e gostar de criança eram as qualidades mais frequentes). As 
exigências eram muito parecidas com a dos manuais de higiene 
europeus. Todavia, os anúncios traziam as descrições “parda”, 
“crioula”, “preta” e “preta de nação” que demarcavam claramente 
as fronteiras entre escravidão e liberdade, além de auxiliarem 
os interessados na identificação das cativas que iriam adquirir. 
Diferentemente das “mocambas” e pajens os quais a beleza 

13  Para o caso das amas de leite no sul dos Estados Unidos ver: (Wood, 2013; Glymph 2008; Fox-
Genovese, 1988)
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física era muito propagandeada, entre as amas o foco estava 
na saúde, tempo de gestação ou idade da cria e abundância do 
leite: “Aluga-se uma parda muito boa ama de leite, bastante 
carinhosa para crianças, e com muita porção de bom leite; 
quem a pretender dirija-se á Rua da Lapa n. 67” (22/8/1840). 
A partir das décadas de 1870 e 1880, com o crescimento do 
movimento abolicionista, o início da disseminação do racismo 
científico, a alta dos preços dos cativos e a redução gradativa da 
mão de obra escrava nos grandes centros urbanos, encontramos 
anúncios solicitando preferencialmente mulheres brancas 
para a função. Passou a ser mais comum também, mulheres 
libertas se oferecendo como amas de leite concomitantemente 
com as cativas escravizadas, bem como a entrada de agências 
especializadas no oferecimento de serviços domésticos, dentre 
eles o de ama (ARIZA, 2018). No pós-abolição, apesar do duro 
cotidiano que as envolvia (MACHADO, 2012), muitas mulheres 
libertas viram na continuidade dessa prática uma forma de 
adquirirem sustento e se colocarem no mercado de trabalho.

É importante ressaltar que, a partir de 1850, a prática 
social da amamentação por amas de leite escravas começou a 
sofrer severas críticas de médicos e pedagogos influenciados 
pelo discurso de Rousseau em O Emílio (MUAZE, 1999; 
CARULA, 2012; CASEY, 1989). Na nova visão ora em expansão, 
o aleitamento era visto como função máxima da mãe.  
E, não executá-lo significava um ato contra a natureza feminina 
e um impeditivo ao nascimento do amor entre mãe e filho. No 
discurso médico, em constante ascensão, a figura materna era 
valorizada no seio da família e a amamentação por amas só 
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seria aceita em casos extremos, onde a sobrevivência do recém-
nascido estivesse ameaçada (COSTA, 1983).

A querela entre médicos, pedagogos e familiares se tornou 
bastante evidente durante a segunda metade do oitocentos. 
Nos diferentes hebdomadários havia os defensores das amas 
de leite escravas que, nesta visão, eram as mais apropriadas 
para a função porque viviam “alentadas pela esperança do 
melhoramento de condição [...] e embaladas pela esperança de 
distinção, de amizade, de passadio, recompensas ou alforria da 
parte dos senhores ou dos pais das crianças, quando alugadas”. 
Os argumentos utilizados reforçavam o discurso senhorial 
escravista e tinham grande reciprocidade e força social. Outros 
eram de opinião contrária. Seus argumentos desqualificavam as 
escravas, considerando-as como más influências na educação 
física e moral da infância. Não obstante as fortes críticas, 
a amamentação por escravas resistiu fortemente entre as 
famílias da classe senhorial para quem ainda era possível 
bancar financeiramente os custos do aluguel e/ou da compra de 
escravos, mesmo quando a escravidão já entrara em crise. 

A prática social da amamentação por amas de leite era 
tão arraigada no Império que resistiu à crise da escravidão e à 
própria abolição. No pós-abolição, ela passou a ser executada 
por mulheres livres, libertas ou brancas pobres, que passaram 
a dominar os anúncios oferecendo esse tipo de emprego,  
com larga vantagem para as primeiras que tinham um preço mais 
baixo e, no imaginário senhorial, se acomodariam mais facilmente 
às relações de mando doméstico há muito estabelecidas. Mas, 
houve anúncios que solicitavam especificamente amas brancas 
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ou de determinada nacionalidade, referenciando como a 
ideologia do branqueamento e as teses racistas não se limitaram 
às faculdades de direito e medicina ou a certos intelectuais. 

Com o passar do tempo, a figura da ama foi transformada 
no mito da mãe preta, do qual a descrição do escritor Cornélio 
Pires é bastante significativa:

A negra velha, carinhosa e dedicada, é, às vezes, 
mais solícita no tratamento das crianças que as 
próprias mães. Quanto amor, quanta dedicação 
naqueles frangalhos de gente! Raça alguma tem 
produzido mais adoráveis mamães. Sofrem, se 
sofremos; gozam, se gozamos. (1915, p.276)

Na República, sua imagem passou a ser construída de 
forma mitificada, de modo a ressignificar o passado escravista 
brasileiro, exaltando sua faceta doméstica, considerada mais 
afetiva e íntima, com o objetivo de se reconciliar com ele. Sua 
eficácia foi grande. Os escritores e intelectuais que combateram 
as teorias do branqueamento e o racismo científico o fizeram 
pelo viés da exaltação cultural dos povos formadores da nação 
e legitimaram as noções de escravidão doméstica docilizada 
e de democracia racial. Como expressão dessa tendência, 
cito Gilberto Freyre em uma passagem que bem representa a 
construção do mito da mãe preta.

Quanto às mães pretas, referem-se às tradições 
o lugar verdadeiramente de honra que ficavam 
ocupando no seio das famílias patriarcais. 
Alforriadas, arredondavam-se quase sempre em 
pretalhonas enormes. [...] E dia de festa, quem as 
visse anchas e enganjentas entre os brancos de 
casa, havia de supô-las senhoras bem nascidas; 
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nunca ex-escravas vindas da senzala. […] A negra 
ou mulata para dar de mamar a nhonhô, para 
niná-lo, preparar-lhe a comida e o banho morno, 
cuidar-lhe da roupa, contar-lhe histórias, às vezes 
para substituir-lhe a própria mãe.(1987, p.352)

NEM QUILOMBOLA, FEITICEIRA OU PARTEIRA: A MÃE PRETA COMO 
RESISTÊNCIA POSSÍVEL

Para concluir, retorno aos anos de 1920. Neste momento, 
a escolha da ama de leite, ressignificada na personagem da 
mãe preta como símbolo de brasilidade tanto por uma elite 
artística e intelectual branca, quanto por ativistas negros, em 
diferentes momentos e localidades, não era consensual. Trata-se 
de diferentes formas de leitura do passado escravista brasileiro, 
onde múltiplos interesses estavam em jogo. Contudo, a mãe 
preta se apresentava como solução passível de ser compreendida 
e incorporada por diferentes grupos e estratos sociais. Ela não 
era aguerrida como as quilombolas ou mulheres negras que 
participaram das revoltas, motins ou entraram na justiça para 
clamar por liberdade e direitos. Ela não era suspeita como as 
feiticeiras, parteiras, rezadeiras e mães de santo que desafiavam 
a ordem médica e espiritual. Também não se parecia com as 
quitandeiras, escravas de ganho ou trabalhadoras portas à fora 
que adquiriram autonomia e conquistaram a liberdade livrando-
se do controle senhorial. Diferentemente da bela mulata ou 
da interesseira mucama condenada pela literatura dos jornais 
femininos, não oferecia riscos às famílias. 

A figura da mãe preta ressignificada no contexto dos 
anos de 1920 e 1930 não se apresentava como perigo à ordem 
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constituída. Podia ser a mulher abnegada, amorosa e “mãe de 
todos”, como a escultura reivindicada pelos ativistas negros; a 
figura enigmática, símbolo da brasilidade, como quis Tarsila do 
Amaral; a negra cheia de mimos descrita por Gilberto Freyre e 
muitas outras representações. Contudo, todas compartilhavam 
um certo distanciamento em relação à realidade social 
extremamente violenta, como a vivenciada pelas amas de leite 
cativas do Oitocentos, conforme demonstramos. Portanto, 
ao fim e ao cabo, era uma invenção de seu próprio tempo. 
Reinterpretava-se uma personagem do passado recente com 
o intuito de viabilizar algum grau de inclusão racial aos negros 
(ALBERTO, 2012). Respondia-se, assim, às teorias raciais e de 
inviabilidade do Brasil como nação mestiça. Para tanto, era 
necessário conciliar. Assim, a ama de leite foi despida das mazelas 
da escravidão e dos conflitos raciais para ser incorporada de 
forma valorizada na construção do discurso acerca da formação 
da nação como mãe preta. 

Kimberly Wallace-Sanders (2018) percebe um fenômeno 
parecido com a figura da “mammy” no sul dos Estados 
Unidos. Segundo ela, entre 1820 e 1850, a “mammy” se 
tornou a representação da negra americana leal e devota aos 
senhores, uma personagem bastante utilizada pela literatura 
pró-escravista. No pós Guerra de Secessão, a “mammy” foi 
usada como símbolo da reconciliação entre norte e sul, sendo 
contextualizada num sul ordenado e pacificado, sempre como 
elemento valorativo daqueles que com ela podiam contar. Entre 
1900 e 1935, esse simbolismo foi requalificado tendo em vista 
os extremismos raciais, as polarizações sobre a miscigenação 
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americana e o ideal de maternidade vitoriana. Apesar das 
especificidades das sociedades brasileira e americana, tanto a 
“mammy” quanto a mãe preta, ao serem ressignificadas sob um 
viés conciliador no que concerne à violência da escravidão, não 
deixaram de representar uma forma de resistência aos discursos 
racializados que denegriam e/ou desqualificavam o lugar do 
negro na sociedade brasileira.
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LITERATURA NEGRA FEMININA: 
DIÁLOGOS TRANSDISCIPLINARES

Maria Aparecida Salgueiro (UERJ)

Fiel à proposta do evento em referência - o 2o Encontro 
Literatura, História e Pós-colonialidade – Vozes em diálogo –, da 
Mesa em que o presente texto se situou – História, memória 
e ficção: narrativas brasileiras, e, ainda, do título a que me 
proponho, trarei nestas poucas linhas, diametralmente opostas 
a tanto material e formulação relativos ao tema proposto, breves 
reflexões sobre autoras negras de língua portuguesa do Brasil que 
apresentam, tanto em nosso país, quanto internacionalmente, 
uma praxis intelectual que se posiciona contra a História única, 
de que nos fala Chimamanda Adichie (2009). Expressando, em 
reescrita da História nacional, a revitalização do corpo da mulher 
e suas identidades, nossas autoras, ao mesmo tempo em que 
questionam e convocam, através de sua Literatura, o corpo 
social de seus países, sua historicidade e suas identidades sociais, 
problematizam, especialmente, a situação da mulher escritora, 
das intelectuais, em interação com outros campos de saberes 
das Ciências Humanas, em especial da História, em diálogo, em 
alguns momentos, com autoras de diásporas outras. 

Nesse sentido, lembro e cito Eurídice de Figueiredo:
em vez de uma nação homogênea, criada pelos 
grandes intérpretes do Brasil, que excluía negros 
e indígenas ao diluí-los no amálgama chamado 
“Brasil mestiço”, o que vemos agora é a eclosão 
de vozes que narrativizam outras histórias, outras 
versões sobre a nação. (2013, p.152)
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Nessas histórias e narrativas negro-femininas, observa-se 
o ir e vir de personagens a transitar por ruas de megacidades 
em busca de um sentido para vidas absolutamente excluídas em 
uma sociedade desigual. Desse ponto, e diretamente para nosso 
tema, complemento com as palavras de nossa ensaísta negra, 
Nilma Lino Gomes:

o que caracteriza a/o novo intelectual negra/o 
das ciências humanas é que ela/e não tem mais 
“um olhar distanciado e neutro sobre o fenômeno 
do racismo e das desigualdades raciais, mas, 
sim, uma análise e leitura crítica de alguém que 
os vivencia na sua trajetória pessoal e coletiva, 
inclusive nos meios acadêmicos.” (2010, p.496)

Ou, como sempre aponta Conceição Evaristo, desde Carolina 
Maria de Jesus houve essa mudança definitiva de paradigma.

Último país do Ocidente a abolir a escravidão legalizada, 
o Brasil segue hoje, em meio a conflitos, confrontos, agressões, 
com extenso trabalho de pesquisadores e pesquisadoras 
universitários, se reexaminando e se repensando em suas raízes e 
sua formação, buscando um olhar bem diverso do que existia de 
forma monolítica há anos entre nós, vivenciando, no interior da 
sociedade, os conflitos das forças conservadoras e das reflexões 
democráticas, manifestadas nos textos de nossas Autoras. 

A partir de uma Abolição inconclusa, nas palavras de Nei 
Lopes,

a lei Áurea semeou a descontentamento entre 
boa parte dos conservadores, precipitando a 
queda da monarquia. Outra crítica é que sua 
promulgação só teria ocorrido por imitação e 
para que a oligarquia dominante não parecesse 
retrógrada diante das nações europeias.
(2004, p.25)
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No quadro, conclui-se que a Abolição da escravidão 
efetivamente jamais ocorreu em 1888, ao contrário das leituras 
mais conservadoras. Jogada à própria sorte da noite para o dia, 
a população negra, sem casa, sem emprego, sem escolaridade, 
tornou-se “empregada” dos próprios – agora – ex-senhores, na 
mesma antiga Casa Grande, vivendo na mesma senzala, só que 
com um suposto salário, pagando aluguel e comida, de tal forma 
que, no final do mês, pouco ou nada restava a receber – para 
não dizer dívidas.

Assim ia se construindo pela transversalidade muito da 
História do País, que se solidificava de forma ambígua, não muito 
clara, nada favorável à população negra, que, aqui chegada através 
dos processos de escravidão – pilar fundamental do capitalismo –, 
se tornava base de todo o sistema econômico, estruturado sobre 
forte sistema jurídico, e se sentia, cada vez mais, à margem e sem 
as chances de que julgava ser – e era, de fato –, merecedora. Parte 
dessa história, que é a história do Brasil, ia tentando ser olvidada, 
desde em aspectos como os há pouco mencionados, até a momentos 
realmente físicos, como o aterro / tentativa de apagamento do 
Cais do Valongo (1779-1811) – porta de entrada de mais de 500 
mil africanos (500 mil a um milhão), vindos do Congo e de Angola, 
o maior porto de entrada de povos escravizados das Américas, – 
só agora em 2011, recuperado, graças à resistência e denúncia à 
época, no sentido que a obra prevista fosse recalculada e o hoje, 
sítio antropológico, a duras penas recuperado. Cabe assinalar que 
segue a luta constante em prol de sua conservação, assim como 
a de outros tantos espaços na região da chamada Pequena África, 
próxima ao Cais do Porto, no Rio de Janeiro, tão citada por músicos 
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como Heitor dos Prazeres, Pixinguinha, e Autores como João do 
Rio1, ou da antiga Praça Onze de Tia Ciata, e de que, com grande 
propriedade fala, escreve nossa autora Eliane Alves Cruz, autora de 
O crime do Cais do Valongo (CRUZ, 2018).

Seguindo a reflexão, o olhar atento contemporâneo nos 
leva a novas epistemologias, tal como nos chama a atenção o 
pensador português Boaventura de Sousa Santos:

Designamos a diversidade epistemológica do 
mundo por epistemologias do Sul. O Sul é aqui 
concebido metaforicamente como um campo 
de desafios epistémicos, que procuram reparar 
os danos e impactos historicamente causados 
pelo capitalismo na sua redação colonial com o 
mundo. Esta concepção do Sul sobrepõe-se em 
parte com o Sul geográfico, o conjunto de países 
e regiões do mundo que foram submetidos ao 
colonialismo europeu e que, com excepções, 
não atingiram níveis de desenvolvimento 
económico semelhantes ao do Norte global 
(Europa e América do Norte). A sobreposição 
não é total porque, por um lado, no interior do 
Norte geográfico classes e grupos sociais muito 
vastos (trabalhadores, mulheres, indígenas, 
afrodescendentes, muçulmanos) foram sujeitos 
à dominação capitalista e colonial e, por outro 
lado, porque no interior do Sul geográfico houve 
sempre as ‘pequenas Europas’, pequenas elites 
locais que beneficiaram da dominação capitalista 
e colonial e que depois das independências 
a exerceram e continuam a exercer, por suas 
próprias mãos, contra as classes e grupos sociais 
subordinados. (2010, p.19)

1  Pequena África é nome dado por Heitor dos Prazeres a uma região do Rio de Janeiro compreendida 
pela zona portuária do Rio de Janeiro, Gamboa, Saúde onde se encontra a Comunidade Remanescentes 
de Quilombos da Pedra do Sal, Santo Cristo, e outros locais habitados por escravos alforriados e que de 
1850 até 1920 foram conhecidos por Pequena África.
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Dando sequência ao texto, chego a traços da obra de filhas 
nativas – ou adotadas – das grandes cidades brasileiras, sobre 
o ser mulher e negra em textos de Carolina Maria de Jesus, 
Conceição Evaristo, Cristiane Sobral, três de nossas escritoras, 
de diferentes gerações e que descrevem suas personagens nas 
grandes cidades: a apresentação do corpo feminino, de como ele 
se traduz nos novos espaços, nas migrações, nos conflitos, nas 
novas configurações geopolíticas.

Desde a reflexão trazida pelos estudos Pós-Coloniais, até o 
presente, com a pesquisa em torno da Decolonialidade, a partir 
de propostas concretas de alternativas e olhar para o futuro, os 
temas do trânsito, da migração, da viagem, das relações norte/
sul, em sentido lato, da nova configuração geopolítica, impactam 
diretamente as reflexões contemporâneas de como os corpos 
femininos aí se situam. Dou sequência a minha fala com duas 
citações que apontam para sua mobilidade e demonstram como 
tais manifestações se traduzem na História – e fazem história 
- se tornando pauta essencial deste final de segunda década 
de século XXI. Abro com uma memória de Mel Adún na mesa 
Lugares e impasses do literário, na III Jornada Literária de Autoria 
Negra: percursos contemporâneos, que teve lugar em 2016, na 
Universidade de Brasília, e que situa com clareza essa questão:

Enquanto mercamos nossos quitutes e delícias 
não incomodamos ninguém, no entanto tomar 
posse dessa área reservada aos intelectuais, 
especificamente homens brancos sulistas e 
heteronormativos é uma luta antiga – porque 
não é só fazer literatura, mas é fazer história. É o 
poder de desenhar o bandido e decidir quem será 
o mocinho da história. (ADÚN, 2016, s/p)
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Esse, ao lado de trecho hoje já bastante difundido de 
Conceição Evaristo, também datado de 2016, joga luz sobre a 
questão. Cito Conceição em entrevista à Folha de São Paulo:

Por isso repito uma expressão que temos usado 
sempre para pensarmos as lutas dos povos 
descendentes de africanos nas Américas: “Os 
nossos passos vêm de longe…” A luta dos afro-
brasileiros não é de agora. Conscientemente 
escolho a nacionalidade hifenizada, afro-
brasileira, pois quero ressaltar a situação histórica 
dos africanos escravizados e seus descendentes 
na formação da nação brasileira. Um de nossos 
paradigmas de resistência se fundamenta nas 
lutas quilombolas. E que nos ensinaram as lutas 
quilombolas? Ensinaram-nos que o sumo da luta 
política é feito de insistência, de resistência, de 
esperanças e da certeza de que lutamos pelo que 
é nosso por direito. Ser quilombola não significava 
ter a liberdade garantida, talvez fosse muito mais 
viver sob a ameaça de ser recapturado e entregue 
aos “senhores”, mas era preciso resistir sempre. 
(EVARISTO, 2016, s/p)

A colocação dos dois textos lado a lado mostra a escrita 
feminina e sua força de luta, resistência, caminhada em um 
mundo de batalha para a mulher – negra – escritora, intelectual. 
Entre o racismo estrutural e a permanência insistente, ainda, de 
resquícios, pelas forças conservadoras, do discurso da “democracia 
racial”, as escritoras – e as intelectuais – negras buscam construir 
formas de falar de si e do mundo. Nas últimas duas décadas, 
verificou-se um aumento de visibilidade da representação negra 
na sociedade brasileira, muito especialmente a partir da forma 
com que as mulheres têm se apresentado de forma particular 
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na Literatura, sendo que o suposto caráter ‘marginal’ ou de 
‘minoria’ diante das formas de expressão dominantes seja cada 
vez mais questionado e não admitido.

Tanto o texto de Mel Adún como o de Conceição Evaristo 
a que me reportei tratam de trajetos, percursos, trajetórias, 
viagens não simples nem curtas, mas com destinos certeiros 
e formas de luta claras. Nesse caminho, constrói-se uma nova 
intelectualidade – a intelectualidade negro-feminina, termo 
trabalhado por Cuti (2010) e a que tenho aderido nos últimos 
tempos, manifesta em narrativas de denunciam o estereótipo 
do corpo negro, principalmente o feminino, tido tantas vezes 
como sujo e violado, e daí, tantas vezes situando-se no espaço 
das margens e da submissão.

A partir de um protagonismo feminino negro, Conceição 
Evaristo, em Becos da Memória e Olhos d’Água, por exemplo, 
traz para o espaço literário as favelas, o desemprego, o 
subemprego, a violência urbana, a prisão, o ir e vir sem rumo às 
vezes, as pessoas que aí chegam, levando a constatações sobre 
o espaço da mulher negra na sociedade brasileira. Cristiane 
Sobral também denuncia com veemência a marginalização dos 
corpos negros em seu trânsito pela urbe nada afetiva e muito 
menos afetuosa ou receptiva em obras como O Tapete Voador 
e Espelhos, Miradouros, Dialéticas da Percepção. Carolina Maria 
de Jesus, precursora de todo esse movimento, já apontava essa 
realidade com clareza e, muito antes de qualquer teorização, 
já detalhava em 1960, em Quarto de Despejo – Diário de uma 
Favelada, a necessidade urgente de se ressignificar os corpos 
negros, cotidianamente massacrados, e questionava a violência 
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presente em inúmeras experiências descritas em seu Diário 
– experiências presentes no cotidiano das mulheres negras 
brasileiras.

No que diz respeito a ressignificar o corpo negro feminino, 
problematizando os espaços por ele ocupados, e aí incluindo os 
impactos do racismo e do sexismo no cotidiano das mulheres 
negras, observa-se a aproximação dessa literatura negro-
feminina com a agenda do feminismo negro, trabalhando a 
interseção dos elementos gênero, raça e classe.

Entre os diferentes pontos de intercessão encontrados 
em suas obras localiza-se, assim, a questão das migrações / dos 
trânsitos / das viagens no país, como fruto de toda uma situação 
histórica não resolvida a que já nos referimos também, como 
tema fulcral da realidade pós- e decolonial, apresentando-se 
como defesa da literatura diante dos desafios do capital global 
e, como não poderia deixar de ser, de como abordam a questão 
das mulheres e o tratamento dado a seus corpos no mundo de 
hoje. Vidas transformadas pela literatura e vice-versa, como 
tantos exemplos em nosso próprio país (Carolina Maria de 
Jesus, Conceição Evaristo, Miriam Alves, Ana Maria Gonçalves, 
Cristiane Sobral, para citar algumas). Discutem, pensam, refletem 
sobre o significado na sociedade contemporânea elaborando 
pensamento sobre seus próprios fazeres literários e sobre o 
impacto deles sobre outros e outras.

A caminho de uma conclusão, cabe citar que, para tais 
reflexões, foram extremamente proveitosas como pano de 
fundo teórico, em especial as pensadoras Martha Nussbaum e 
Gayatri Spivak, a partir de ênfase em suas respectivas obras Not 
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for profit: why democracy needs the humanities e An aesthetic 
education in the era of globalization, além da romancista 
nigeriana Chimamanda Adichie (2012), em seu ensaio We should 
all be feminists.

Nesse mesmo sentido, como já mencionado, pesquisadores 
da América Latina – e de África – vêm buscando desenvolver 
uma perspectiva discursiva a partir do Hemisfério Sul e, assim, 
a partir dos estudos da ‘decolonialidad’ compreender o modelo 
hoje dominante no mundo não apenas como poder econômico, 
mas, também - e especialmente – como capital político, social, 
cultural e intelectual, e, na questão identitária, avançar, ao traçar 
estratégias de desconstrução do colonizado elaborado tendo por 
base o discurso do colonizador (MIGNOLO, 2011). Retomando 
Boaventura de Sousa Santos (1995), em suas reflexões 
contemporâneas, significa lembrar: “Uma epistemologia do Sul 
assenta em três orientações: aprender que existe o Sul; aprender 
a ir para o Sul; aprender a partir do Sul e com o Sul”(p.508).

Ao retomarmos Nussbaum e Spivak, observamos que, 
acompanhadas ainda por Chimamanda, com a vivência dos 
dramas da migração forçada do final do século XX e início do 
XXI, elas colocam-nos diante de problemas e tensões que são 
de todos e de muitos espaços geopolíticos. Para Nussbaum, 
qualquer possível estabelecimento social viável hoje passa 
pelo respeito e pela capacidade de compreensão da vivência e 
experiência do outro, sem o que não se tem a compreensão da 
complexidade do mundo contemporâneo imerso na diversidade 
e nos conflitos decorrentes dessa falta. Já Spivak, na obra 
citada neste capítulo (2010), a partir de ensaios sobre temas 
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variados que passam pelo gênero e pela world literature, a 
partir da obra de diferentes autores, faz renovadas chamadas 
de atenção ao leitor sobre a urgência social das Humanidades e 
nesse nicho, sobre o papel fundamental dos estudos literários. 
De alguma forma, sob algum ângulo – por mais diverso que seja 
– os estudos literários têm papel definitivo a desempenhar no 
mundo contemporâneo, especialmente para os que abraçam a 
literatura comparada como um terreno de não reducionismos 
ou arraigadas convenções.

CONCLUSÃO

Ao finalizar, não poderíamos deixar de mencionar a viagem 
literária marcada pelos antológicos poemas, Não vou mais lavar 
os pratos, de Cris Sobral – poema divisor de águas, marcador de 
empoderamento próprio e – até hoje – arrebatador de outras 
tantas, junto com Vozes Mulheres, de Conceição Evaristo – uma 
imensa lição de vida, História, Brasil – tanto. Junto aos textos de 
Carolina são lições ricas para o presente e para o tema em tela.

Ao lembrar que Bell Hooks, em texto de 1995 chamava 
atenção para o fato que as mulheres negras eram “consideradas 
só corpo, sem mente”, vinte e tantos anos depois caminhamos 
entre novas idas e vindas, com muita estrada ainda à frente, 
mas com produções como a obra de Djamila Ribeiro, O que é 
lugar de fala?, em 2017, e de outras intelectuais negras, oriundas 
dos novos tempos da Universidade brasileira, tal como Mirian 
Cristina dos Santos, com seu sólido Intelectuais Negras: prosa 
negro-brasileira contemporânea (2018), chegando, somando na 
reflexão, trazendo olhares, na verdadeira decolonialidade dos 
saberes, apesar dos tempos tão adversos. Apesar da falta de 
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tudo – afeto, cuidado, moradia digna, comida, representação no 
currículo – a juventude negra está aqui lutando para se formar.

Ou, como já dizia Marielle Franco na Abertura de sua 
Dissertação de Mestrado em 2014: “O que dizer do bonde de 
Intelectuais da favela? Sim a nova geração que fez pré-vestibular 
comunitário, e se constituiu como Mestres e Doutores.”. Novos 
tempos, novas Autoras conduzidas por sérias e observadoras 
gerações anteriores – a Literatura Feminina como marcadora 
de tantas descobertas do que já se sabia, mas não se tinha 
noção exata de tal conhecimento – ou o famoso “a Literatura 
te faz descobrir coisas que você não sabia que sabia”; viagens, 
novas configurações, corpos em transformação. Autoras que 
problematizam todas essas relações em busca de uma nova 
forma de intelectualidade feminina que interfira direto na 
realidade.
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www.gelbc.com/jornadaautorianegra Acessado em 17.Abr.2018.

Entrevista com Conceição Evaristo: “Para onde vai o Brasil?” Folha de São 
Paulo In  http://paginacinco.blogosfera.uol.com.br/…/para-onde-vai-o…/ 
Acesso em 05.Jun.2016.
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MEU NOME É BUELL QUAIN
MONÓLOGO A CÉU ABERTO NOS SERTÕES CENTRAIS DO BRASIL

Nonato Gurgel (UFRRJ)
Porque, como os índios, ele estava só e desamparado.

Bernardo Carvalho, Nove Noites

UMA POÉTICA DA VIAGEM

Nonada de novo. Histórias que o leitor ouviu, leu em jornal 
ou alguém pronunciou o meu nome em algum evento acadêmico, 
como este de hoje. Quase setenta anos depois, os escritores e 
pesquisadores me descobrem. Sou um homem descoberto em 
arquivos. Agora sou um antropólogo de domínio público. Meu 
nome deixou de ser tabu no mundo da Antropologia. Índios, 
mulatos e brancos narram a minha vida, como acontece no livro 
Nove Noites. Antes de me transformar no personagem deste 
romance do escritor carioca Bernardo Carvalho, eu era apenas 
um etnólogo americano. Formado em zoologia pela Universidade 
de Wisconsin, em Madison, eu gostava de viajar. Era jovem. 
Acreditava na conta bancária da minha família e no futuro do 
americanway.

Meu nome é Buell Quain. Na língua Krahô, meu nome 
é Cãm-tw-yon. Cãmtwyon – era assim que os índios me 
chamavam. Cãmtwyon quer dizer rastro de caracol. Antes 
de chegar aqui e ganhar esse nome, eu era bem diferente. 
Havia lido vários livros e tinha a desenvoltura de quem, aos 16 
anos, atravessou os Estados Unidos de carro. Conheci depois 
a Europa, o Oriente Médio, viajei para alguns outros lugares.  
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Andei bastante. Vivi sempre me deslocando. Até hoje me 
reconheço como viajante, sujeito em trânsito, animal deslocado. 
Naquele tempo eu tinha um corpo aflito. Transitava meio sem 
ritmo. Era um descompasso. Uma alma antiga num corpo jovem. 
Alma indisciplinada e com pressa. Tinha sempre uma alma cheia 
de barcos, navios, jangadas. Eram barcos para tudo quanto era 
porto, estrada, margem, horizonte.

Sedento de mares, lugares inóspitos, rostos inéditos, só 
entrei neste sexto romance do Bernardo, publicado em 2002, 
porque vim parar nos sertões desertos do Brasil central. Andarilho 
solitário, eu gostava de testar a mobilidade das fronteiras. Acabei 
aqui. Não fui degolado como o beato Antônio Conselheiro, nos 
sertões nordestinos, mas como ele, acabei pelos descampados, 
pelas veredas, uma solidão infinda, conversando com cactos e 
outras plantas rasteiras da caatinga. Acabei nesse sertão que 
nunca virou mar. Um homem sozinho entre índios e pedras. 
Tenho, às vezes, a sensação de ser perseguido aonde vou. Sinto-
me quase sempre meio deslocado nas aldeias índias onde vivi. 

Desde a América do Norte, eu gostava de ouvir o silêncio. 
Silêncio noturno. Por isso, entendo quando o antropólogo 
brasileiro Castro Faria diz que eu era “um homem muito 
silencioso”. Como a maioria dos cientistas, eu também gostava 
de ciências e novas tecnologias. Ouvia música. Lia a Bíblia e 
gostava de escrever cartas. Como está escrito no livro Nove 
Noites. Quem leu o livro sabe que abre com uma carta essa 
metaficção que o Bernardo criou em torno de mim, em torno da 
minha curta estadia nos trópicos aonde vim desenvolver estudos 
de Antropologia Social. O livro começa assim:
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1. Isto é para quando você vier. É preciso estar 
preparado. Alguém terá que preveni-lo. Vai 
entrar numa terra em que a verdade e a mentira 
não têm mais os sentidos que o trouxeram até 
aqui. Pergunte aos índios. (CARVALHO, 2002, p.9)

Neste livro de ficção baseado em fatos, experiências e 
pessoas reais, são citados trechos de cartas que escrevi, no Brasil, 
para os meus familiares e colegas, e cartas da minha família. São 
citadas também as sete cartas que escrevi em prantos, horas 
antes de me matar. Além da epistolografia, este romance-
reportagem dialoga com a história moderna e o jornalismo; 
recorta versos do Carlos Drummond e registra consultas do 
autor carioca aos arquivos do Museu Nacional no Rio de Janeiro. 

ENCONTRO COM LEVI-STRAUSS NO BRASIL DE GETÚLIO

Além de cartas, o livro contém outras formas culturais 
repletas de imaginação e memória, como os relatos, as 
entrevistas, documentos e fotos. Tudo baseado em fatos 
reais, e lido pela ótica de dois narradores: um engenheiro e 
um jornalista. A narrativa estetiza a memória do sertanejo 
Manoel Perna, um narrador epistolar que parece guardar a 
minha memória, cujo texto numerado aparece em itálico. Uma 
memória, convenhamos, bastante fragmentada; como qualquer 
memória de um homem moderno do século XX. Memórias de um 
viajante às vezes meio deslocado. De um imigrante sem retorno. 
Um antropólogo meio ‘impressionista’, como sugere o autor 
do romance, numa entrevista sobre o seu livro. Ele resgata o 
meu trânsito, durante pouco mais de cinco meses, pelos sertões 
centrais do Brasil moderno, no final dos anos 30, próximo da 
Segunda Grande Guerra.
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Vivi nesse contexto bélico marcado por ebulições políticas 
e pelos paradoxos sociais da era Vargas. Getúlio é, como 
sabemos, o presidente que ficou conhecido como o ditador 
que entregou Olga Benário, grávida, para os nazistas; ele ficou 
conhecido também como “o pai dos pobres”, o criador da 
legislação trabalhista brasileira, o homem que criou a Petrobras. 
No fundo, um deus de si, suicida como eu. Mas Nove noites não 
é isso. Nove Noites não é um livro sobre o Brasil de Getúlio nem 
uma narrativa sobre o suicídio. É um livro sobre deslocamentos 
e viagens, sobre a memória e suas relações com a história. É 
também um romance sobre a paternidade. Uma narrativa que 
tematiza a sobrevivência violenta e cruel das culturas indígenas 
no Brasil central. Diz Bernardo, em entrevistas, que os índios 
estão sempre querendo um pai, pois de alguma maneira eles 
são órfãos da civilização.

Além dessa questão da paternidade, o livro estetiza a 
oralidade rural sertaneja, os hábitos e costumes tradicionais e, 
às vezes, estranhos das culturas indígenas. Como esquecer os 
violentos e inseguros Trumai que me fizeram raspar a cabeça e 
as sobrancelhas? Segundo eles, “o sol criou todas as tribos, à 
exceção dos Suyá, descendentes das cobras” (CARVALHO, 2002, 
p.52). Além desse imaginário bélico, repleto de medos, o livro 
estetiza também a exploração das selvas, os desmatamentos sem 
planejamentos nem infraestruturas, como acontece até hoje. “O 
desmatamento deixava a selva em polvorosa”, diz o narrador. 
Num dos momentos marcantes da narrativa, ele lembra as terras 
desmatadas e o revide violento da mãe natureza: as abelhas 
atacavam os homens dessas terras mal divididas, lugares onde a 
história demora a chegar.
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A narrativa do Bernardo dialoga com histórias e culturas 
de diferentes espaços e tempos. Mexe com fatos e emoções 
sociais, com questões familiares e estéticas. Põe o leitor para 
questionar as escolhas e os deslocamentos geográficos e 
existenciais desses personagens históricos e fictícios em seus 
embates entre “verdadeiro” e “falso”. Ao reescrever o passado 
e impedi-lo de ser conclusivo, como sugere a metaficção, o livro 
inclui figurações de nossa história moderna, como as ideias e os 
roteiros culturais do marechal Rondon. O antropólogo carioca 
que participou de importantes expedições rurais, em prol das 
causas indígenas e sertanejas, é o reconhecido protetor dos 
índios brasileiros. É também o bisavô do Bernardo autor.

Nove Noites inclui, dentre suas figurações históricas, os 
irmãos Villa Boas pelos sertões adentro, num tempo em que o 
positivismo de Augusto Comte influenciava a educação superior 
e o Serviço de Proteção dos Índios. Eram tempos nos quais a 
moral sugeria que o visitante fosse heterossexual, casado e, de 
preferência, trouxesse a esposa nas viagens. Questões rentáveis 
para quem escreve ou pensa as diferenças culturais. Acerca das 
questões morais, pessoais e familiares, existem várias versões. 
Narrativas em torno da minha herança, do patrimônio familiar, 
especulações sobre as viagens que realizei. Como disse na 
primeira parte, viajei para outros lugares antes do Brasil, conheci 
outras pessoas, elaborei outros estudos etnográficos.

Essas viagens sugerem fugas? Arestas familiares que não 
consegui aparar? Sugerem, sim, interpretações diversas. São 
histórias de família. Joias de famílias ou pequenos atritos que 
às vezes nos violentam. Para o cunhado escrevi uma das sete 
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cartas finais, mas não me lembro desses escritos, desses diálogos 
mudos. Prefiro guardar na memória os segredos da mata. 
Guardar os ruídos da floresta. Os últimos rostos. Guardo melhor 
os abrigos provisórios onde quem rege é a empiria. O inesperado 
impera sob a luz do sol e sua missão de luzir todo santo dia sob 
os trópicos. A culpa deve ser do sol. Bate na moleira o sol. Dias de 
esperas. Como se espera no sertão, meu Deus, como se espera. 
O sertanejo é, antes de tudo, uma espera. Esperar – é esse o 
verbo da tribo, é essa também a ação de quem narra: a espera.

Segundo o narrador, Nove noites é um “livro de ficção, 
embora esteja baseado em fatos, experiências e pessoas reais”. 
O livro é um marco na carreira literária do Bernardo. Mudou o 
seu modo de escrever romance. Antes, o mote era sempre oral, 
vinha da linguagem, “a frase precedia” a história; com o romance 
Nove noite, mudou tudo, aconteceu uma “epifania”, revela o 
autor:

No meu caso, o processo de trabalho varia 
conforme o livro. Antes do livro Nove noites, 
por exemplo, as frases precediam a história. A 
história surgia da frase. Eu não sabia muito para 
onde estava indo; o trabalho, às vezes, era a 
própria frase. Acho que acabei criando uma frase 
labiríntica, que se autocontradizia; ela começava 
dizendo uma coisa, e no meio dizia outra, que 
já era o oposto do seu início. Essa estrutura se 
repetia no próprio romance; quer dizer, uma 
parte era de um jeito, a outra de outro; e a 
segunda contradizia a primeira. Começava com 
uma frase, uma frase labiríntica de difícil leitura, 
porque a escrita era em espiral; às vezes, ela ia 
descendo, passando pelos mesmos pontos; e 
cada vez que ia passando por um deles, ela já 
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estava em outro patamar, o que fazia com que 
dissesse a mesma coisa de outra forma. Parece 
que a frase precedia, que ela buscava a história. O 
que aconteceu com Nove noites foi um processo 
muito particular: quando li um artigo de jornal, 
tive uma espécie de epifania. Não sei por que, o 
artigo bateu de um jeito muito forte. Com este 
livro, comecei a pesquisar para fazer ficção, o que 
nunca tinha feito antes. Tinha até mesmo certo 
preconceito com relação a esse modo de fazer 
literatura, porque discordo dos que pensam que 
ficção com pesquisa é melhor.
(CARVALHO, 2018, p.117)

A narrativa do romance Nove noites nasce, portanto, da 
informação, da pesquisa. Ela é centrada na minha experiência 
como antropólogo auxiliar, no Brasil, do Dr. William Lipkind, da 
Universidade de Columbia. Ele veio para os trópicos, em 1937, 
como chefe da expedição científica ao Estado de Goiás, entre os 
rios Araguaia e Tocantins. Segundo matéria do jornal O Globo, 
15 de novembro de 1939, Lipkind não soube dizer o motivo da 
minha morte, e sugeriu a possibilidade de eu haver contraído 
alguma doença tropical. Além dessa possibilidade, a matéria 
traz um título bastante sugestivo: ‘Pajé’ dos Javahe’s, um norte-
americano! O suicídio do cientista Buell Quain.

Deixemos a minha morte e o jornal fluminense dos 
Marinhos, voltemos ao romance e a mim como personagem. 
O livro estetiza também os meus contatos com o antropólogo 
Claude Lévi-Strauss que chegou antes de mim aqui nos trópicos. 
Vindo da França para São Paulo, ele permaneceu no Brasil 
de 1935 a 1939, como membro da missão universitária que 
colaborou na criação da USP, sua presença foi determinante para 
a consolidação das ciências sociais no Brasil. 
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Lévi-Strauss participou também de expedições científicas 
pelo Norte do país, na companhia do antropólogo brasileiro Luís 
de Castro Farias que me via como “homem muito silencioso”. 
Na entrevista que deu para Bernardo Carvalho, em Niterói, o 
antropólogo relê-me assim: “Era uma pessoa solitária. Era muito 
fechado. [...] O convívio dele era muito reduzido. [...] O que ele 
me disse eu repito: Castro Faria, eu não tenho mais nada a fazer 
no mundo. Já vi tudo” (2002, p.36-37).

Durante o século XX, o autor estruturalista francês irá me 
citar em entrevistas e eventos culturais. Nos trópicos, nossa 
sintonia foi imediata, como foi a sintonia dele, Lévi-Strauss, com 
a literatura de Euclides da Cunha: “[...] à imagem do Nordeste, 
onde estão as terras malditas do Brasil pintadas por Euclides 
da Cunha em Os sertões, a serra do Norte haveria de se revelar 
um cerrado semidesértico e uma das zonas mais ingratas do 
continente” (LÉVI-STRAUSS, 2007, p.246).

Euclides da Cunha leu os cenários nordestinos 
“atravessando um esboço de deserto”. Críticos como o professor 
Roberto Ventura perceberam que essa relação entre sertão e 
deserto perpassa todo o livro de Euclides sobre os sertões 
nordestinos, assim como está presente também na leitura que 
o autor fluminense faz da selva amazônica. Euclides sertanejo, 
Euclides amazônico. Sertão e selva são lidos como o deserto, 
espaços onde a história demora ou, às vezes, nem chega.

Com o autor de Tristes trópicos, cuja bagagem ajudei a 
descarregar, eu simpatizei, de cara, naquele hotel em Cuiabá. Ou 
seja: sou o homem que descarregou a bagagem de Lévi-Strauss 
no Brasil. Com ele conversei sobre expedições, pesquisas, 
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paisagens inóspitas, veredas a serem desbravadas, diferenças 
culturais e doenças. Muitas doenças. Sífilis, lepra, malária... 
como era doente aquele sertão central nas primeiras décadas 
do século XX, e como morriam pessoas por falta de assistência 
médica. Mas os mortos não podem tomar conta dos vivos. Só 
nas narrativas. Narrar, narremos.

Para escrever o livro, o autor andou pelos sertões. Uma 
foto dele criança comprova isso. Bernardo visitou os lugares 
por que passei. Ele viu aldeias, ouviu os índios. Não sei se ele 
chegou a escutar alguma canção de pajé, daquelas ouvidas 
na infância, histórias da Mãe d’água e outros mitos. Mas as 
narrativas indígenas penso que ele ouviu, sim, embora ele não 
curta paternalismo indígena. Segundo afirma em entrevistas, o 
Lévi-Strauss também não curte nenhum tipo de paternalismo. 
Não gosta dos índios. Dá para ver que ele não tem amizade por 
eles, nem fica feliz em estar no meio do mato. Ele gosta é do 
estudo dele, do trabalho dele, das viagens. E fica totalmente 
focado naquilo que estabeleceu como objeto de leitura, como 
metodologia da pesquisa, como meta do estudo.

Nove noites é também uma espécie de expedição. Uma 
expedição temporal. O livro atravessa o século XX, a partir dos 
anos trinta, e vem até a queda das torres americanas, em 11 de 
setembro de 2001. É um livro de ataques e fronteiras. De quem 
viveu as lições das fronteiras. Escrutou fronteiras físicas, afetivas 
e psicológicas. A narrativa estetiza algumas relações acadêmicas 
e profissionais, estetiza as violentas e às vezes impronunciáveis 
relações afetivas e familiares.

Bernardo entendeu que eu tinha uma relação complicada 
com o meu pai. Percebeu também que, ao mesmo tempo, 
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eu precisei fazer o papel de pai com os índios, e esse é um 
bom desafio para quem escreve. Esse paradoxo em relação à 
paternidade aciona uma busca, move uma escrita, produz um 
jeito de narrar que, no caso do Bernardo, é sempre outro a cada 
livro. Nove noites inaugura a história criada antes da frase que 
servia de mote para a criação da narrativa; embora, neste caso, 
a frase tenha sido criada depois, como diz o autor:

No entanto, comecei uma pesquisa para escrever 
o livro. Ele foi sendo criado antes da frase; ou 
seja, a história foi sendo criada na minha cabeça. 
Quando veio a frase, ela se transformou numa 
espécie de frase jornalística. Era como se a ficção 
já existisse como fato; não que ela fosse um fato, 
mas a ficção era uma realidade anterior à escrita 
do livro, o que significa que a história foi sendo 
composta na minha cabeça antes da frase. Então, 
a frase acabou sendo mera brincadeira, porque 
parece jornalística. Mas a realidade que foi 
construída na minha cabeça, anteriormente, era 
uma realidade alucinada, e por isso não pode ser 
jornalística. A frase é um registro, mas registro 
de uma realidade alucinada. Ela é direta, curta, 
jornalística; e é assim, diferentemente dos livros 
anteriores, em que a frase era mais labiríntica e 
construída em espirais... Por trás de cada livro 
tem uma paixão. E mesmo Nove noites é um livro 
absolutamente apaixonado...
(CARVALHO, 2018, p.118)

O narrador também apaixonado, contrapõe a minha 
história com a história do meu próprio pai que ganhou dinheiro 
como “pioneiro da medicina no Médio Oeste”. São duas 
narrativas contrárias, eu sei disso. Mas esses contrários, o jogo 
dos paradoxos, foram lapidados, desde cedo, na minh’alma 
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contraditória e barroca. Nasci num país fundado por imigrantes, 
mas que tem, até hoje, uma imensa dificuldade de lidar com quem 
imigra. Comigo foi diferente. O vigor dos dois lados sempre me 
impulsionou ao recomeço – “a tarefa mais repetida”, como diz o 
Cesar Aira. Os leitores verão que eu curto adormecer embalado 
por histórias de dois ou mais lados. Mas a minha é curta. Uma 
historinha que acaba aos 27 anos, o leitor vai ler. Não ultrapassa 
essas doze laudas.

Às vezes, ao contrário da ficção, não são muitas as páginas 
da vida. Assim como não são muitas as chances do suicida. 
Muitas são as perguntas que deixei sem respostas, eu sei, mas 
pelo menos não fui considerado, como alguns dos meus colegas 
pesquisadores foram, um informante útil ao governo americano. 
Detesto esse tipo de gente. O Bernardo disse, em entrevista, que 
sou meio arrogante. Ele sugere que olho de cima. Sabem de mim 
uns poucos como Heloísa Alberto Torres, diretora do Museu 
Nacional, no Brasil, durante toda a vigência do Estado Novo, e 
Ruth Benedict, a professora gay que me orientou na Universidade 
de Columbia. Foi com elas que troquei algumas cartas e refiz 
roteiros acadêmicos e existenciais. Numa carta esboçada para 
minha mãe, a professora Ruth Benedict escreve: “De todos os 
meus alunos, guardo no coração o lugar mais caloroso para 
Buell... Nunca esquecerei a sua dedicação ao trabalho e fico 
contente de poder, ao publicá-lo, ajudar a pô-lo na pesquisa de 
campo...” (CARVALHO, 2002, p.15).

VIDA E MORTE ENTRE ÍNDIOS

No sertão goiano, chamava-se Luís Balbino o homem 
que me levou à aldeia. Lá, um outro chamado Craviro, quase 
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Cravino, da Lagoa Rachada nos sertões do Seridó, este homem 
Cravirobatizou-me Cãmtwyon – rastro de caracol, como disse no 
início. Como não lembrar que há em tudo um rastro, uma sombra 
histórica, uma pegada biológica, uma espécie de dna cultural? 
O aceite das medidas leva em conta as nossas ideologias, as 
marcas da vida, os arranhões do corpo. Contam muito, é claro, 
as virtudes cultivadas durante anos, a disciplina, mas contam 
muito também os desejos e vícios que nos ajudaram a chegar até 
aqui. As escolhas, como contam as escolhas. Contam as leituras, 
o ganho e o gasto do dinheiro, releituras, as escolhas impostas, 
recomeços de releituras. Como na canção tropicalista, “o que 
cantar e onde ir” (“Eu preciso aprender a ser só”, Gilberto Gil).

Fui. Só fui. De canoa, lombo de burro, automóvel ou a pé, 
foram várias as travessias. Sob o signo do deslocamento, nunca 
esqueci o que vivi a céu aberto, nos anos 30 do século XX, entre 
os índios krahô nos sertões centrais. Naquelas viagens, o meu 
silêncio carregava a poesia de Mateus, “o olho é a lâmpada 
do corpo”, e continha segredos de morte, como em Samuel I: 
“Angustiado estou por ti, meu irmão Jônatas; quão amabilíssimo 
me eras! Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor 
das mulheres”. Mateus, Samuel e o olhar de quem carrega algum 
fantasma. 

Naquele fim de mundo, “o que dizer, o que calar”, quem 
era eu – perguntavam várias vozes. Eram vozes em novos 
dialetos. Dialetos que renasciam dentro deste Buell Quain, agora 
bem mais leve na condição de personagem histórico. Agora 
mais arejado pela passagem do tempo. Um Buell urdido pelos 
lapsos e silêncios da história, lacunas, pelos discursos fruídos da 
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ficção. O novo homem que eu era ouvia outros sons. Escutava 
outras palavras. Apreciava sonoridades e timbres diferentes. Em 
meio às tribos, havia ruídos noturnos de bichos e homens que 
anunciavam novos mundos, e me faziam esquecer o velho mundo 
de onde eu vinha. Esses novos mundos tropicais ecoavam em 
ondas que dilatavam a minha escuta. Era diferente de tudo que 
escutara. Passei a suportar a diferença com e sem zunidos. Não 
percebia que ela, a diferença, apesar de difícil, me atualizava. 

À noite, o silêncio ficava carregado do que eu ainda não 
era, mas zunia num futuro mudo, na escuridão da noite. Naquele 
fim de mundo, a música do fim do mundo, eu não sabia que 
jamais seria. Jamais trilha nem melodia. Assim como não seria da 
América do Norte até Goiás, passando pela Lapa clandestina e 
boêmia do Rio de Janeiro. Desde a Lapa, o meu tempo marcado, 
sem fim, o meu tempo devotado a realização de estudos de 
Antropologia e Linguística. Era esse o objetivo da expedição, 
autorizada pelo Ministério da Agricultura, segundo documentos 
datados de 1938 do Museu Nacional no Rio de Janeiro. 

Nasci nos EUA em 31 de Maio de 1912. Estado civil: casado. 
Qual seria o futuro de um antropólogo geminiano na América 
Latina antes da guerra? Hospedei-me numa pensão da Lapa, 
ao redor da malandragem, na capital do país tropical. Depois 
vim morrer em Carolina – uma cidadezinha morta no interior 
de Goiás, na fronteira com o Maranhão, onde não sei como 
encontrei um dia um piano. O piano, “a coisa de que ele mais 
gostava” – escreve a minha mãe que, como o meu pai, formou-
se em Medicina. Era uma mulher politizada. Estudou linguística 
a fim de organizar os manuscritos que escrevi sobre a língua dos 
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Krahô, como diz o narrador de Nove Noites. Lendo as cartas que 
ela escreveu para Heloísa Alberto Torres, diz a voz que narra: 
“...dá para notar que era uma mulher aflita. ...há nessas cartas 
uma estranha ansiedade, como se, mais do que querer saber a 
razão do suicídio do filho, temesse que alguém já a conhecesse ou 
viesse a descobri-la” (CARVALHO, 2018, p.18).

Na Academia Sertaneja de Letras em Carolina, celebrei, 
junto aos intelectuais e habitantes locais, o poeta Humberto 
de Campos (hoje vejo que quase nada ou muito pouco restou 
da vasta obra desse acadêmico, na historiografia literária 
do Brasil). “Fiquei espantado com o interesse que o povo de 
Carolina demonstra por tópicos literários” (CARVALHO, 2002, p.25). 
 Porque sempre gostei das artes e atentei para as diferenças 
culturais, sempre gostei principalmente de música e de literatura, 
penso que acabaria entrando para essa Academia, caso tivesse 
eu ficado em Carolina. A cidade era morta, como eu já disse, mas 
tinha lá a sua graça, meu deus do céu. Sim, Carolina tinha a sua 
grafia geográfica escrita na paisagem seca que eu lia.

Como um jagunço de alma contraditória, duvidosa e 
letrada, sou da condição dos avessos. Da linhagem que dialoga 
com os espaços, e o meu espaço é a fronteira, a margem. 
Alguns dizem que a minha fuga “foi resultado de um fracasso”. 
Resultado de um tombo nesta Western History repleta de cortes 
e perguntas sem respostas. A man out of time. Os perdedores 
vivem no passado? Qual seria o meu tempo? Nessa história, sei 
que careço de algum saber, de alguma consciência; como um 
homem ocidental nascido na América, também sonhei com um 
final feliz. Imigrante sem floração, será que eu não soube ‘ser 
possível’, depois de ter me deslocado entre tantas etnias?
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Estas etnias estão presentes em Nove noites. O leitor 
verá que no romance do Bernardo oscilam as narrativas de um 
engenheiro e as narrativas de um jornalista. Entre a verdade e 
a ficção, o autor transita, no coração das trevas, dos desertos, 
entre os discursos ficcionais e as narrativas históricas reescritas 
na pós-modernidade. O sertanejo Manoel Perna (texto em 
itálico) é um engenheiro narrador de Carolina. Meu amigo 
engenheiro tenta preencher algumas lacunas não resolvidas 
pela pesquisa. Mesmo assim, ele não consegue decifrar 
os silêncios e as miragens que envolvem minha vida breve  
e a minha morte no dia 2 de agosto de 1939. “É preciso não 
deixar os mortos tomarem conta dos que ficaram”, lemos em 
Nove noites.

Ao contrário dos antigos que faziam da morte um 
espetáculo repleto de signos os mais diversos, os modernos não 
cultuam os seus mortos; não celebram o espetáculo da morte, 
e eu entendo: eles serviram de cobaias para eles mesmos, eles 
viram o horror da guerra. O horror da guerra dificulta o repasse 
da história. O horror da guerra isola o homem, mata o gosto de 
narrar, é o fim da narrativa, como diz o Walter Benjamin em “O 
Narrador”. Homem moderno que sou, não tenho nenhum desejo 
de ser governado por eles, os mortos. Nenhuma moral eterna 
me consome nestes trópicos que me consumem em meio ao 
calor infernal dos sertões centrais do Brasil.

Com a fome de quem atravessou o sertão, na seca, no 
deserto, eu vi: a realidade é o que se compartilha na superfície 
e na sede. A vida é, sim, um tratado fisiológico, minha senhora 
do “instante existe” e dos véus, tudo não passa de um aceno 
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da fisicalidade com ou sem convicções. Pelos sertões, sejam 
eles alegres ou tristes, aprendi que o mais profundo é a pele, 
a matéria do entorno. Isso a antropologia me ensinou desde 
sempre. O fascínio pela espécie, pela multiplicidade. Mesmo 
reduzido o convívio, mesmo que haja modificações no roteiro ou 
que seja breve a vida, vale a mirada na matilha, vale o recomeço 
nonada.

Tiros que o senhor ouviu, passados mais de 70 anos, os tiros 
continuam atingindo pobres e negros, no país da “democracia 
racial” onde morri. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que matou 
Marielle e atingiu a todxs?
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DESLOCAMENTOS: LITERATURA INDÍGENA E
FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Eunícia Fernandes (PUC-Rio)

Esse texto resultou do 2º Encontro Literatura, História e Pós-
colonialidade – Vozes em diálogo – realizado pelo Departamento 
de Letras da Universidade Federal Fluminense em 2018. Foi um 
prazer receber o convite para participar e devo compartilhar 
dois motivos desse prazer, pois eles se articulam ao conteúdo 
mesmo da reflexão. Primeiro, pela oportunidade de troca entre 
áreas, com pesquisadores que desconhecia, mas com os quais 
precisava conversar. Depois, por ver na realização do evento 
evidência de ação pós-colonial.

Começo pela troca. Aceitei participar de um encontro de 
literatura quando minha formação é integralmente em história, 
do mestrado ao pós-doutorado. O tema de minhas pesquisas 
foi a relação entre indígenas e não indígenas em diferentes 
momentos da história da sociedade brasileira, entretanto, 
quando do pós-doutorado em Ensino de História (UFMG), essas 
investigações me conduziram à literatura indígena. Através dela 
fui invadida por questões da teoria da história e da filosofia 
estética que passaram a orientar meu interesse, resultando 
de modo mais sólido e visível alguns anos depois. Creio que a 
indicação de alguns deles permitirá a avaliação da necessidade 
de diálogo citada.

Em 2016, no 9º Seminário Brasileiro de História da 
Historiografia, apresentei o texto Ser afetado pelo mundo: razão 
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e sensibilidade na temática indígena. Inspirada pelo geógrafo 
Cássio Hissa – “A experimentação do mundo precede a razão. 
Adiante, mais do que isso: a razão é feita da experimentação 
do mundo e o pensamento é feito do sentir. Ser afetado pelo 
mundo, portanto, é pressuposto da construção do pensamento”. 
(HISSA, 2013, p.20) –, apresentei texto indagando acerca dos 
limites da razão na compreensão da alteridade e sobre como 
promover uma afetação cognitiva, desacreditada que estava 
da mera informação como mecanismo de mudança de práticas 
desqualificadoras diante dos indígenas;

Em 2017, na PUC-Rio, onde era professora do Departamento 
de História, ministrei a disciplina Literatura indígena: ação 
política e experiência estética na pós-graduação. No mesmo 
ano, através de vínculos estabelecidos na literatura infantil, fui 
convidada a participar de mesa no Salão da Fundação Nacional 
do Livro Infanto- Juvenil (FNLIJ), o que se repetiu em 2018, 
sempre agenciando a articulação entre história e literatura.

Nesses mesmos anos – 2017 e 2018 –, fora da universidade, 
formei e passei a coordenar três clubes de leitura, um com adultos, 
outro com adolescentes e mais um com crianças. Nos clubes 
para crianças e adolescentes, o prazer do compartilhamento 
da leitura se associou a um tipo de laboratório, onde eu pude 
testar as conexões que teoricamente construía entre história, 
literatura, estética e educação.

No ano de 2018, assumi uma responsabilidade maior 
na convergência entre os saberes: desenvolvi consultoria e 
formação continuada durante todo o ano letivo para professores 
da Educação Infantil, Fundamental I e Fundamental II. O projeto, 
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realizado na Escola João de Barro, em Petrópolis, teve como 
objetivo primordial a reflexão sobre os silêncios e as alteridades, 
numa revisão de conceitos e cânones na história e na literatura 
tal como eram vistas e trabalhadas em sala de aula.

Acredito que essa trajetória exponha o valor do Encontro 
como oportunidade de troca, afinal seria chance de ouvir de 
experts da outra área ponderações e críticas que me permitam 
avançar nas reflexões e trabalhos que venho desenvolvendo. 
A surpresa do convite, por não ter contato com nenhum dos 
organizadores, intensificou a sensação de privilégio que a 
pertinência do mesmo trazia.

O segundo motivo de prazer foi ver a efetivação de ação 
pós-colonial através do convite. É preciso informar que, quando 
o recebi, estava vinculada à PUC-Rio, mas quando de sua 
realização, eu já me afastara oficialmente da academia. Outra 
surpresa: o convite se manteve a despeito de minha condição 
outsider, ou seja, foi dada legitimidade de fala a alguém que 
não precisaria preencher Plataforma Lattes ou Sucupira. Sem 
desmerecer tais instrumentos de acesso e controle da produção 
de conhecimento no Brasil, quem hoje está na universidade sabe 
o quanto a validação do trabalho acadêmico tem se enrijecido, 
por vezes invertendo prioridades e valorando a formalidade 
em lugar do saber. Deste modo, vejo o gesto da organização do 
Encontro mantendo um palestrante sem vínculo como positivação 
do conhecimento e um gesto político, afinal, incorporar vozes 
externas à academia é praticar o que a reflexão pós-colonial nos 
faz ver.
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A avaliação da pertinência e da ação cabe agora a você 
leitor, identificando se meu argumento conversa com a reflexão 
literária e se o gesto político da organização valeu.

Para conduzir meu argumento optei por trabalhar com 
seções, cada qual com ênfase em um tema – pós-colonialidade, 
história e literatura – e um eixo temático distinto, correlato ao 
tema desenvolvido, mas que está em diálogo com todos: (1) 
o (triste e massivo) desconhecimento acerca das sociedades 
indígenas; (2) a ideia de cânone e (3) o significado dessas 
referências na escola. 

Para sedimentar o argumento parti de três premissas: 
(1) o colonialismo moderno operou encobrimentos e 
desmerecimentos de outros modos de ser, pensar e fazer, 
sendo o aqui destacado, o das populações nativas da América; 
(2) a literatura, como um elemento artístico e poético, é 
instrumento de revisão e redimensionamento da razão moderna 
e (3) o modelo atual de escola e, portanto, de formação do 
professor, ainda se ampara nas formas de ser, pensar e fazer da 
modernidade. Entretanto, tenho apenas um objetivo: provocar. 
Sim, provocar, apostando que o texto possa servir de inspiração 
para mudanças no nosso modo de ver e de fazer, capacitando 
repensar, através da literatura, o paradigma moderno/iluminista 
na escola, sobretudo, com a incorporação da literatura indígena 
nas práticas escolares.

Acredito firmemente que o deslocamento de cânones e 
padrões nos permite aberturas sensíveis e inesperadas sobre e 
para o outro, aquele que não conseguimos ver e compreender 
quando estamos presos em nossas verdades. Aberturas, 
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portanto, que potencializam vozes silenciadas e que nos obrigam 
a questionar o que é conhecimento. E vejo que um questionar 
dessa natureza é instrumento poderoso na ação e na formação 
de professores.

A RAZÃO MODERNA E O DESCONHECIMENTO SOBRE AS SOCIEDADES 
INDÍGENAS

Nota introdutória: HITUPMÃ’AX (CURAR), Maxakali
Por que abrir este livro com “Espíritos”?
Porque os espíritos vão ensinar.
Porque aprendemos primeiro com os espíritos, 
aprendemos as estórias de nossos antepassados.
Porque os espíritos acompanham, ajudam os 
homens.
Porque todos os tipos de espírito dão força para 
os Maxakali.
Porque os espíritos são muito fortes, a gente não 
esquece.
Porque aonde o Maxakali estiver, os espíritos 
estão junto, dentro do cabelo.
O cabelo, para o Maxakali, é muito importante,
Porque é onde ficam todos os espíritos, yãmíyxop.
Porque na cura é importante ouvir os cantos dos 
espíritos.
Porque o pajé é o “Pai dos Espíritos”.
Porque os espíritos não diferem dos micróbios. 
(2008, p.24)

Ao ler em voz alta essa nota para diferentes audiências, 
obtive uma mesma reação: um riso leve, característico de quando 
somos pegos de surpresa, quando o inesperado irrompe e nos 
desvia de nossas certezas. Para pessoas que não são Maxakali, 
a conexão estabelecida entre cabelos e espíritos pode parecer 
insólita pela tensão entre materialidade e imaterialidade ou 
pelos objetos específicos que a representa – cabelo e espíritos. 
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Cabe, portanto, a pergunta, por que parece insólito? Eu 
aposto numa combinação perversa: a ignorância acerca do outro 
somada a uma educação que parte de prévia desqualificação 
de tudo que não é o mesmo, ou seja, a ignorância somada ao 
preconceito. É como se as pessoas fossem educadas para se 
fecharem ao outro antes de se permitirem compreendê-lo, 
sem ouvir e ver, sem se indagar ou se encantar, sem se permitir 
apreciar. Educados para não supor outros mundos possíveis, 
ratificando sua verdade como única e excludente.

E por que haveria a ignorância e o preconceito? A história 
pode nos ajudar.

Do humanismo renascentista ao iluminismo – atravessando 
as críticas formais à Igreja católica na Europa – observou-se um 
processo de secularização que foi, lentamente, retirando da 
religiosidade o critério de averiguação e interpretação do mundo. 
Através de experimentos, pesquisas e sistematizações, pouco a 
pouco o divino foi sendo substituído como critério hegemônico 
de verdade no mundo europeu. No âmbito do Estado, fragilizou-
se a teoria do direito divino enquanto se elaborava a ideia de 
contrato social; no âmbito do conhecimento, a autoridade da 
Igreja foi minimizada diante da hegemonia da ciência.

Esse movimento de secularização não ocorreu sozinho. 
É importante que se veja que estava ancorado na expansão 
marítima e comercial europeia que desencadeou o domínio 
de África, Ásia e América. A mistura entre desenvolvimento 
tecnológico e interesses mundanos (que foram minimizando 
o papel da Igreja católica) unida ao contato com alteridades e 
ressignificações do mundo endossou o movimento. Para meu 



150 LITERATURA, HISTÓRIA E PÓS-COLONIALIDADE: VOZES EM DIÁLOGO

argumento, lembrar que a dominação territorial europeia 
desclassificou gentes, línguas, e saberes facilita a compreensão 
de que a legitimação da verdade europeia como algo universal 
(primeiro cristã, depois científica) se fez no silenciamento de 
outras verdades, no apagamento de outras racionalidades.

O contexto histórico dá visibilidade à transformação de 
paradigma que estava em processo: a secularização articulada à 
construção da modernidade e da colonialidade (MIGNOLO, 2003, 
p.84). O que se tem? O olhar secular e crítico caminhando pari 
passu com a colonização e o silenciamento de racionalidades de 
outros povos simultâneo à diminuição da religião cristã como 
principal modo de esclarecimento sobre o mundo entre os 
próprios europeus. 

Combinação perigosa, pois, ao desvalorizarem seu 
anterior modo de ver e explicar o mundo, os europeus se 
fechavam à possibilidade de diferentes verdades. E se assim foi 
entre eles, imaginem a desvalorização diante de racionalidades 
não europeias. Através da religião ou da ciência, o domínio 
colonizador enquadrou referências nativas segundo seus 
parâmetros e desprezou outras, impedindo acesso a diversos 
modos de conhecer o corpo humano, as plantas, os animais, 
o entendimento do que fosse doença e cura ou a organização 
e classificação dos seres do mundo. Quando comparados 
aos saberes católicos, eram heréticos ou diabólicos, quando 
comparados à ciência, eram crendices ou equívocos. A ciência 
– matriz dos saberes que são atualmente aprendidos na escola 
– foi tida como verdade única, eliminando outras variáveis e 
possibilidades interpretativas. Assertiva tão intensa que, ao longo 
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do tempo, o termo ciência se fundiu ao termo razão, ocultando, 
portanto, que a razão científica é apenas uma racionalidade 
entre múltiplas.

Biólogos atuais podem colocar em xeque as conclusões 
dos pesquisadores que deram os primeiros passos na Europa 
moderna, podendo rir de suas associações (equivalendo ao riso 
diante dos micróbios e espíritos Maxakali), mas reconhecem, em 
suas observações e taxonomias, as matrizes do que produzem 
hoje.Todavia, dificilmente o fazem com as conclusões de saberes 
tradicionais de povos não europeus, a começar pelo fato de muitas 
vezes sequer terem acesso a eles. E se a pesquisa científica, que 
por definição é lugar de produção de conhecimento, não consegue 
reconhecer o valor de tais saberes, o que se dirá da escola, ainda 
lugar majoritariamente de reprodução de conhecimento. Há, 
assim, na formação da escola básica, portanto, na formação do 
cidadão, um afastamento compulsório de outras lógicas.

 O desprezo acerca do outro na constituição do discurso 
científico se multiplicou no processo de divulgação desse 
saber: primeiro veio a desautorização e depois o silenciamento. 
Sem valor e sem registros, é simples justificar o massivo 
desconhecimento que temos hoje acerca dos indígenas e 
suas perspectivas. Mas não se enganem, o conhecimento dos 
colonizados que foram ocultados pelo saber científico não 
deixaram de existir. Os saberes tradicionais não foram esquecidos 
por suas comunidades nem deixaram de ser utilizados, ainda 
que não disponíveis para boa parte do globo nem mesmo como 
horizonte de possibilidade. Tem-se assim, a hegemonia de um 
discurso que, por supor a existência de um único caminho, 
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apresenta um modo de enxergar restrito a si mesmo, limitado e 
ingênuo justo por não se expor à multiplicidade.

Assinala-se assim a hegemonia da ciência, e também sua 
limitante estratégia de apresentação. Esclareço: as disciplinas 
escolares e universitárias, por vezes (nem sempre), apresentam 
um histórico de si mesmas, porém, essa apresentação é realizada 
de forma linear e progressiva, apontando pontos de mudança 
e melhoria de um dado conteúdo. Enfim, o que se consolida 
como aprendizado entre os alunos são os últimos resultados, 
ocultando as contradições, os tropeços, os descaminhos que 
levaram à atual formulação, assim como também não se alerta 
sobre a dimensão provisória de quaisquer conclusões, afinal há 
uma contínua produção de conhecimento e ela se faz, inclusive, 
a partir da quebra do que está posto. Enfim, constrói-se a ilusão 
de verdades universais, incontestes e imanentes.

Aqueles que aceitam tal ilusão acomodam-se no conforto 
de não lidar com as incoerências e incompletudes, evitando 
a complexidade, mecanismo que reduz o campo de visão ao 
mesmo tempo em que enrijece a capacidade de questionar, 
de sonhar, de ultrapassar e de abraçar outras possibilidades. 
O discurso científico como verdade universal foi de tal modo 
propagado que embotou inclusive a imaginação que nele está 
incluída, desvalorizando-a, descartando distintos horizontes 
e a possibilidade de outras racionalidades serem igualmente 
eficientes.
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HISTÓRIA, CÂNONE E LITERATURA

Um dos pontos fundamentais desse processo de 
coroação da ciência foi, no século XVIII, a proposição kantiana 
de desmembrar razão e emoção na produção do saber. Tal 
hipótese – que se tornou hegemônica ao ponto de se sugerir 
no século XIX a objetividade absoluta do pesquisador – teve 
opositores desde seu nascedouro, como Schiller, que com seu 
“A educação estética do homem numa série de cartas” tornou-
se alicerce da filosofia (e educação) através do sensível. Outros 
tantos se opuseram a Kant, filósofos – como Nietzsche e Adorno 
– ou neurocientistas – como António Damásio –, entretanto, o 
primado da razão se mantém ainda hoje como parâmetro do 
senso comum. E, infelizmente, não só do senso comum. Vejamos 
o caso da História.

Apesar de vários historiadores – especialmente aqueles 
que trabalham sobre as áreas colonizadas por europeus na 
África, Ásia e América – terem desenvolvido teorias que 
recolocaram problemas e revisaram ordens dominantes, 
reconfigurando sentidos históricos e rompendo com paradigmas 
de conhecimento, ainda é o modelo científico iluminista que 
impera no espaço escolar e nas universidades como conteúdo 
a ser aprendido. No caso do curso de história, é mantida a 
tradicional setorização em Antiguidade, Idade Média, Idade 
Moderna e Idade Contemporânea na divisão das disciplinas e 
do encaminhamento de questões, reverberando a centralidade 
europeia na divisão temporal e a perspectiva linear evolucionista 
na organização do conhecimento. Os entraves inerentes ao se 
pautar assim os conteúdos a serem pesquisados na universidade 
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se tornam mais complicados quando se pensa a escola. De fato, 
o que esperar de currículos assim alimentados? Nada menos 
que uma longa perpetuação de um modo de pensar excludente, 
numa contínua incapacitação de imaginar outros recortes e 
sentidos.

Apesar da permanência da hegemonia da verdade 
racional e única, vários estudos e pesquisas formalizaram 
análises que rompem com esse modelo e já há algumas décadas 
abriram (e continuam a abrir) novas perspectivas. Os Estudos 
Culturais, os Estudos Pós-Coloniais, os Estudos Subalternos, 
as Epistemologias do Sul foram caminhos que questionaram 
totalidades uniformes, criticando discursos que mascararam 
diversidades e estabeleceram distintas narrativas e alternativas 
para as experiências sociais, expondo outras racionalidades. 
Exemplar é o esforço de intelectuais indianos em romper tanto 
com categorias modernas como raça, classe, estado-nação, bem 
como com prescrições de temporalidade historiográfica – como 
a linearidade – para contar a história indiana (BARBOSA, 2009, 
p.4-5). A crítica à razão moderna ocidental foi significativamente 
ampliada com a emergência e visibilidade de grupos ou verdades 
subalternas que se mantiveram ativas e direcionando escolhas, a 
despeito da hegemonia da dita razão.

No caso do Brasil, movimentos sociais de afrodescendentes 
e indígenas trouxeram para a mídia alteridades emudecidas 
e influenciaram a Carta de 1988. No século XXI, o Estado 
foi mobilizador quando propôs a lei 10639/2003, incluindo 
no currículo oficial a obrigatoriedade da “História e Cultura 
Afro-Brasileira” e, mais adiante, a lei 11645/2008, incluindo 
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a obrigatoriedade para a “História e Cultura Indígena”, o que 
demandou alterações nos materiais didáticos, nas práticas 
escolares e nas formações universitárias. Todavia, entre a lei e sua 
aplicação há inúmeros descaminhos: entre promessa e realização 
de demarcação de terras para indígenas e quilombolas ou entre 
texto da lei e efetivas mudanças na escola, muito não se fez. A 
universidade é ela mesma um exemplo, pois até pouquíssimo 
tempo contava-se nos dedos da mão o número de faculdades 
de história que ofereciam disciplinas como História da África ou 
História Indígena em suas grades curriculares e, mesmo hoje, 
ainda é uma minoria.

E, quando tais disciplinas aparecem na grade, o pensamento 
pós-colonial não necessariamente as atravessa, pois ele também 
tem menor destaque na apresentação das teorias, sendo mesmo 
desconhecido ou desqualificado por certos historiadores. Em 
outras palavras, no âmbito mais rudimentar, se os universitários 
– futuros historiadores –, não passam sequer a conhecer 
diferentes etnias indígenas (indo além do parco recurso que 
trouxeram da escola básica), como supor que acessem teorias 
que os façam protagonistas? A ausência de conteúdo permite 
que tais universitários – transformados em professores – 
mantenham equívocos graves que passam despercebidos, como 
o uso do vocábulo ‘índio’ no singular, ação que perpetua uma 
visão de ‘índio genérico e homogêneo’, construído pelo olhar 
colonizador no século XV. Sem possuírem instrumentos capazes 
de desconstruir algo tão simples, como imaginar tais profissionais 
manejando uma discussão teórica como a pós-colonialidade e 
pensando distintos sentidos da história?



156 LITERATURA, HISTÓRIA E PÓS-COLONIALIDADE: VOZES EM DIÁLOGO

Tais exemplos expressam a manutenção do cânone europeu 
que criou história como ciência. É verdade que a disciplina se 
reconstruiu com novos significados, mas, considerando-se 
permanências de longa duração, muitas das mudanças ficaram 
restritas ao ambiente acadêmico e mesmo nele há lacunas. 
Como citado anteriormente, há combinações esdrúxulas como 
a defasagem entre as refinadas problematizações acerca do 
tempo – identificando-o como uma construção ou manuseando 
variadas temporalidades simultaneamente – e a manutenção 
curricular de uma perspectiva linear, cumulativa e exclusivamente 
europeia, seccionando as disciplinas em Antiga, Média, Moderna 
e Contemporânea.

Gostaria de mencionar a presença da literatura em algumas 
mudanças no antigo cânone da história, alinhavando de modos 
distintos a aproximação que defendo para uma transformação no 
espaço escolar. A disciplinarização de campos de saber efetivada 
no século XVIII exigiu – por parte dos campos de saber, inclusive 
a história – um alinhamento às certezas matemáticas, ao modelo 
cartesiano que amparava a verdade científica da época. A 
isenção do pesquisador, a objetividade do problema, o controle 
das variáveis foram critérios que – junto com as aspirações de 
criação dos estados-nacionais – sedimentaram a história no leque 
acadêmico. Pragmaticamente, isso representou a identificação 
do ofício com uma documentação dita oficial – do Estado ou 
da Igreja –, e exclusivamente escrita. A oralidade, objetos, arte, 
foram desconsiderados como potenciais documentos em nome 
de sua variação e subjetividade. Deste modo, ainda que material 
escrito, a literatura foi afastada do recurso o historiador pudesse 
usar.
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No fim do século XIX, porém, tais fundamentos que 
alicerçavam a ciência foram colocados em xeque. Ainda que 
pareça paradoxal, foi justo na área das chamadas ciências exatas 
– na matemática e na física – que o postulado da objetividade se 
mostrou insustentável. Junto a sua crítica, outras transformações 
significativas para o questionamento da neutralidade se 
desenvolviam, como a construção do conceito de inconsciente 
em Freud.

Não foi da noite para o dia e nem de forma absoluta, 
haja vista a afirmação de permanências desse modo de ver 
ainda no século XXI, mas, no início do século XX se colocou em 
dúvida a possibilidade de acessar “o que realmente aconteceu”, 
desacreditando a isenção do pesquisador e a verdade inconteste 
do documento escrito. Novas premissas passaram a ser 
apresentadas e, entre elas, destaco o conhecimento histórico ser 
uma construção variável segundo os materiais investigados, bem 
como os sujeitos que investigam. O ‘fim da história’ já não mais 
seria possível: enquanto o modelo hankeano supunha a posse 
de todos os documentos sobre um dado evento, o historiador 
poderia concluir “a” verdade daquela história, ao considerar que 
a parcialidade do historiador se colocava na existência contínua 
de distintas interpretações, pois cada época apresentaria novos 
olhares, alterando conclusões anteriores.

A multiplicação de fontes para o trabalho do historiador fez 
parte dessa mudança, sendo validados outros suportes além de 
materiais escritos e oficiais. No caso específico aqui observado, 
a literatura ganhou seu lugar. Suas características artísticas e 
subjetivas a desqualificaram como possível documentação na 
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história oficial do XIX, mas, a certeza de que qualquer material 
incorporaria a subjetividade do historiador que o arguisse 
derrubou o impedimento, validando-a como elemento capaz de 
dizer sobre as experiências do homem e construir historiografia. 

A literatura, porém, não foi apenas fonte. O avanço de 
pesquisas e problemáticas no século XX estimulou outras alianças 
entre ela e a história, numa profícua troca no campo teórico. A 
revisão de cânones nas duas disciplinas foi terreno fértil para 
o desenvolvimento do pensamento pós-colonial, especialmente 
quando considerados os conceitos de literatura oral e de 
literatura multimodal, pois eles viabilizaram a incorporação das 
literaturas nativas pela academia, o que o cânone anterior havia 
desautorizado.

Identifico essa revisão como motor para alterações na 
formação de professores de história, afinal, no mínimo, com a 
incorporação de falas nativas, eles são convidados a olharem 
além dos ditos grandes homens e grandes obras e a perceberem 
a historicidade do próprio ofício. Mas, para mim, tal motor 
impulsiona para mais longe quando aliamos falas indígenas à 
comunhão entre emoção e razão, ou seja, do questionamento 
da cisão estabelecida em Kant. 

Os ideais iluministas consolidaram a razão, a unidade do 
indivíduo e a representatividade política e também endossaram 
a substituição da religião pela ciência como modo legítimo de 
interpretar o mundo. Dito de outro modo, é preciso ter em conta 
que ciência, privilégio da razão e unidade da humanidade estão 
juntos na expulsão da alteridade e na indicada cisão entre razão 
e emoção.
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O modelo iluminista foi hegemônico, mas não exclusivo. Os 
padrões eurocêntricos não foram em tempo algum absolutos, 
havendo comunidades regidas por valores e práticas muito 
diferentes. É necessário também apontar que mesmo em 
sociedades sob tal hegemonia, existiram arautos críticos da 
razão moderna – como o citado Schiller. Mas, no século XX, a 
crítica à razão saltou muros acadêmicos através da experiência 
social, sacudindo antigas certezas. A Segunda Guerra Mundial, 
as lutas de libertação colonial em Ásia e África, os movimentos 
Hippie e Black Power expressaram, de modo intenso e em larga 
escala, visibilidade e espaço para alteridades antes ocultadas 
pelo domínio eurocêntrico e pela historiografia científica com 
ele comprometida. A partir de sua eclosão, as relações sociais, 
políticas e econômicas não mais poderiam se alicerçar na ideia 
de um caminho único para toda a humanidade e a defesa da 
diferença e da diversidade tomou lugar da defesa da unidade 
dos indivíduos.

Especialmente a partir da década de 1950, de modo cada 
vez mais amplo em função do aprimoramento tecnológico, a 
pluralidade invadiu o cotidiano, desarticulando a hegemonia do 
saber europeu e de seus modelos de reprodução. Foi possível 
evidenciar a fragilidade da razão moderna no mundo em que 
se vivia, na medida em que ela produziu o despotismo, com a 
submissão das singularidades e dos afetos através da expulsão 
do outro da razão (HERMANN, 2002, p.13). Lidar com essa 
pluralidade escancarada no mundo social demandou (e ainda 
demanda) uma nova ética, não sendo mais justificável subjugar 
e eliminar o outro.
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E o que fazer com seculares valores da razão única ainda 
vigentes? A consideração das alteridades ainda é uma luta, 
a começar pelo espaço de formação das pessoas, a escola. É 
preciso, então, enfrentar essa tensão.

ACADEMIA, ESCOLA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: OS INDÍGENAS

Tudo o que aqui foi exposto permite a identificação de que 
a escola que temos hoje, apesar de teorias e projetos libertadores 
e inclusivos, mantém vivos pensamentos do século XVIII, onde 
imperava a razão e a forma de agir que supunham um indivíduo 
universal. Para aquilatarem a força de sua presença, é essa razão 
universal que hoje permite avaliações em ranking e que cria nos 
pais a expectativa formativa de que os filhos passem no ENEM, 
como se a formação para a vida a isso se reduzisse.

Conversa longa e difícil, que vai combinar padrões 
iluministas e recentes tecnologias, desviando do foco e exigindo 
apresentação de dados que não cabem aqui. Mas, com o que 
foi apresentado, é possível mostrar o desencadear de pequenas 
(e significativas) mudanças numa das esferas mais difíceis para 
a formação do pensamento histórico, seja pelas especificidades 
da clientela, seja pela graduação da maioria dos profissionais: a 
Educação Infantil e o Fundamental I.

Compartilho uma experiência. Em 2013 foi criado o 
PROFHISTÓRIA, mestrado profissional stricto sensu em Ensino de 
História, efetivado em rede nacional e liderado pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Seu objetivo é proporcionar formação 
continuada aos docentes de história na educação básica, 
qualificando-os para o exercício da profissão e contribuindo 
para a melhoria da qualidade do ensino no país.
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O Departamento de História da PUC-Rio, onde eu atuava, fez 
parte do primeiro grupo de universidades engajadas no projeto 
e participei desde seu início, seja nas discussões de elaboração 
antes mesmo de seu chancelamento, seja como professora ou 
como orientadora com o programa já em funcionamento. Essa 
experiência garantiu uma visada sobre escolas e professores 
não apenas do Estado do Rio de Janeiro – que ingressou com 
a participação de 6 universidades –, mas também dos estados 
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e 
Tocantins. A circulação de alunos entre as universidades, o 
diálogo entre professores-orientadores, as discussões entre polos 
locais e regionais trouxeram uma infinidade de problemáticas e 
exemplos que exibiam deficiências e potencialidades da escola 
brasileira.

Dois pontos apareciam de modo recorrente na vida de 
muitos alunos-professores: (a) o embaraço ao receber uma turma 
de 6º ano em função da perpetuação de uma compreensão 
anacrônica do que seja a disciplina história, por parte da 
formação da criança na Educação Infantil e no Fundamental I; 
(b) o desconhecimento generalizado e estereotipado sobre as 
populações indígenas.

Os pontos estão entrelaçados. Com média entre 10 ou 11 
anos, os alunos chegam ao Fundamental II com muita bagagem, 
seja no que diz respeito a conteúdos específicos (construídos 
ou não na escola), mas também em valores e perspectivas. 
Infelizmente, tanto uns como outros costumam ser desastrosos 
no que tange aos conceitos históricos e o professor passa 
boa parte do início do semestre desconstruindo referências 
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equívocas até conseguir um conjunto mínimo de parâmetros 
capaz de fazê-los ir adiante. Entre os mais comuns equívocos 
estão (a) a compreensão do tempo histórico como linear, 
progressivo e cumulativo e (b) a experiência histórica como 
uma verdade universal e inconteste. Pergunto: como acessar a 
existência contemporânea de indígenas sem serem taxados de 
atrasados ou inferiores com as duas ideias anteriores?

Foram comentadas fragilidades na formação de historiadores 
diante da temática indígena e da teoria pós-colonial, então, o 
que dizer da formação de professores generalistas, que fizeram 
Pedagogia e estão na Educação Infantil e no Ensino Fundamental 
I? Como exigir que saibam que o tempo da história não é a linha 
do tempo ou que a construção de uma consciência histórica 
não se realiza na memorização de eventos? Em que momento 
de sua formação, além de quando eles mesmos estavam na 
escola básica, a história pode ser problematizada por eles? Em 
que momento de uma dura vida profissional – sem recursos 
financeiros e de tempo, com salários baixos e jornadas duplas 
ou triplas –, eles puderam comprar livros, participar de eventos, 
trocar com colegas, atualizar seus cabedais? Como esperar que 
estejam abertos à dúvida, à crítica da razão moderna ou modelo 
científico europeu, bem como dispostos e qualificados a abraçar 
outros conhecimentos e saberes ou legitimar a emoção e a 
alteridade como elementos fundamentais na formação humana 
e cidadã se nada disso passou por sua trajetória? 

Foi diante dessa questão que, envolvida com a literatura 
indígena e a literatura infantil, avancei na reflexão sobre a 
educação estética e incorporei novos sentidos em minha prática 
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docente. Dentre a experiências, escolho a recente consultoria 
escolar, indicada anteriormente, na Escola João de Barro.

Antes da análise da consultoria, devo esclarecer algo 
de minha formação. Em 2014, vivenciei duas oportunidades 
que se tornaram alicerces para reflexões aqui apresentadas. 
A primeira foi o pós-doutorado em Ensino de História na 
UFMG. Com pesquisa no Ensino de História Indígena, conheci 
professores-pesquisadores altamente engajados, inclusive 
porque a universidade oferecia (oferece) uma Licenciatura 
Intercultural que atende indígenas de Minas Gerais e Bahia. 
Além da supervisão e troca com pesquisadora referência na área 
– Profa. Dra. Júnia Sales Pereira –, o ingresso na UFMG permitiu 
minha participação nessa Licenciatura – ministrando aulas – e 
o conhecimento do projeto Literaterras que, capitaneado pela 
faculdade de letras, promoveu não apenas aquisição de extenso 
acervo de obras indígenas como propiciou, no âmbito da 
Licenciatura Intercultural, a produção de outras tantas.

A segunda oportunidade, foi ministrar cursos de 
Metodologia do Ensino de História na Faculdade Indígena 
Intercultural da UNEMAT, que atende majoritariamente indígenas 
do Parque do Xingu e também estimula e desenvolve editoração 
e publicação de obras indígenas.

A vivência docente nessas duas universidades e o manuseio 
de seus acervos merecem uma reflexão à parte, mas a imersão 
nas produções indígenas impulsionou indagações sobre o 
sentido da história na academia e na escola básica, indagações 
decorrentes não apenas da limitação do modelo científico 
europeu diante das alteridades, mas sobretudo pelo vigor de 



164 LITERATURA, HISTÓRIA E PÓS-COLONIALIDADE: VOZES EM DIÁLOGO

alternativas que se apresentavam. As críticas e inspirações me 
aproximaram da filosofia estética, campo onde o sensível é visto 
como elemento imperativo para compreensões contextuais mais 
densas – notadamente por seu poder de inclusão da alteridade – 
e capacitador de uma educação mais ética.

Foi assim que vi a literatura como alternativa para 
desconstruir antigos conceitos sobre a história que, apesar de 
anacrônicos, insistem no espaço escolar. Meu investimento 
rendeu alguns resultados – assinalados no início do texto –, mas 
acredito que uma apresentação comentada do último deles 
pode ser eficaz na demonstração do valor da articulação entre 
as disciplinas na construção de uma abertura à reflexão pós-
colonial. Farei um relato breve, comentando somente o primeiro 
semestre da formação de um ano.

Através de uma reflexão sistemática sobre a literatura 
infantil, desejava qualificar o olhar histórico dos professores e, 
através da quebra de cânones, abrir caminho para a literatura 
indígena na escola. Elaborei curso de quatro módulos com os 
temas ler, literatura, livro e leitor, na expectativa de ampliar 
interpretações, problematizar verdades e qualificar observações, 
ações que considero indispensáveis para a formação do olhar 
histórico. Deste modo, a literatura foi um instrumento de 
flexibilização de certezas e aquisição de percepções que atingem 
diretamente não apenas a formação literária, mas a compreensão 
histórica. Enfoco os conteúdos trabalhados nos dois primeiros 
módulos, apontando desdobramentos e resultados.

O eixo LER se direcionou à desconstrução da ideia da 
leitura como ação exclusivamente alfabética, o que considero 
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em si elemento transformador. Dar tempo e espaço para 
identificar que lemos imagens, objetos, situações, entre outras 
tantas coisas é abrir-se para as conexões entre o alfabeto e o 
mundo. Sem diminuir o valor das letras, a conscientização do ler 
como mobilização de diferentes habilidades e responsabilidades 
do professor – que exige aprendizados outros concomitantes ao 
código escrito – promove ampliação de horizontes e permite que 
o professor se abra à articulações antes não imaginadas, como o 
fato da criança ler, antes de saber ler.

As alunas-professoras se apropriaram de modo 
consciente da leitura de estrelas, partituras e expressões 
faciais, automaticamente localizando conteúdos antes não 
sistematizados na alfabetização, mas que passaram a nortear 
suas ações, afinal, perceberam de modo sensível o papel que 
cumprem na qualificação dos alunos lerem o mundo. Elas 
exerceram autocrítica e conseguiram mapear limitações advindas 
de suas formações ou de práticas recorrentes e puderam, assim, 
agir sobre elas.

Engana-se quem imagina que esse movimento esteja 
restrito ao tradicional letramento. Com o que foi visto até aqui 
sobre as transformações no modo de pensar e fazer história, 
podemos propor uma equiparação entre o movimento escolar 
– que sai da letra ao horizonte da vida – e o movimento 
historiográfico que abandonou a exclusividade do texto escrito 
como única fonte válida, utilizando outros suportes para 
compreender a experiência social dos homens. O que vejo? 
Uma pequena alteração na compreensão de como se pensa e 
processa o letramento – conteúdo altamente dominado pelos 
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profissionais atuantes na Educação Infantil e Ensino Fundamental 
I –, mobilizando uma poderosa modificação naquilo que esses 
mesmos profissionais podem ver e entender sobre a história, 
área na qual não são especialistas. Imaginar que ler não reside 
somente nos signos alfabéticos e acessar que sua compreensão 
plena exige num conjunto de correlações bem mais extenso 
sensibiliza o profissional a pensar a noção de contexto, tão cara 
à historiografia.

Um passo leva a outro. Ao considerar que alfabetizar vai 
além da manipulação de letras e que mesmo um alfabetizar 
tradicional não se realiza plenamente sem se combinar com 
outros elementos da vida, como seria possível supor todos 
lendo de modo igual? Como saber que cada aluno chega com 
uma bagagem diferenciada e desconsiderar? Como supor que 
as conexões realizadas por um sejam iguais às do colega? Nada 
disso deveria ser novidade, acreditando que a maior parte dos 
educadores leu Paulo Freire na graduação, mas, infelizmente, 
entre a teoria e prática há abismos solidificados pelas próprias 
escolas e a potência docente é esvaziada sobretudo pela 
dificuldade de acomodação entre a o pensar e o fazer.

Como a formação continuada se realizou através de 
oficinas, os professores que dela participaram puderam vencer 
a dificuldade dessa acomodação, pois partimos justamente da 
prática de cada um, das situações escolares experimentadas 
para verificarmos e analisarmos as escolhas, constituindo, assim, 
um eco imediato. Por que oficinas? Porque através delas todos 
os envolvidos mobilizariam seus conhecimentos com emoção, o 
sensível seria guia tanto quanto a teoria.
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A desconstrução do ato de ler como mera decodificação 
alfabética e a incorporação da vida no processo de construção de 
significados surpreenderam os professores de Educação Infantil 
e Ensino Fundamental I, que se perceberam muito mais capazes 
de unir teoria e prática e enfrentar os desafios derivados. No 
processo, antigos problemas se dissiparam, como o esforço 
hercúleo de homogeneizar respostas, de enquadrar diferentes 
indivíduos num único tempo de alfabetização. Quando se dá 
valor à pluralidade de seres e de caminhos no processo de 
ensino-aprendizagem e se vive a viabilidade dessa condução, 
velhos fantasmas desaparecem e o professor se empodera na 
defesa daquilo em que acredita.

O caminho trilhado foi revolucionário, tanto nos objetivos 
inerentes à alfabetização como na melhor preparação para 
pensar a historicidade do mundo. A eficácia do caminho esteve, 
inegavelmente, atrelada ao sensível, com a realização de leitura 
de objetos e imagens, leitura hipertextual e leitura multimodal, 
enfim, na vivência de leituras não alfabéticas.

Nesse módulo, a reflexão sobre o texto multimodal 
foi realizada a partir da literatura indígena. Investigando sua 
construção híbrida, as professoras desengessaram gêneros 
e ganharam fôlego na construção de habilidade leitora com 
imagens e performances.

LITERATURA, o segundo módulo, teve como objetivo 
principal refletir sobre cânones, localizando o que são eles, como 
são formados e o que excluem. O material para desenvolvimento 
foi a literatura indígena e a literatura infantil. A primeira trazendo 
discussões tais como a oralidade no mundo literário e a segunda, 
discussões sobre educação estética, didatização literária e objeto 
livro.
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A historicização de cânones literários realizada com as 
professoras expressou a variação contínua dos modelos, o que 
colocou em evidência tanto as seleções excludentes realizadas 
pela sociedade e pelo ambiente escolar, como sua possibilidade 
de transformação. Elas compreenderam que, sem uma discussão 
efetiva e permanente sobre os princípios da escola e dos usos 
literários, tende-se à continuidade de parâmetros anacrônicos, 
por inexistirem momentos de atualização. Isso ficou claro quando 
foi abordada a diversidade, quando foi identificado que a seleção 
literária, mesmo podendo apresentar obras de qualidade, não 
apresentava obras de indígenas, africanos, asiáticos, pautando-
se no reforço de autores consagrados que confirmam o 
entendimento europeu sobre literatura. Diante do compromisso 
formador da escola básica foi discutido, por exemplo, que o 
objetivo não era romper com o cânone tradicional, mas sim 
atravessá-lo, tornando possível a apreensão de seus critérios 
e seus limites. As próprias professoras passaram a argumentar 
sobre a importância da inclusão da literatura indígena na escola, 
tanto pelo processo de aprendizado de diferentes linguagens 
como de incorporação dos indígenas como agentes sociais do 
presente, autores de livros.

Com as oficinas, o grupo percebeu que mantinha ideias 
genéricas sobre os indígenas, desconhecendo etnias e alocando-
os no passado, como moradores de florestas, imagem que não 
condizia em nada com aquela que era apresentada com os 
livros literários: indígenas pós-graduados, autores e militantes. 
O acesso literário foi caminho, portanto, para uma qualificação 
histórica, com a compreensão por parte das professoras de 
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que mencionar indígenas quando da chegada de portugueses 
na América é insuficiente para apresentar a experiência social 
brasileira e, no destaque da pós-colonialidade, incorporar 
obras indígenas na escola proporciona importantes mudanças. 
Vejamos o caso de duas obras.

Trazer para a sala de aula A Boca da Noite, de Cristino 
Wapichana (ganhador de prêmio da FNLIJ em 2017) ajuda a 
construir de modo sensível sentidos de pertencimento étnico (a 
começar pelo nome do autor); amplia repertórios de fantasia e 
imaginação, simultaneamente informando mais sobre culturas 
indígenas do que decorando o nome de uma etnia; expõe 
a presença contemporânea e ativa de indígenas fora dos 
estereótipos tradicionais, exibindo-os como autores publicados 
e premiados. Caso a escolha seja por Histórias de Índio, de 
Daniel Munduruku, os alunos têm acesso, numa mesma obra, 
à variedade de etnias indígenas e à variedade de linguagens na 
composição de um livro, reconfigurando o cânone de gênero; 
têm acesso também à delicadas questões de preconceito capazes 
de acionar entendimentos sobre o encontro entre culturas 
e processos de desqualificação, além de também ampliar 
repertórios de fantasia, cultura e informação sobre indígenas no 
Brasil contemporâneo.

A literatura indígena casada à literatura infantil é potência 
de mudança e qualificação no conhecimento histórico na 
afirmação da presença contemporânea de indígenas – quebrando 
o estereótipo deles serem associados exclusivamente ao passado 
ou de perderem sua identidade porque moradores das cidades – 
e da diferença entre as etnias. Um conjunto de dados que altera 
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de modo significativo as competências para pensar história 
quando do ingresso no Fundamental II.

É também potência de mudança e qualificação no 
letramento, na capacitação da leitura alfabética, na leitura de 
imagens e na combinação das duas; no contato com materiais 
híbridos, capazes de aperfeiçoar o olhar e a compreensão da 
criança diante dos gêneros literários; no acesso a vocabulários e 
sintaxes, multiplicando recursos linguísticos.

E cada uma dessas qualificações, mas, sobretudo, todas 
atuando em conjunto, potencializam a formação cidadã. O 
acesso e trabalho com essa literatura confere lugar para a 
alteridade, sem exigência de sua transformação em igual, pois 
promove a informação junto com a empatia, viabilizando uma 
ética inclusiva.

A lei 11645/2008 coloca o desafio da incorporação pela 
escola – para a formação do cidadão – da história e cultura 
de grupos que foram silenciados e ocultos durante séculos 
na formação da sociedade brasileira e a literatura é um bom 
caminho para unir razão e emoção, deslocando professores e a 
própria escola de suas certezas tradicionais.
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PELO DIREITO A OUTRAS VOZES:
CONTRIBUIÇÕES DA LITERATURA DE AUTORIA
NEGRA PARA A FORMAÇÃO EMANCIPATÓRIA

DO LEITOR LITERÁRIO
André Luís Mourão de Uzêda (UFRJ)1

Nádia Garcia Mendes (UFRJ)2

Em 2012, Regina Dalcastagnè, pesquisadora da 
Universidade de Brasília, publicou em livro os resultados de 
quinze anos de pesquisa a propósito da literatura brasileira 
contemporânea, a cujo objeto de estudo empregou o epíteto 
de “território contestado”. A contestação em questão refere-
se à disputa do campo de produção literário, que se restringe 
a uma parcela homogênea da sociedade brasileira, assentada 
sobre os privilégios de uma elite intelectual. Como forma 
de conhecimento autônomo, a literatura, tal como outros 
campos de produção do saber, reflete os embates que hoje 
se revelam com maior evidência pela reivindicação do direito 
ao lugar de fala de grupos sociais que historicamente foram 
tratados como “minorias”, a exemplo de mulheres, negros, 
indígenas, homossexuais, favelados, nordestinos, ribeirinhos, 
etc. Esses grupos, na história social da literatura brasileira, vêm 
sendo representados pelo outro – esse outro hegemônico: 
homem, branco, urbano e oriundo das classes médias.  

1  Professor de Língua Portuguesa e Literatura do Colégio de Aplicação da UFRJ, Doutorando em 
Ciência da Literatura (Teoria Literária) pela UFRJ.

2  Técnica em Assuntos Educacionais do Colégio de Aplicação da UFRJ, Doutoranda em Letras 
Vernáculas (Literatura Brasileira) pela UFRJ.
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Nessa representação, muitas vezes expressam uma visão 
pejorativa, preconceituosa, caricata ou carregada de exotismo, 
em que revelam muito mais sobre si mesmos do que propriamente 
sobre seus personagens.

Indo além em sua análise sobre a produção literária, a 
pesquisadora chama atenção para o fato de que a esse mesmo 
grupo pertence a voz que detém o poder de legitimá-lo enquanto 
“cânone”, o que se dá por meio de uma crítica especializada – no 
que pese sobremaneira a acadêmica e universitária – também ela 
de origem social masculina, branca, urbana e de classe média. Os 
padrões e critérios estabelecidos por essa crítica fazem desse um 
processo que se retroalimenta e consolida no mercado editorial 
a publicação de um perfil homogêneo de autores. Quando esse 
ciclo se vê reivindicado por “outras vozes”, o espaço do cânone 
é posto em tensão e conflito pelo “avançar sobre o campo 
alheio” (DALCASTAGNÈ, 2012, p.7) e nessa disputa revela-se com 
contundência o “território contestado” de que trata a autora.

O presente artigo pretende avançar a partir da crítica 
pontuada pela pesquisa de Dalcastagnè para refletir sobre o 
campo educacional. Se a crítica legitima o cânone a partir de tais 
critérios de análise e o mercado o referenda pela seleção dos 
textos que vêm a ser publicados, a educação básica promove, 
por sua vez, um espaço de formação literária de novos leitores 
reforçando os mesmos padrões homogêneos e hegemônicos 
que perpetuam a exclusão, discriminação e preconceito dos 
grupos que tiveram sua voz silenciada. Pensando especialmente 
no contexto histórico da educação pública nacional, o debate 
alcança ainda maior relevância e urgência, considerando a maior 
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parcela do perfil do seu alunato: os filhos da classe trabalhadora, 
majoritariamente negros e oriundos das periferias dos grandes 
centros urbanos ou da zona rural. Não se vendo representados 
pelas vozes que os circunscrevem no texto literário – ou pior, 
representando-os de modo caricato e pejorativo – o que vemos 
como decorrência desse fato é um desinteresse pelos textos 
literários e, de modo mais abrangente e sistemático, das aulas 
de Literatura como um todo.

Inquieto por essas questões, um grupo de professores da 
educação básica atuante em diferentes escolas públicas reuniu-
se para desenvolver um projeto de educação literária que 
promovesse outra forma de relação entre estudantes do Ensino 
Médio com o texto literário. Nossa vivência com o cotidiano 
escolar nos dá evidências de que não se sustenta a máxima de 
que “os jovens na atualidade não leem” ou que não se interessem 
pela literatura. Convém, contudo, problematizar o conceito de 
literatura que a educação brasileira vem adotando ao longo dos 
tempos. Considerando-a como manifestação artística erudita, 
que reflete os padrões estéticos de origem europeia, privilegiados 
historicamente pelo cânone, não será reconhecida e valorizada 
a habilidade dos jovens de hoje que dominam com propriedade 
técnica de versificação e rima aplicadas nas batalhas de rap, a 
força de expressividade empregada nas letras das canções de 
hip hop e funk ou a performance desempenhada na declamação 
das rodas de slam – todas elas expressões da cultura negra e 
periférica que ocupam diariamente os corredores e os pátios das 
escolas nos intervalos entre uma aula e outra e nos recreios.

Aproximando-nos do interesse pela literatura que já habita 
a realidade desses jovens, o projeto de extensão “Fragata: 
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itinerâncias literárias” fundou um círculo de leitura itinerante 
que proporciona o contato com a produção literária de “outras 
vozes” e as questões por elas discutidas em cinco escolas públicas 
do Rio de Janeiro: o Colégio de Aplicação da UFRJ, o Instituto 
de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira – CAp UERJ e os 
colégios da rede estadual Amaro Cavalcanti, André Maurois e 
CIEP Ayrton Senna. Semanalmente, os estudantes de educação 
básica participantes do projeto se reúnem em suas escolas com 
os professores que coordenam o projeto junto aos alunos de 
graduação extensionistas para realizar as leituras selecionadas 
em torno de uma temática comum definida para cada semestre. 
Na última sexta-feira mensal, as rodas de leitura de cada escola 
reúnem-se em um grande encontro de itinerância, ocupando um 
espaço público da cidade que dialogue com o tema abordado 
pelas leituras do mês. Praças públicas, parques nacionais, museus, 
bibliotecas e centros culturais são exemplos de diferentes locais 
visitados pelo grupo.

Para o presente trabalho, dois integrantes do projeto 
lotados no Colégio de Aplicação da UFRJ apresentam um relato 
de experiência das atividades promovidas durante o primeiro 
semestre de 2018 com a temática do silêncio, com foco no 
módulo em que tratamos de silenciamento e resistência, para 
o qual foram selecionadas apenas leituras de autoria negra.  
Para tanto, partimos do debate posto pela dicotomia 
“representação” versus “representatividade”, dialogando 
com Candido (2011) e Dalcastagnè (2002). Pensamos ainda a 
emancipação do leitor literário, que pela leitura das obras pode 
transcender visões de mundo hegemônicas e pré-estabelecidas, 
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confrontando suas próprias experiências de vida com as realidades 
elaboradas no discurso literário e vivenciadas pela experiência 
performática no ato da leitura. Nesse sentido, também 
dialogamos com os pressupostos teóricos elaborados por Freire 
(1989; 1996) e Buendía (2002). Em seguida, apresentamos breve 
discussão sobre o lugar ocupado pela literatura de autoria negra 
na contemporaneidade, em diálogo com o debate pontuado 
sobre o chamado “lugar de fala”, para o qual recorremos às 
contribuições de Dalcastagnè (2012), Ribeiro (2017) e Santos 
(2018). Na terceira e última parte apresentamos o relato de 
experiência das atividades de leitura promovidas pelo projeto 
com obras de Conceição Evaristo, Éle Semog, Chimamanda Ngozi 
Adichie, Paulina Chiziane e Eliana Alves Cruz.

***
O presente trabalho resulta de duas apresentações 

orais realizadas no 2º Encontro Literatura, História e Pós-
colonialidade, em setembro de 2018 na UFF, e na XV Semana 
de Letras da UFOP, em novembro de 2018. Embora redigido 
a quatro mãos, a produção desse artigo é fruto de trocas 
coletivas e compartilhadas por diferentes agentes: professores 
da rede pública estadual e federal do Rio de Janeiro, técnicos 
profissionais da educação, estudantes de graduação,  
entre bolsistas, licenciandos e extensionistas, e estudantes da 
educação básica. Sem o envolvimento e engajamento de tantos 
atores, sua realização seria inviável. A cada um dos envolvidos, 
pela dedicação e zelo ao trabalho em defesa de um projeto de 
educação pública, gratuita e de qualidade, deixamos registrado 
nosso afetuoso agradecimento.
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Salientamos ainda, por fim, que este é um projeto de 
extensão cadastrado no edital RUA para ações de extensão da 
UFRJ e fomentado pelo Programa de Iniciação Artística e Cultural 
(PIBIAC) da UFRJ. A extensão universitária, ponte entre a produção 
do conhecimento científico e a sociedade, vem sofrendo cada 
vez mais com os cortes orçamentários no investimento para as 
universidades públicas por parte dos governos federal e estadual. 
Assim, ao divulgar os resultados das nossas ações, fazemos deste 
um ato político, posto que fundamental para levar à comunidade 
científica e à sociedade civil nossa responsabilidade social com a 
educação pública brasileira.

DA LEITURA À ESCRITA: A REPRESENTATIVIDADE NOS DIREITOS À 
LITERATURA 

A literatura é uma das formas do homem estar, atuar, 
intervir no mundo. Por meio do discurso literário, é possível 
construir, forjar um conjunto de valores, crenças, ideologias, 
que, com o tempo e com as regras sociais praticadas, podem 
emancipar ou escravizar o imaginário de um povo. Para além 
dos dispositivos legais, políticos e econômicos, uma nação, ao 
menos no sentido ocidental e capitalista, é constituída por suas 
narrativas, pelo embate de perspectivas que entram em cena 
quando grupos sociais de categorias diversas são representados 
no jogo ficcional.

Ainda que o crítico se debruce sobre a literatura, tomando-a 
como um objeto autônomo, destituído de vínculos sociais, 
haverá, mesmo neste caso, terreno, margem, lugares vazios que 
por si já emanam os sentidos políticos da obra. Na perspectiva 
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narrativa, na composição de personagens, no tema, no sujeito 
lírico, no título, na capa do livro, reside a rede ideológica que 
envolve o campo literário. O olhar crítico se torna, ou deveria 
se tornar, mais complexo quando se trata das escolhas a serem 
feitas no âmbito da educação básica, na tarefa de formação de 
leitor, que, na realidade brasileira, é atravessada também pelas 
questões do acesso à leitura.

Pensar a leitura literária na prática docente da educação 
básica é pensar o ato de ler como um gesto político, pois não 
podemos nos furtar da compreensão de que a literatura não 
transita socialmente de modo homogêneo, carregando consigo 
ainda a áurea, em tese, roubada pela modernidade, e de que o 
objeto livro é um bem de consumo quase sempre inacessível 
aos que dispõem de menos recursos econômicos. Assim sendo, 
para situarmos reflexões e propostas acerca da formação 
do leitor, precisamos entender, primeiramente, o caráter 
imprescindível do discurso literário na sociedade, concebendo, 
portanto, a literatura como um direito social, que garante a 
imersão demasiadamente humana.

Em “O direito à literatura”, Antonio Candido defende 
o acesso ao discurso literário como um bem, um bem 
incompressível, assim como “a alimentação, a moradia, o 
vestuário, a instrução, a saúde, a liberdade individual, o amparo 
da justiça pública, a resistência à opressão, etc.” (2001, p.176). 
O valor atribuído à literatura está relacionado à “sobrevivência 
física” e à “integridade espiritual”, que coexistem na fruição do 
texto literário, sem a qual o homem estaria mutilado:
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Ora, se ninguém pode passar vinte e quatro 
horas sem mergulhar no universo da ficção e da 
poesia, a literatura concebida no sentido amplo 
a que me referi parece corresponder a uma 
necessidade universal, que precisa ser satisfeita 
e cuja satisfação constitui um direito.
(CANDIDO, 2001, p.177)

Irmanada ao homem pela ficcionalidade que é intrínseca 
a ambos, a literatura é também objeto autônomo, no que se 
refere à estrutura e significação, forma de conhecimento e 
de expressão, que manifesta as emoções, visão de mundo de 
indivíduos e grupos, características que contribuem na formação 
da criticidade do sujeito, na aquisição do saber, no senso de 
beleza, na percepção da complexidade do mundo, configurando 
um processo de humanização. Ao reunir discurso literário e 
direitos humanos, Antonio Candido destaca o papel da literatura 
social, que atende “à necessidade de conhecer os sentimentos 
e a sociedade, ajudando-nos a tomar posição em face deles”, 
atuando como “instrumento consciente de desmascaramento, 
pelo fato de focalizar as situações de restrição dos direitos” 
(2001, p.182-183). 

Em seu artigo, o crítico menciona a literatura de Castro 
Alves e Bernardo Guimarães, tomando a obra do primeiro 
como “parte de um poderoso libelo contra a escravidão”. O 
segundo nome é interpretado, a partir do romance A escrava 
Isaura, também como “libelo” do tema escravista, porém, com 
a ressalva de representar literariamente uma obra de “má 
qualidade”, o que interfere na “eficácia real do texto”, por ser a 
“eficácia humana” dependente da “eficácia estética”.
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Isto não quer dizer que só serve a obra perfeita. 
A obra de menor qualidade também atua, e, em 
geral, um movimento literário é constituído por 
textos de qualidade alta e textos de qualidade 
modesta, formando no conjunto uma massa de 
significados que influi em nosso conhecimento e 
nos nossos sentimentos. (CANDIDO, 2004, p.184)

Com a citação acima, chegamos a outro ponto da reflexão 
sobre a formação de leitor na educação básica. Em diálogo 
com Antonio Candido, recorremos à defesa do direito à leitura 
literária, que é imprescindível, sobretudo, pela ficcionalidade, 
pela ampliação dos aspectos intelectuais e sensíveis do homem, 
e pelo poder de desempenhar um papel de combate aos quadros 
de privação de direitos sociais. Questionamos, no entanto, o 
que, atualmente, representa o conjunto de obras eleitas pela 
crítica, classificadas como literatura. Questionamos agora não 
somente o direto à leitura, mas o direito à escrita. Afinal, quem 
são os autores? A quem foi dado o direito de escrita, o direito 
de fazer ficção e de falar em nome das minorias? Cabe ressaltar 
que, nos exemplos utilizados por Antonio Candido, temos dois 
casos distintos, com Castro Alves, um escritor negro inscrito em 
uma causa que lhe é própria, e Bernardo Guimarães, um homem 
branco que discursa em face de uma luta alheia.

Afirmamos anteriormente que um país é formado por suas 
narrativas, e que estas trazem o embate de perspectivas gerado 
pela representação social de grupos diversos. Não é, no entanto, 
o que se verifica na história da literatura brasileira, na qual 
vozes foram silenciadas, em que o lugar de fala do dominador 
se sobrepôs ao do dominado, restando ao último a obrigação 
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de se calar. Basta lembrarmos o que significou o nacionalismo 
romântico no imaginário brasileiro, com obras como Iracema 
de José de Alencar, que traz como nosso mito de fundação um 
índio domesticado, apaziguado, narrado sob a perspectiva do 
colonizador. Pelo tom idealizado, o romantismo, talvez, seja o 
exemplo mais emblemático do apagamento de narrativas que 
pudessem se aproximar mais do olhar de quem vivenciou a 
história sob outro ângulo.

Permanecendo no tema indígena, temos evidentemente a 
produção modernista, com o Macunaíma de Mário de Andrade, 
e todo o empenho do escritor em realizar a procurada literatura 
genuinamente brasileira. No entanto, o resultado continua sendo 
o mesmo: o homem branco letrado autorizado a falar em nome 
dos que não podem realizar a sua própria narrativa. No caso dos 
indígenas, é possível que surja a indagação de que, por serem 
de uma cultura oral, não teriam condições de fazê-lo, sendo 
necessária a mediação dos que dominam o código linguístico da 
escrita. Mas o que temos a dizer a respeito dos autores negros que 
não foram ouvidos pela historiografia literária, da escrita feminina 
de autoria negra que não lemos nas escolas, das escritoras e 
escritores pobres das periferias alojadas (os) no anonimato?  
A questão parece se desenvolver muito mais por meio do 
pressuposto de que as formas de produção literária destoantes 
do padrão da elite branca brasileira não possuem narrativas, 
escritas, vozes legítimas para que possam se inserir no restrito e 
inacessível mundo da literatura.

De acordo com Regina Dalcastagnè, a representação 
do “outro” marca distintos períodos da literatura brasileira, 
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do romantismo ao contemporâneo, em diferentes formas de 
composição literária. No artigo “Uma voz ao sol: representação 
e representatividade na literatura brasileira”, a pesquisadora da 
UnB afirma:

O silêncio dos marginalizados é coberto por 
vozes que se sobrepõem a ele, vozes que buscam 
falar em nome deles, mas também, por vezes, 
é quebrado pela produção literária de seus 
próprios integrantes. Mesmo no último caso, 
tensões significativas se estabelecem: entre a 
“autenticidade” do depoimento e a legitimidade 
(socialmente construída) da obra de arte literária, 
entre a voz autoral e a representatividade de 
grupo e até entre o elitismo próprio do campo 
literário e a necessidade de democratização da 
produção artística. (DALCASTAGNÈ, 2002, p.34)

Partindo dos conceitos de representação e 
representatividade, Regina Dalcastagnè questiona o lugar de 
fala dos autores que nos conduziram ao conhecimento das 
mazelas e dificuldades sociais enfrentadas pelos subalternos, 
revisando assim o debate sobre o “desmascaramento”, para usar 
a expressão de Candido, mesmo nos casos em que, a princípio, 
haveria a “honestidade” da tentativa de se deslocar para o lugar 
do outro. Na análise apresentada no artigo, autores modernos e 
contemporâneos estão divididos em três grupos, cada um com 
suas respectivas subcategorias: primeiro “exóticos”, incluindo 
“cínico e piegas”; o segundo grupo, que a autora chama de 
“crítico”, abarcando as de “implícito e explícito”; e o terceiro, 
com narrativas que apresentam a perspectiva “de dentro”. 

Não é nosso objetivo aqui nos determos sobre cada 
uma das categorias criadas por Regina Dalcastagnè; o que nos 
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interessa é dialogar com o pensamento que orienta a tese 
defendida pela autora de que a ficção brasileira é construída por 
um número expressivo de narradores que, oriundos de classes 
sociais elevadas ou desprestigiadas, quando se aproximam das 
experiências das camadas populares, não abandonam o lugar 
de fala do dominador, sendo visto o representado sob uma 
perspectiva que não corresponde plenamente às suas vivências. 
O caso de autoria veiculada à periferia que não consegue 
representar seu lugar de fala é o de Paulo Lins, com Cidade de 
Deus, romance que trata da realidade de uma favela carioca, 
lugar de origem do autor, que, por ambicionar a legitimidade 
acadêmica de sua obra, promove uma ambiguidade de estilo 
diagnosticada pela caracterização demasiadamente violenta dos 
personagens ligados ao crime. Na análise de Regina Dalcastagnè, 
Paulo Lins acaba se aproximando de Rubem Fonseca, sendo o 
último exemplo da categoria “exótico”, pelo distanciamento 
existente entre o narrador, rico, e o bandido, pobre, que estrutura 
sua narrativa.

Diferente do que ocorre em Quarto de despejo, o diário 
ficcionalizado de uma mulher negra que se caracteriza pela 
absoluta consciência de classe da narradora. Regina Dalcastgnè 
observa, no entanto, que, ao comparar a trajetória literária de 
Carolina Maria de Jesus e Paulo Lins, não percebemos os mesmos 
mecanismos de legitimação, visto ter sido o autor de Cidade de 
Deus elogiado por nomes como Roberto Schwarz, enquanto 
a escritora permaneceu em posições ambíguas socialmente, 
já que “[v]ista de dentro da favela, Carolina Maria de Jesus 
ascende como escritora, vista do lado de fora, ela permanece 
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como subalterna, como a favelada que escreveu um diário” 
(2002, p.67). A questão evidenciada pelas distinções postas pela 
recepção crítica faz pensar que “[p]ortanto, ao lado da discussão 
sobre o lugar da fala seria preciso incluir o problema do lugar de 
onde se ouve. Afinal, é daí que a literatura recebe sua valoração” 
(2002, p.67).

Diante do processo de negação do direito à 
representatividade dos marginalizados, Regina Dalcastagnè 
chama a atenção para o seguinte quadro: 

Na narrativa brasileira contemporânea é marcante 
a ausência quase absoluta de representantes 
das classes populares. Estou falando aqui de 
produtores literários, mas a falta se estende 
também às personagens. De maneira um tanto 
simplista e cometendo alguma (mas não muita) 
injustiça, é possível descrever nossa literatura 
como sendo a classe média olhando para a classe 
média. O que não significa que não possa haver aí 
boa literatura, como de fato há – mas com uma 
notável limitação de perspectiva. (2002, p.35)

Ao refletir sobre representação e representatividade 
na literatura brasileira, nos deparamos com a urgência de 
ampliarmos o debate sobre os direitos, transitando agora entre 
os direitos à leitura, à escrita, à voz, à expressão literária de 
um grupo renegado socialmente. Nas palavras de Conceição 
Evaristo, “escrevivência”, ficção, narrativa sob a ótica de quem 
experienciou o narrado, de quem verdadeiramente habita o 
narrado, escrevendo, reescrevendo a si mesmo e o imaginário 
de um povo. Afinal, “é por intermédio da língua que a gente 
deixa a nossa história para a posteridade” (CRUZ; SEMOG, 2018, 
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p.22), como nos diz Eliana Alves Cruz, autora que tem marcado o 
seu “lugar de fala”, revisitando o passado de escravidão do Brasil 
que nos foi contado pela voz de quem escravizou e não dos que 
foram escravizados. 

Na relação dialética entre leitor e obra, entre o lugar de 
fala do leitor e do autor, situamos o papel emancipatório (FREIRE, 
1996) da leitura literária de obras que representam a diversidade 
de vozes, que ajudam a construir uma formação literária 
crítica quanto aos sentidos, ideologias, pensamentos, formas, 
intenções, silêncios, memórias, conflitos, perspectivas que 
permeiam o amplo e controverso espaço do discurso literário, 
promovendo “a percepção das relações entre texto e contexto” 
(FREIRE, 1989, p.9). Se “a leitura do mundo precede a leitura da 
palavra” e “linguagem e realidade se prendem mutuamente” 
(1989, p.9), não temos o direito de separar o ensino de literatura 
de questões históricas e estruturais da sociedade brasileira. 
Não podemos seguir com os mesmos nomes, com uma lista de 
autores (homens brancos da elite intelectual brasileira) que não 
conversa com a realidade discente, e até mesmo docente, de 
nossas escolas. Defendemos uma prática de fruição do texto, 
para retomarmos a expressão de Antonio Candido, mediada pela 
experiência. Como lembra Jorge Larrosa Buendía, está em jogo 
outra forma de se relacionar com o conhecimento, que vai para 
além da informação cognitiva, circunscrita na esfera de um saber 
“de experiência”, que é “o que nos passa, o que nos acontece, o 
que nos toca” (2002, p.21), de modo que os estudantes se vejam 
representados pelas “vivências” lidas.
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LITERATURA DE AUTORIA NEGRA E LUGAR DE FALA

Uma polêmica em abril de 2019 pegou de surpresa os 
curadores e organizadores de um evento no Instituto Moreira 
Salles do Rio de Janeiro. A ausência de poetas negros na “Oficina 
Irritada (poetas falam)” entre os dezoito “importantes nomes da 
poesia contemporânea brasileira” convidados para participarem 
do evento provocou indignação e crítica nas redes sociais, o 
que levou à decisão de cancelamento da atividade pelos seus 
organizadores. Em resposta ao jornal O Globo, a curadoria da 
oficina pontuou:

Consideramos que a cobrança por 
representatividade e visibilidade de segmentos 
importantes da sociedade brasileira deva se dar 
em torno de direitos – de indivíduos e/ou de grupos 
discriminados, alijados, silenciados, invisíveis. [...] 
Daí, a justa e imprescindível exigência de efetiva 
cidadania em instâncias públicas ou de grande 
alcance público. Entretanto, num reduzido 
encontro de poetas, a questão do direito não se 
coloca. (O GLOBO, 2019, s/p)

O episódio expõe e sintetiza o “mapa de ausências” 
revelado por Regina Dalcastagnè em Literatura brasileira 
contemporânea: um território contestado (2012), no qual publicou 
os resultados do levantamento em números exposto em sua 
pesquisa com o perfil de autores literários contemporâneos e 
de seus respectivos personagens. Embora centrada no romance 
brasileiro contemporâneo, a pesquisa nos permite traçar um 
paralelo também com a poesia. Nela, evidencia o seguinte perfil:

[D]e todos os romances publicados pelas 
principais editoras brasileiras, em um período de 
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15 anos (de 1990 a 2004), 120 em 165 autores 
eram homens, ou seja, 72,7%. Mais gritante ainda 
é a homogeneidade racial: 93,9% dos autores 
são brancos. Mais de 60% deles vivem no Rio de 
Janeiro e em São Paulo. Quase todos estão em 
profissões que abarcam espaços já privilegiados 
de produção de discurso: os meios jornalístico e 
acadêmico. (DALCASTAGNÈ, 2012, p.8)

 “A questão do direito” mencionada pelo curador, 
enquanto “imprescindível exigência de efetiva cidadania em 
instâncias públicas ou de grande alcance público”, remete-
nos ao debate situado por Antonio Candido, já mencionado 
anteriormente, embora deste se distanciando no entendimento 
dos sentidos de “direito”. Se já estão superadas as devidas 
garantias sociais enquanto direitos humanos – moradia, 
saneamento básico, saúde, alimentação, educação, esporte, 
lazer e cultura – no que aí se insere o direito à literatura – 
ainda há muito por se reivindicar pelo direito ao lugar de fala 
das camadas sociais historicamente silenciadas. Em um espaço 
predominantemente ocupado por autores brancos e de classe 
média, a disputa pelo “acesso à voz” (DALCASTAGNÈ, 2012) por 
autores negros, em grande parte oriundos da periferia, consiste 
em verdadeiro desconforto, que se revela altamente tenso em 
situações tais como o mencionado episódio da oficina ofertada 
pelo Instituto Moreira Salles. Nesse caso, não está em jogo 
apenas a reivindicação por representatividade em um evento 
de pequenas proporções e de pouca visibilidade, mas o direito 
de se fazer representar frente a quem sempre se sentiu no 
direito de representá-lo. Como pontua Dalcastagnè, trata-se do 
movimento de efetivar a luta pela democratização da sociedade 
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também pela democratização da literatura, considerando que 
“[a] inclusão, no campo literário, talvez, ainda mais do que nos 
outros, é uma questão de legitimidade” (2012, p.21).

Assim, a problemática, conforme aponta Dalcastagnè, 
remete-nos à necessária tomada de consciência dos problemas de 
representação dos múltiplos grupos sociais que não pertencem à 
parcela que domina o discurso hegemônico – tal como abordado 
anteriormente, das “dificuldades associadas ao lugar da fala: 
quem fala e em nome de quem” (2012, p.17). Djamila Ribeiro, a 
propósito do conceito, circunscreve o “lugar de fala” enquanto 
discurso legítimo e representativo de grupos que compartilham 
experiências comuns resultantes do lugar social por eles ocupado, 
tendo vivenciado condições sociais de restrição a lugares de 
cidadania (2017, p.61-64). O lugar de fala assumido, para além 
das experiências e vivências individuais, é a resposta dada às 
“opressões estruturais [que] impedem que indivíduos de certos 
grupos tenham direito à fala, à humanidade” (RIBEIRO, 2017, 
p.67) – opressões essas que historicamente os silenciaram e os 
fizeram ser representados pelo olhar do outro. Assim, Ribeiro 
é categórica quando afirma: “O falar não se restringe ao ato de 
emitir palavras, mas de poder existir” (2017, p.64).

A literatura produzida por autores negros vem justamente 
reivindicar seu lugar de fala no sentido postulado por Ribeiro, 
enquanto “direito de poder existir”. Avançando sobre um 
território de domínio da elite – o do discurso hegemônico –, esse 
grupo de escritores desestabiliza a ordem e, independentemente 
do tom que empreguem em sua obra, se colocam em postura  
contra-hegemônica e fazem dessa, voluntária ou involunta- 
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riamente, uma atitude política. São obras marcadas, no 
entendimento de Dalcastagnè, pela tensão “que se evidencia, 
especialmente, pela necessidade de se contrapor a representações 
já fixadas na tradição literária e, ao mesmo tempo, de reafirmar 
a legitimidade de sua própria construção” (2012, p.9).

Contudo, como lembra Mirian Cristina dos Santos (2018), o 
simples fato de uma obra ser escrita por um negro não a faz parte 
da literatura negra. O termo “literatura negra”, de acordo com a 
pesquisadora, evidencia “um sujeito enunciador que assume sua 
condição de negro na sociedade”, de tal modo que 

há no uso do termo literatura negro-brasileira 
um processo reivindicatório, em que homens 
e mulheres negros requerem uma escrita 
particular, com temáticas e linguagens próprias 
[...] que reivindica um lugar de enunciação.
(2018, p.28-29)

Em Intelectuais negras: prosa negro-brasileira 
contemporânea, a autora explora as produções literárias de 
três autoras negras da literatura brasileira atual – Mirian Alves, 
Conceição Evaristo e Cristiane Sobral – evidenciando em seu 
discurso ficcional a reinserção, ressignificação e desconstrução 
dos lugares de classe, raça e gênero da mulher negra na 
sociedade brasileira (SANTOS, 2018, p.13). Desse modo, as 
autoras reivindicam o lugar de fala compartilhado entre si para 
tratar das experiências que as caracterizam como um grupo social 
específico, marcado pelo que Conceição Evaristo denominou 
“escrevivência”, mencionado anteriormente, e que nas palavras 
de Santos consiste em uma 
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escrita que se quer comprometida com 
experiências vividas [e que] aparenta exigir de 
escritoras negras uma consciência do seu lugar 
e suas especificidades na sociedade enquanto 
mulheres e negras. (2018, p.34)

Aproximar as escrevivências das realidades vividas 
pelos estudantes da educação básica é forma de promover 
uma educação literária em sentido emancipatório e contra-
hegemônico. Muitas das realidades problematizadas por 
autores da literatura negro-brasileira são próximas daquelas 
experienciadas pelo alunato da escola pública, em grande 
parte de origem negra e periférica. Apresentam, ainda, o 
outro lado da história, não mais reforçando o paradigma da 
“democracia racial” como mito fundador da nação brasileira.  
Mais do que isso, ao se perceber representado em uma literatura 
de quem partilha do seu próprio lugar de fala, potencializa-se e 
empodera-se o sujeito-leitor em formação, que não passa mais a 
se ver representado pelo olhar estereotipado “do outro”, mas se 
sentir representado “pelos seus”. Emancipa-se um sujeito leitor 
autônomo e crítico sobre a realidade circundante, instigado a 
atuar sobre ela e transformá-la. 

Incorporar autores de origem afro-brasileira ao currículo 
escolar – saliente-se que se trata de dever previsto em lei (artigo 
3º, inciso XII da LDB) – pressupõe ampliar repertório leitor de 
professores de Literatura; contudo, considerando as dificuldades 
na reciclagem e aprimoramento da formação continuada que 
leve em conta as questões étnico-raciais e as difíceis condições 
de publicação em um mercado editorial também hegemônico, 
é um constante obstrutor a ser superado para garantir uma 
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formação literária emancipatória como a que defendemos. 
Como bem lembra Santos

publicar ainda é um grande desafio para os 
autores negros, que, para trazer a público suas 
produções ainda recorrem, na maioria das 
vezes, a financiamentos próprios [...], ou ainda, a 
publicações coletivas. (2018, p.27)

O reconhecimento de tantos talentos na literatura negro-
brasileira, contudo, não é vão e tem um valoroso histórico de 
lutas que vale ser brevemente mencionado antes de partirmos 
para o relato de experiência com as atividades desenvolvidas 
pelo projeto de extensão “Fragata: itinerâncias literárias”. 

Frisamos a fundamental importância dos esforços do grupo 
“Quilombhoje” que, com muito pioneirismo, divulgou, desde 
os anos 1970, os trabalhos de literatura negro-brasileira nos 
Cadernos Negros3. Saliente-se ainda os esforços empreendidos 
por alguns pesquisadores universitários que vêm avançando 
na tarefa de dar visibilidade a essa produção. Significativa 
importância nesse sentido tem o Grupo de Interinstitucional de 
Pesquisa Afrodescendências na Literatura Brasileira, constituído 
em 2001 e sediado no Núcleo de Estudos Interdisciplinares da 
Alteridade – NEIA, da Faculdade de Letras da UFMG, que fomenta a 
página do Literafro4. O Grupo de Estudos em Literatura Brasileira 
Contemporânea da UnB5 é outro espaço que vem promovendo 
importante debate e reflexão sobre obras de autoria negra.

3  Para mais, ver: http://www.quilombhoje.com.br/site/

4  Para mais, ver: http://www.letras.ufmg.br/literafro/

5  Para mais, ver: https://www.gelbc.com/

http://www.quilombhoje.com.br/site/
http://www.letras.ufmg.br/literafro/quem-somos
https://www.gelbc.com/
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A formação continuada de professores voltada para a 
educação das relações étnico-raciais vem cumprindo ainda 
imensa contribuição nesse cenário. É o caso, por exemplo, do 
Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Estudos Étnicos 
e Africanos, da UFBA, e do recente curso de pós-graduação 
lato sensu EREREBA do Colégio Pedro II. Iniciativas como essas 
são fundamentais para garantir que um maior número de 
profissionais docentes sinta-se seguro para trabalhar a literatura 
de autoria negra com o devido respeito e seriedade, garantindo 
o fomento a uma formação leitora crítica e necessariamente 
antirracista na contemporaneidade.

PROTAGONISMO DA LITERATURA DE AUTORIA NEGRA EM UM CÍRCULO 
DE LEITURA LITERÁRIO

Durante todo um semestre dedicamos as leituras do 
projeto “Fragata: itinerâncias literárias” à temática do silêncio. 
Dividido em quatro módulos, com duração média de um mês 
cada, o tema foi subdividido da seguinte maneira: 1. As formas 
do silêncio; 2. As representações temáticas do silêncio; 3. O 
silêncio como refúgio; 4. O silenciamento como opressão. Para o 
seguinte relato de experiência, centramo-nos nas as atividades 
desenvolvidas no quarto e último módulo, para o qual optamos 
por trabalhar exclusivamente com obras de autoria negra de 
origens brasileira e africana.

A metodologia de trabalho empregada nas leituras 
promovidas pelo projeto distingue-se pela ênfase na relação 
dialógica, marcada pelo que denominamos “intermediação” – 
as leituras promovidas são mediadas por diversas estratégias 
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de sensibilização com o texto literário e nesse movimento os 
estudantes também passam a mediar as nossas próprias leituras, 
horizontalizando ao máximo o processo. Não há, portanto, uma 
relação hierarquizada, como ocorre tantas vezes em sala de 
aula, de modo que o professor, entendendo-se mediador de 
leituras, parte do pressuposto da possibilidade de dirigir a leitura 
do aluno para determinados aspectos da obra. Por outra via, a 
intermediação da leitura amplia as múltiplas possibilidades de 
interpretação do discurso literário, bem como abre espaço para 
as subjetividades leitoras, no que pese diversas manifestações 
de afetividade e identificação (ou não) com o texto.

As diferentes estratégias de mediação são elaboradas 
coletivamente pelo conjunto de professores, técnicos e 
estudantes de graduação que integram o projeto em reuniões 
de planejamento mensais. Nessas reuniões selecionam-se as 
leituras que irão compor cada encontro em diálogo com as 
estratégias a serem promovidas com o grupo. Assim, no trabalho 
desenvolvido com a temática “as formas do silêncio”, por 
exemplo, as estratégias valorizaram a materialização estética 
de silêncios promovidos tanto no discurso literário em verso 
e prosa, tais como vocalizações e modulação de voz na leitura 
em voz alta dos textos, gravações em mídias e reproduções em 
aparelhos sonoros das declamações dos poemas, a leitura “de 
ouvido” do texto com os olhos vendados, entre tantos outros 
recursos aplicados.

Para o quarto módulo do semestre, já tendo discutido 
anteriormente diferentes formas de representação temática 
do silêncio na literatura, passamos a nos debruçar sobre 
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a expressão do silêncio que nos oprime: o silenciamento. 
Trabalhando exclusivamente com autores negros, tomamos o 
cuidado de não reforçar o estigma da subjugação pela condição 
da escravidão a que tão comumente são associados pelo discurso 
hegemônico. Tomamos como imprescindível, portanto, valorizar 
a intelectualidade desses autores e ressaltar sua expressão 
artística como forma autônoma e de expressiva literariedade 
independentemente da temática em questão. Mais do que isso, 
não perdemos de vista que em contraposição ao silenciamento, 
não poderíamos desassociar a resistência potente incrustada no 
discurso desses autores, característica de suas “escrevivências” 
enquanto “compreensão da realidade experiencializada pela 
população negra, [que] [traz] a dor, a falta e a violência no âmago 
da fruição” (SANTOS, 2018, p.35). Saliente-se, ademais, que em 
módulos e semestres anteriores outros autores negros foram 
lidos pelos estudantes, a exemplo de Lima Barreto, Carolina 
Maria de Jesus, Machado de Assis, Ferréz, Jarid Arraes, Ricardo 
Aleixo, entre outros, em contextos completamente diversos do 
marcado pelo binômio silenciar/resistir.

Iniciamos o primeiro encontro do quarto módulo lendo o 
conto “Maria do Rosário Imaculada dos Santos”, de Conceição 
Evaristo (2016), e o poema “Destinatário”, de Éle Semog (s/d). Com 
o texto de Conceição Evaristo, vivenciamos as angústias passadas 
pela personagem após ser sequestrada e ter de permanecer 
durante anos longe da família, sem qualquer possibilidade 
de fala sobre sua história com as pessoas encontradas. No 
silenciamento imposto à Maria do Rosário Imaculada dos Santos, 
nasce uma narrativa solitária, narrada em silêncio, com a qual a 
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personagem diariamente atualiza a memória de si mesma, de 
sua origem familiar, de seu passado. Relacionando o texto com o 
processo de criação literária e com a “escrevivência” da autora 
lida, debatemos o papel da literatura como forma de resistência 
à dor e à opressão. A leitura do poema de Éle Semog reforçou 
a discussão sobre como o discurso literário pode fazer ecoar 
as marcas de uma história de exclusão, de violência social, em 
tom de combate e denúncia. Partindo da concepção epistolar 
do poema, demarcada já desde seu título – “Destinatário” – 
propomos a escrita de cartas destinadas à comunidade escolar 
com mensagens inspiradas pelos significados das palavras 
resistência/existência, as quais foram deixadas no pátio da 
escola para a leitura de quem se sentisse provocado pela nossa 
intervenção no espaço.

No encontro seguinte, o conto “A última cela”, de 
Chimamanda Ngozi Adichie (2017), colocou em cena o 
silenciamento traumático provocado pelo testemunho de uma 
prisão injusta e arbitrária. No conto, a escritora nigeriana narra do 
ponto de vista de uma jovem moça de classe média, filha de pais 
universitários, que vê na educação dada a seu irmão, Nnamabia, 
uma relação de excessiva condescendência. Pequenos erros 
acobertados foram com o passar dos anos ganhando proporções 
de infrações, delitos e, finalmente, crimes. Detido, o irmão 
conhece os horrores do encarceramento. Passa por maus tratos, 
agressões e humilhações. Mas nada se compara a testemunhar a 
injustiça aplicada a um velho, que pagava a pena por seu próprio 
filho. Uma vez solto pelo pagamento de sua fiança, o trauma: 
“Nnamabia parou de falar ali, e nós não perguntamos mais nada” 
(ADICHIE, 2017, p.28).
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Considerando a concepção de leitura literária como algo 
intimamente relacionado às experiências da vida do leitor, 
fizemos, antes de lermos o texto, por meio da imaginação, 
um exercício de olhos fechados em que procuramos nos 
colocar na condição de prisioneiros, sozinhos em uma cela, 
de onde tentávamos sair em busca de liberdade. Em seguida, 
cada estudante relatou o modo como se imaginou fugindo da 
cela. Após a leitura, o exercício de imaginação ganhou novas 
significações e, ao compartilhar o relato de nossas experiências 
em seguida, nos aproximamos dos sentidos do que nos aprisiona 
e do modo como nos vemos livres.

Nosso último encontro do módulo ocorreu em uma 
itinerância. Como mencionado na abertura de nosso texto, os 
encontros de itinerância reúnem os estudantes de todas as 
escolas participantes para ocupar um espaço público da cidade. 
Assim, visitamos o Instituto Pretos Novos (IPN) e o Cais do 
Valongo, ambos na zona portuária do Rio de Janeiro. O Instituto 
preserva no seu Museu Memorial uma parte do Cemitério 
dos Pretos Novos, sítio arqueológico em que se encontram 
remanescentes dos povos africanos forçosamente apartados 
de África que viriam a ser escravizados e comercializados no 
Brasil pelo tráfico negreiro, mas que durante a travessia do 
Atlântico não sobreviveram ou aportaram doentes e debilitados, 
ao final do percurso, no Cais do Valongo. Sem qualquer direito 
aos rituais fúnebres de suas tradições e sem um sepultamento 
digno, o “cemitério”, como ficou conhecido, era onde os corpos 
dos africanos eram despojados.
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Iniciamos a visita ao IPN assistindo à exibição de 
documentário narrando a história do Cemitério e da própria 
criação do Instituto, seguida de debate com membro da família 
Guimarães dos Anjos, mantenedora do Instituto, que contou 
com a engajada participação dos estudantes. Em seguida, 
fizemos a visita à exposição permanente do Memorial, onde 
estão abrigados os corpos remanescentes dos africanos visíveis 
através de janelas arqueológicas (figura 1). Após percorrermos 
o espaço, montamos nossa roda de leitura para lermos um 
trecho do romance O crime do Cais do Valongo, de Eliana Alves 
Cruz (2018), e o poema “Silêncio!”, da escritora moçambicana 
Paulina Chiziane (2018). Imersos na(s) história(s) resguardada(s) 
pelo Instituto, ao lermos os textos, pudemos sentir as marcas do 
passado colonial e escravocrata do Brasil no tempo presente. O 
cenário em que se ambienta o romance de Cruz materializava-se 
bem em frente aos olhos dos estudantes, que se sensibilizaram 
de imediato com a leitura do trecho selecionado. Não era por 
menos:

O vice-rei ordenou que nenhum negro poderia 
sair do Valongo, ou seja, entrar na cidade antes 
da venda. Se morressem, lá mesmo ficavam no 
cemitério dos novos. Aquele pedaço de chão, 
com o grande pedregulho separando o resto da 
cidade, seria tudo o que conheceriam desta terra. 
(CRUZ, 2018, p.16)

Com Paulina Chiziane, a força de sua expressividade 
poética culminou no momento mais emocionante do encontro, 
clamando por resistência à tentativa de silenciamento:

Muito embora, o poder da minha voz ficou 
guardado
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Comigo ainda está a força intacta, virgem, 
infecunda
Retornarei ao mundo dos vivos com a força 
redobrada
E cantarei poemas silenciados na liberdade das 
marés. (CHIZIANE, 2018, p.63)

Nos momentos finais de nossa reunião, contamos 
ainda com um sarau iniciado por uma estudante com a 
leitura espontânea de trechos de Quarto de despejo e com a 
participação de demais estudantes, os quais trouxeram também 
leituras de seu repertório em diálogo com a temática discutida. 
Ao deixarmos o IPN, caminhamos em direção ao Cais do Valongo 
(figura 2), onde um professor de História, também membro do 
projeto, falou sobre as memórias do local. Porto clandestino do 
tráfico transatlântico de 1774 a 1831, o cais foi o maior ponto de 
desembarque de africanos escravizados do mundo, tendo passado 
por ali mais de meio milhão de africanos apenas no século XIX, tal 
como narra o romance de Eliana Alves Cruz, do qual lemos um 
trecho anteriormente. Hoje o cais integra a Rota da Escravidão, 
patrimônio mundial da humanidade reconhecido pela UNESCO.

Tendo aceitado nosso convite, tivemos a oportunidade 
de conversarmos pessoalmente com Éle Semog e Eliana Alves 
Cruz em um animado, descontraído e engajado bate-papo no 
festival literário do CAp UFRJ, o CAp Literário, em setembro de 
2018. Durante o evento, estudantes negros que integram nosso 
projeto prepararam-lhes uma emocionante surpresa, declamando 
trechos dos textos de ambos os autores e poemas de sua própria 
autoria (figura 3). Nesse processo – em que estudantes-leitores 
assumem o lugar da autoria –, eles expressaram as suas próprias 



199LITERATURA, HISTÓRIA E PÓS-COLONIALIDADE: VOZES EM DIÁLOGO

escrevivências, assumindo para si o lugar de fala do povo negro 
e revelaram-se sujeitos de enunciação crítica, autônoma e 
emancipada. A entrevista foi transcrita e abre o segundo volume 
da revista Perspectivas em Educação Básica, periódico científico 
anual do Colégio de Aplicação da UFRJ, estando acessível em 
domínio público na web6.

Figura 1

6  Para mais, acessar: https://perspectivasemeducacao.blogspot.com/2018/11/entrevista-ele-
semog-e-eliana-alves.html

 

https://perspectivasemeducacao.blogspot.com/2018/11/entrevista-ele-semog-e-eliana-alves.html
https://perspectivasemeducacao.blogspot.com/2018/11/entrevista-ele-semog-e-eliana-alves.html
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Figura 2

Figura 3
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao refletirmos sobre os conceitos de representação 
e representatividade na literatura brasileira, chegamos à 
constatação inegável de um quadro de negação do direito à voz 
de grupos alijados historicamente no Brasil. Vimos que o debate 
sobre o “direito à literatura” já não significa somente a garantia 
do acesso à leitura de textos canônicos por parte de camadas 
sociais desprivilegiadas. Hoje defendemos o direito à ficção, à 
escrita de autoria negra, indígena, feminina, periférica, ou seja, 
dos distintos lugares de fala representantes da heterogeneidade 
de que se compõe a sociedade, o que nos leva à mudança no 
perfil de autores a serem lidos na formação literária na educação 
básica.

Consideramos relevante explicar que não realizamos 
um movimento de recusa à literatura canônica. Os chamados 
autores clássicos, como Machado de Assis, Guimarães Rosa, 
Graciliano Ramos, Carlos Drummond de Andrade, mesmo 
quando mulheres, como é o caso de Clarice Lispector e Raquel de 
Queiroz, nos situando apenas na literatura brasileira, continuam 
ocupando um lugar fundamental na formação literária da 
educação básica. No entanto, esses precisam estar que postos 
igualmente ao lado de nomes como Conceição Evaristo, Maria 
Carolina de Jesus, Eliana Alves Cruz, Cristiane Sobral, Éle Semog, 
Daniel Munduruku, entre tantos outros, posto que não há 
democratização nem representatividade sem diversidade.

O objetivo de nosso texto foi apresentar contribuições 
ao debate sobre a representatividade, pensando, sobretudo,  
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a literatura de autoria negra, a partir de reflexões teóricas e do 
relato de experiência vivida com estudantes do Ensino Médio das 
redes públicas estadual e federal do Rio de Janeiro no projeto 
de extensão “Fragata: itinerâncias literárias”. Ressaltamos, no 
entanto, que as atividades de leitura desenvolvidas pelo projeto 
são compostas pelo diálogo com um conjunto de textos literários, 
canônicos ou não, de autoras e autores de representações e 
nacionalidades diversas, indígenas, negros, negras, femininas, 
feministas, europeus, europeias, latino americanas, latino 
americanos, brasileiras, brasileiros, construindo assim a 
diversidade de vozes emancipatória sobre a qual discorremos. 

Por último, consideramos de extrema relevância pontuar 
o papel da universidade no processo de legitimação da 
representatividade literária, reforçando a importância política 
das pesquisas que vêm sendo realizadas nas instituições 
públicas de ensino, como as já mencionadas anteriormente 
UFMG, UnB, Colégio Pedro II, UFBA, sem deixarmos de 
mencionar, é claro, as universidades a que os integrantes do 
projeto se filiam, como a UFRJ e a UERJ, bem como as escolas 
da rede estadual de educação do Rio de Janeiro. Vivemos 
tempos de indubitável ataque à liberdade de cátedra e de 
pensamento na educação, especialmente na esfera pública. 
A autonomia universitária deve ser defendida mais do que 
nunca para que possamos garantir o cumprimento com nossa 
responsabilidade social na produção de conhecimento crítico 
e na formação de professores para atuarem na educação 
básica de forma emancipatória. Somente tendo preservada 
sua autonomia, com o compromisso do Estado em prover o 
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financiamento necessário à sua manutenção, garantiremos o 
direito constitucional de todo cidadão a uma educação pública, 
gratuita, laica, de qualidade e socialmente referenciada.
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CONTAR A HISTÓRIA DA COLONIZAÇÃO 
E DA ESCRAVIDÃO PARA AS CRIANÇAS: 

A LITERATURA INFANTO-JUVENIL 
PÓS-COLONIAL DE MARYSE CONDÉ E

GISÈLE PINEAU
Pauline Franchini (Université de Bourgogne)

As obras das autoras contemporâneas caribenhas de língua 
francesa Maryse Condé et Gisèle Pineau (nascidas no arquipélago 
caribenho de Guadalupe) são referências no campo dos estudos 
pós-coloniais, pois lidam com as questões da colonização, da 
escravidão e suas consequências para a sociedade caribenha de 
hoje. Poucos sabem, entretanto, que as duas também publicaram 
romances voltados aos leitores mirins ou jovens adolescentes 
a partir de dez anos. Essa literatura infanto-juvenil trata, sem 
maniqueísmo e com muita sutileza, dos mesmos assuntos que a 
literatura para os adultos. 

Primeiramente, vale ressaltar que a infância das autoras 
foi marcada pelo apagamento e o silenciamento da verdade 
histórica sobre a escravidão, tratada pela família como um tabu, 
uma vergonha a ser escondida. Os jovens personagens fictícios 
dos romances infanto-juvenis de Maryse Condé e de Gisèle 
Pineau, em contrapartida, são os espelhos ideais dos leitores, 
porque não apenas conhecem profundamente a história de seus 
antepassados, como também se orgulham de suas origens.

O fato de terem passado a infância na ignorância e na 
vergonha dos ancestrais escravizados, sem acesso ao passado 
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como ferramenta de compreensão do presente, talvez seja um 
incentivo para que escrevam livros dirigidos aos jovens como 
forma de lutar contra o apagamento da memória. A segunda 
parte dessa reflexão é dedicada à análise de Chiens fous dans la 
brousse [Cachorros loucos no mato] (20081) de Maryse Condé, 
um romance histórico sobre a escravidão que adota um ponto 
de vista inovador.

A terceira parte deste trabalho trata dos romances infanto-
juvenis que se passam na época atual, porém não deixam de 
discutir sobre a herança da colonização e da escravidão na 
sociedade contemporânea. Verdadeira literatura infantil pós-
colonial, esses textos proporcionam uma análise histórica 
rigorosa, que mostra como as injustiças atuais são o resultado e 
a consequência do passado colonial.

CRIANÇAS DE ONTEM E DE HOJE: DO TABU AO CONHECIMENTO, DA 
VERGONHA AO ORGULHO

Nas suas respectivas autobiografias, Maryse Condé e 
Gisèle Pineau contam como, durante a infância, a memória 
dos antepassados escravizados de Guadalupe foi apagada e 
silenciada como um estigma vergonhoso e um tabu. A escola, 
ao invés de cumprir sua missão na transmissão dessas histórias, 
foi para as meninas Gisèle Pineau e Maryse Condé um espaço 
de experiências traumáticas: elas se deparavam com o racismo 
diário, mas também com as mentiras e as omissões da História 
oficial, escrita pelos colonizadores.

1 Inicialmente publicado na revista infanto-juvenil Je Bouquine da editora Bayard em 2006, e em 
edição de bolso em 2008. Nenhum romance infanto-juvenil de Maryse Condé foi, até o presente 
momento, traduzido para o português.
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Maryse Condé nasceu em 1937 em Pointe-à-Pitre e recebeu 
uma educação burguesa elitista. Quando criança passava as 
férias com a família em Paris e não tinha, portanto, nenhum 
contato com a cultura popular crioula nem com as classes sociais 
menos favorecidas. Mais tarde, ela estudou na Sorbonne. No 
livro autobiográfico Le cœur à rire et à pleurer: contes vrais de 
mon enfance2 [O coração a rir e a chorar: contos verdaddeiros 
da minha infância], ela conta que seus pais eram “alienados” 
(2001, p.15), isto é, assimilaram a cultura e os valores franceses, 
que julgavam superiores, rejeitando a própria identidade e 
cultura crioula: “Comme ma mère, il [mon père] était convaincu 
que seule la culture occidentale vaut la peine d’exister et il se 
montrait reconnaissant envers la France qui leur avait permis de 
l’obtenir.” (“Como minha mãe, ele [meu pai] estava convencido 
de que somente a cultura ocidental vale a pena existir e se sentia 
muito grato à França por lhe possibilitar o acesso a essa cultura.”) 
(2001, p.18)3.

A vida toda, Jeanne, a mãe da autora, negou e rejeitou a 
herança da própria mãe Victoire, avó materna de Maryse, uma 
pobre cozinheira analfabeta, como Maryse Condé explica em 
Victoire, la saveur et les mots [Victoire, o sabor e as palavras]:

Jeanne tenait tellement à donner le change, à 
persuader tout un chacun qu’elle n’avait pas 
honte d’une mère qu’elle aimait paradoxalement 
plus que tout au monde, qu’elle en devenait 
tyrannique et cruelle.
En résumé, disons que chaque jour davantage 

2  Todos os romances citados em francês ao longo do artigo ainda não foram traduzidos para o 
português.

3  Todas as traduções para o português de livros citados em francês são de minha autoria.
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Victoire se pénétrait du sentiment de son 
inutilité. La charge des enfants aurait pu la 
consoler. Mais on commençait de leur apprendre 
Frère Jacques ou Savez-vous planter les choux. 
Jeanne se préoccupait qu’ils fassent preuves de 
‘bonnes’ manières. À quoi servait cette grand-
mère créolophone et illettrée? (2008, p.302)

Jeanne queria tanto causar uma boa impressão, 
convencer a todos de que ela não tinha vergonha 
da mãe (a qual, paradoxalmente, ela amava 
mais do que tudo no mundo) que ela se tornava 
tirânica e cruel.
Em suma, digamos que cada dia Victoire 
impregnava-se do sentimento da própria 
inutilidade. Cuidar das crianças poderia tê-la 
consolado. Mas elas começavam a aprender as 
cantigas Frère Jacques ou Savez-vous planter les 
choux. Jeanne insistia para que elas aprendessem 
as “boas” maneiras. De que servia essa avó 
falante de crioulo e analfabeta?

Nos dois livros autobiográficos, Maryse Condé relata 
diversas vezes a atmosfera de mentira e de omissões que 
rodeava o assunto tabu da escravidão em casa:

J’ai dit dans Le Cœur à rire et à pleurer: Contes 
vrais de mon enfance comment personne dans 
ma famille de m’instruisit ni de la Traite, de ces 
voyages initiatiques qui fondèrent notre destinée 
d’Antillais, ni de l’esclavage. Je dus négocier sans 
aide le poids de ce terrible passé. (2008, p.144)

Já contei em Le Cœur à rire et à pleurer: Contes 
vrais de mon enfance como ninguém na minha 
família me instruiu sobre o tráfico de escravos, 
essas viagens iniciáticas que fundaram o destino 
de nosso povo caribenho, ou sobre a escravidão. 
Tive que lidar sem ajuda com o peso desse 
passado terrível. 
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A falta de conhecimento faz com que a jovem Maryse 
não identifique o sentido profundo de certas situações 
constrangedoras vividas. Ela relata uma lembrança que só 
conseguiu processar muito tempo depois. Num parque infantil, 
uma criança branca “brincou” de bater em Maryse, alegando 
que tinha esse direito por ela ser negra. Apesar dos pedidos, 
ninguém ousou explicar para Maryse porque algumas crianças 
brancas achavam normal maltratar crianças negras. O assunto 
parece constrangedor para todos os adultos da família, que 
pedem para a menina esquecer o episódio:

Je devinais qu’un secret était caché au fond de 
mon passé, secret douloureux, secret honteux 
dont il aurait été inconvenant et peut-être 
dangereux de forcer la connaissance. Il valait 
mieux l’enfouir au fin fond de ma mémoire 
comme mon père et ma mère, comme tous les 
gens que nous fréquentions, semblaient l’avoir 
fait. (2001, p.50-51)

Eu supunha que um segredo estava escondido 
no fundo do meu passado, doloroso segredo, 
vergonhoso segredo, do qual teria sido 
inconveniente e talvez perigoso forçar o 
conhecimento. Seria preferível enterrá-lo 
profundamente na minha memória como meu 
pai e minha mãe e todas as pessoas do nosso 
círculo pareciam ter feito.

Gisèle Pineau nasceu em 1956 em Paris, de pai e mãe 
guadalupenses. No romance autobiográfico L’exil selon Julia [O 
exílio segundo Júlia], ela relata a infância na periferia de Paris, o 
racismo na escola, e a convivência com a avó paterna de Julia, 
apelidada Man Ya, que vivia falando da ilha querida perdida e 
sofria da dor do exílio diariamente. Man Ya nunca se adaptou 
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à vida na França metropolitana. Por ser analfabeta e só falar 
crioulo, era vista pelos pais de Gisèle como uma pessoa parada 
no tempo, testemunha viva de um passado sombrio que todos 
preferiam esquecer para seguir em frente, para “evoluir”:

Nous, les enfants, sommes borgnes, et sourds, et 
grands couillons en ces temps-là. Nous parlons 
le français, belle langue. Nous comprenons soi-
disant la vie. Malgré les heurts et les accrocs, nous 
voulons croire en notre privilège de grandir en 
France, d’avoir échappé aux champs de cannes, 
au parler créole, à la case sans télévision ni eau 
ni électricité, sans cabinet de toilette ni bidet ni 
baignoire. Nous voulons croire à notre évolution, 
au bonheur de vivre sur un continent. Et tous les 
gens instruits qui viennent à la maison, gradés à 
deux galons, savants à certificat de fin d’études, 
inféodés au seul Français de France, regardent 
Man Ya sans la voir, avec un brin de compassion. 
À leurs yeux, elle représente un état ancien, 
l’époque reculée d’avant où l’on ne connaissait 
pas la ville, ses tournures de phrases, ses souliers 
vernis à hauts talons, ses beaux habits, toutes 
ses lumières, ses fards. Elle est une pauvre vieille 
femme de la campagne, illettrée, talons cornés, 
jambes écaillées, gros ventre. Ils ne peuvent pas 
admettre qu’ils viennent de là aussi et mesurent, 
en se mirant les uns les autres, le chemin parcouru 
par le Nègre. Man Ya illustre à elle seule toutes 
ces pensées d’esclavage qui leur viennent parfois 
et qu’ils étouffent et refoulent comme le créole 
dans leur bouche. Ils sont infiniment redevables à 
la France. (PINEAU, 2014, p.83-84)

Nós, as crianças, éramos cegas, e surdas, e 
grandes babacas, nessa época. Nós falávamos 
francês, bela língua. Entendíamos – supostamente 
– a vida. Apesar dos choques e dos obstáculos, 
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queríamos acreditar em nosso privilégio de 
crescer na França, de ter evitado as plantações 
de cana de açúcar, a fala crioula, o barraco sem 
televisão, nem água corrente, nem eletricidade, 
sem vaso sanitário, nem bidê, nem banheira. 
Queríamos acreditar em nossa evolução, na 
felicidade de morar num continente. E toda 
essa gente instruída que nos visitava em casa, 
oficiais militares cobertos de medalhas, eruditos 
com certificado de conclusão de estudos, servis 
somente ao Francês da França, olhavam para 
Man Ya sem vê-la, com uma pitada de compaixão. 
Para eles, ela representava uma condição antiga, 
a época remota de outrora quando a gente não 
conhecia a cidade, seu jeito de falar, seus sapatos 
envernizados de salto alto, suas roupas elegantes, 
todas as suas luzes, seus adornos. Ela era uma 
pobre velha da roça, analfabeta, com calos nos 
pés, pernas ressequidas, barriga gorda. Eles não 
podiam admitir que vinham do mesmo lugar 
que ela e avaliavam, olhando uns aos outros, o 
caminho percorrido pelo Negro. Man Ya sozinha 
simboliza todos esses pensamentos de escravidão 
que lhes cruzam a cabeça às vezes e que eles 
abafam e reprimem tal qual fazem com a língua 
crioula em suas bocas. Eles são infinitamente 
gratos à França.

Como na família de Maryse Condé, na casa de Gisèle 
não se falava de escravidão, palavra proibida e quase maldita. 
Para a mãe, a negação do passado é uma forma de proteger 
as crianças da “humilhação” de saber que são descendentes 
de escravizados. A única pessoa que ensina às crianças sobre 
colonização e escravidão é Man Ya, que se recusa a condenar os 
netos à ignorância.
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L’esclavage! C’est un mot honni des grandes 
personnes. […] On nous demande seulement 
de vivre au jour présent, laisser reposer la lie 
du passé, ne pas découdre ces sacs miteux où 
l’on a enfermé la honte et l’humiliation d’être 
descendants d’esclaves nègres africains.
(2014, p.111)

A escravidão! Os adultos odeiam essa palavra. 
Mandam a gente viver no presente, esquecer a 
mancha do passado, não abrir os baús sórdidos 
onde trancamos a vergonha e a humilhação 
de sermos descendentes de escravos negros 
africanos.

Pour manman, le passé est mort et enterré. 
«Non, n’écorchez pas vos jeunes âmes aux épines 
de cet antan où Diable portait des culottes 
courtes!» s’écrie-t-elle, pour nous préserver de la 
connaissance et de sa charge. (2014, p.115)

Para mamãe, o passado está morto e enterrado. 
“Não, não esfolem suas jovens almas com os 
espinhos desse outrora, quando o Diabo ainda 
usava fraldas!” ela grita, para nos proteger do 
conhecimento e de seu peso.

Porém, nas obras infantis e juvenis dessas autoras, as 
personagens adolescentes sabem muito sobre o passado colonial 
e escravocrata do Caribe e das Américas, e trocaram a vergonha 
pelo orgulho. Un papillon dans la cité [Uma borboleta na cidade] 
de Gisèle Pineau, publicado em 1992, conta a história de Félicie, 
uma menina de Guadalupe que foi criada pela avó Man Ya numa 
aldeia de pescadores. Aos doze anos, Félicie tem que migrar para 
a França metropolitana para morar com a mãe e o padrasto. É 
um romance sobre migração, identidade e racismo. Embora 
Gisèle Pineau tenha nascido em Paris e não em Guadalupe,  
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ela se inspirou na própria infância para inventar os personagens 
de Félicie e da avó Man Ya, que também é a figura central da 
autobiografia L’exil selon Julia. Como na autobiografia, a avó é a 
pessoa que conecta a menina com as suas raízes e lhe transmite 
o amor pela ilha e o orgulho de ser caribenha. Esse orgulho e 
esse amor à terra natal ajudam a menina a enfrentar o racismo 
que sofre na escola, onde todas as crianças negras de diversas 
origens e nacionalidades são chamadas de “Black”. Ela faz 
amizade com Mohamed, filho de imigrantes argelinos, nascido 
na França, que também sofre racismo e exclusão social. Quando 
Mohamed lhe conta o glorioso passado de seus antepassados, 
os Tuaregues do deserto, Félicie resolve contar, em estilo épico, 
a vida dos marrons, escravos rebeldes que fugiram e lutaram 
pela liberdade, equivalente aos quilombolas no Brasil. Ao invés 
de ser um motivo de vergonha como era para a geração anterior, 
a história da escravidão e da resistência se torna um motivo 
de orgulho. Longe de escondê-lo ou negá-lo, Félice ergue sua 
herança marron “como uma bandeira”. No olhar da menina, 
eles são, por assim dizer, os super-heróis da sua linhagem. Como 
modelos de força e de coragem, eles valorizam sua autoestima: 

Ce n’était pas vraiment de la jalousie, mais il fallait 
que, moi aussi, je brandisse, comme un drapeau, 
mes valeureux ancêtres. Peut-être pour grandir 
dans l’estime de Mohamed. Peut-être pour 
qu’il me regarde autrement s’il voyait derrière 
moi l’ombre gigantesque des nèg-mawon de 
l’esclavage. J’ai dit:

– Chez moi aussi, y’avait des ancêtres qui ne 
craignaient personne. C’était pendant l›esclavage. 
Ils se révoltaient. Ils brisaient leurs chaînes. Ils 
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fuyaient dans les bois. Quand on les attrapait, 
on les battait jusqu’à les faire marcher à quatre 
pattes. Et s’ils récidivaient, on leur coupait une 
jambe, et puis une autre. Ceux qui s’en sortaient 
vivaient dans les bois. La nuit, ils attaquaient les 
plantations pour libérer leurs frères. Ils ont gagné 
leur liberté... (PINEAU, 2010, p.61)

Não era exatamente inveja, mas eu precisava, 
também, erguer, como uma bandeira, meus 
valorosos ancestrais. Talvez para brilhar sob 
o olhar de Mohamed. Talvez para que ele me 
considerasse de forma diferente se visse atrás 
de mim a sombra gigantesca dos nèg-mawon4da 
escravidão. Eu disse: 

– No meu país também, existiam ancestrais 
que não temiam a ninguém. Foi durante a 
escravidão. Eles se revoltavam. Rompiam as 
correntes que os aprisionavam. Fugiam pelas 
matas. Quando capturados, eram espancados 
até andarem de joelhos. Caso reincidissem, lhes 
cortavam uma perna, depois a outra. Os que 
escapavam moravam no mato. À noite, atacavam 
as plantações para libertar seus irmãos. Eles 
conquistaram a própria liberdade.

Do ponto de vista da narrativa, a função desse trecho 
do texto também é didática: para Gisèle Pineau, trata-se de 
uma maneira de proporcionar aos jovens leitores informações 
sobre os quilombolas da Guadalupe, figuras históricas pouco 
conhecidas fora das Antilhas. É importante salientar que esta 
forma de contar a história preenche as lacunas das aulas de 
História na escola, que ensinam aos alunos que a abolição da 
escravidão foi decidida em 1848, pelo deputado francês Victor 

4 Grafia crioula para “escravos (negros) marrons”.
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Schœlcher, mas sem nunca mencionar o papel ativo dos próprios 
escravos na luta pela liberdade.

No romance Savannah Blues (20095) de Maryse Condé, a 
protagonista Zora está perfeitamente ciente do passado colonial 
e escravocrata da cidade do Sul dos Estados Unidos onde ela 
mora. Ela conhece a história da escravidão e da segregação. 
Os avós e outras pessoas de idade lhe contaram as dores e as 
humilhações que viveram. O próprio pai de Zora é um homem 
com muita consciência social e política, que escuta música 
reggae, usa dreadlocks e “túnicas bordadas à africana” (“des 
boubous brodés à l’africaine”, 2009, p.21). Ele, que faz questão 
de ensinar aos filhos sobre a resistência do povo afro-americano, 
escolheu chamá-los, Richard, Langston e Zora, em homenagem 
a Richard Wright, Langston Hughes e Zora Neale Hurston, figuras 
importantes da literatura e da militância negra nos Estados 
Unidos. A jovem adolescente sente muito orgulho e gratidão por 
ter o nome de uma autora e antropóloga especialista em folclore 
afro-amerciano e vodu haitiano. No entanto, sempre mantendo 
um alto nível de exigência em seus livros juvenis, Maryse Condé 
não esquece de salientar que a negritude reivindicada e o 
orgulho das raízes africanas do pai de Zora lhe causaram muitas 
dificuldades para conservar um emprego, e muitas críticas do 
próprio pai: “Tu ne sais pas rester à ta place!” (“Você não sabe 
ficar em seu lugar!”) (2009, p.21). Essa frase enigmática não 
deixa de intrigar e causar desconforto à Zora, com o objetivo de 
induzir as mesmas perguntas e a mesma indignação nos jovens 
leitores.
5 Inicialmente publicado na revista infanto-juvenil Je Bouquine da editora Bayard em 2004, e em 
edição de bolso em 2009.
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Construir personagens de crianças cientes e orgulhosas 
do próprio passado, e aproveitar a trama dos romances infanto-
juvenis para fornecer informações e dados históricos sobre as 
lutas dos povos afrodescendentes, talvez sejam formas de afastar 
o risco de apagamento da memória que as autoras viveram na 
infância. Hoje em dia, mesmo com o ensino da colonização e 
da escravidão inscrito nos programas escolares franceses, a 
transmissão dessa história continua sendo ameaçada. De fato, 
o artigo 4 da lei do 23 de fevereiro de 2005, que preconizava 
o reconhecimento do “papel positivo” da colonização francesa 
no ensino da história na escola, gerou uma grande polêmica na 
França. O artigo controverso foi finalmente revogado após as 
petições e os protestos dos partidos de esquerda e das populações 
do Caribe e da Argélia. Como presidenta do Comité pour la 
Mémoire de l’Esclavage (Comitê para a Memória da Escravidão) 
de 2004 a 2008, Maryse Condé sabe que o ensino dessa história 
precisa ser preservado e defendido. O Comitê para a Memória 
da Escravidão foi criado em 2004, após a lei Taubira de 2001, 
que reconhece a escravidão como crime contra a humanidade. É 
nesse contexto de polêmicas que Maryse Condé escreve Chiens 
fous dans la brousse. O romance histórico adota um ponto de 
vista inovador e empoderador para a criança afrodescendente, 
de modo que, através da ficção, a literatura infantil caribenha 
possa transmitir a memória da escravidão, longe dos discursos 
oficiais e das tentações de relativizar as responsabilidades dos 
países.
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MARYSE CONDÉ, CHIENS FOUS DANS LA BROUSSE: UM OLHAR 
ORIGINAL SOBRE A ESCRAVIDÃO

O título, que poderia ser traduzido como “cães loucos no 
mato”, refere-se aos grupos que raptavam crianças nas matas 
para vendê-las como escravas no século XVIII, tanto para os 
próprios povos africanos, como para os europeus. Esse romance 
se destaca pela originalidade, por dois motivos. Primeiramente, 
é um dos raros romances sobre escravidão que não se passa 
nas plantações escravocratas das Américas, mas na África do 
Oeste. Por meio dos destinos de dois irmãos gêmeos raptados 
e separados, Maryse Condé trata da escravidão com uma rara 
sutileza, mostrando que muitos povos, inclusive africanos, 
eram envolvidos no tráfico de seres humanos (sem relativizar, 
evidentemente, o peso das máquinas estatais colonialistas, cujas 
economias se sustentavam na compra e venda de africanos 
escravizados). Os jovens protagonistas Naba e Malobali, oriundos 
de uma família nobre e poderosa de povo bambara no atual Mali, 
possuem escravos em casa, antes de experimentar a terrível 
condição de escravos. Naba é vendido como escravo para um 
médico francês e é batizado. Depois, é mandado para o Brasil. 
Antes de embarcar, faz amizade com Ayodélé, uma pequena 
princesa iorubá. Malobali é vendido para um comerciante árabe, 
mas ele prefere morrer a viver como escravizado, e comete 
suicídio por enforcamento. A figura dos gêmeos permite mostrar 
que existiam diferentes redes e formas de comércio de seres 
humanos. As menções da existência dos povos Bambara e Iorubá 
mostra a diversidade das origens dos descendentes da diáspora 
africana no continente americano e no Caribe. 
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O segundo motivo pelo qual esse romance é muito original, 
é que Chiens fous dans la brousse é, na verdade, a adaptação em 
versão infantil de alguns capítulos de um dos maiores sucessos 
de Maryse Condé para os adultos: Ségou. Les murailles de terre, 
[Ségou: As muralhas da terra] publicado em 1984. Portanto, a 
comparação entre as duas versões permite analisar as escolhas 
da autora na hora de contar a História da escravidão para jovens. 

De fato, todas as cenas da versão infantil são uma reescrita 
de cenas mais amplas e detalhadas que existem no romance 
Ségou. A principal diferença entre a versão para os adultos e a 
versão infantil dessa história, além da redução do tamanho da 
obra, é, de modo geral, a simplificação da trama, do vocabulário, 
do número e das funções dos personagens. Para se ter uma 
noção das modificações operadas no texto original, um quadro 
comparativo em anexo apresenta trechos de Ségou ao lado dos 
trechos correspondentes em Chiens fous dans la brousse. Escolhi 
duas cenas bem representativas por apresentarem grandes 
semelhanças entre as versões adulta e infantil: a descrição do 
guerreiro Tiéfolo e o primeiro encontro entre Naba e Ayodélé. 
As partes em negrito designam frases iguais ou quase iguais, 
que foram ligeiramente reescritas mas cujo sentido é parecido. 
As partes sublinhadas correspondem à informações removidas, 
como nomes de lugares e detalhes etnográficos complexos.

No romance juvenil, os três personagens principais são 
muito mais jovens do que no romance original. Eles têm entre 
doze e quatorze anos, o que corresponde à idade dos leitores. 
Outra modificação notável: a genealogia é mais simples no 
romance juvenil. Os laços de família são reduzidos à estrutura 
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mais básica: pai, mãe, filhos e filhas. Além disso, no romance para 
os adultos Ségou, Ayodélé é a filha do “arokin”, um nobre iorubá 
cuja função é recitar a genealogia dos reis. Já no livro infantil, 
ela é a filha do “oba”, ou seja, do rei, o que a torna uma princesa 
iorubá. Do ponto de vista didático, essa leve modificação ensina 
às crianças de forma mais impactante que os africanos, antes 
de serem vendidos como escravizados, às vezes eram oriundos 
de famílias nobres, importantes, poderosas. Mas não se trata 
somente de uma aula de História. O fato de Ayodélé ser uma 
princesa também funciona para romper estigmas, consolidando 
a autoestima e empoderando a criança afrodescendente 
caribenha. Isso possibilita que o leitor mirim não se enxergue 
apenas como descendente de escravos, o que, na época da 
autora, era algo vergonhoso como já foi comentado, mas como 
descendente direto de pessoas que foram escravizadas, mas que 
bem poderiam ter sido reis, rainhas, ou lindas princesas africanas 
em suas terras natais. 

No entanto, ao observar a cena do primeiro encontro 
entre Naba e Ayodélé, além da simplificação dos detalhes, 
existe um outro tipo de modificação, na própria natureza desse 
encontro. Em Ségou, essa cena é obviamente uma cena de 
primeiro encontro amoroso, com comentários sobre o corpo e 
as curvas femininas da adolescente. No romance para jovens, 
diferentemente, a narrativa sublinha e enfatiza o fato de que a 
relação dos dois é puramente fraternal. Para o leitor mirim, é 
uma maneira de oferecer uma família substituta para Naba, que 
perdeu toda a sua família, inclusive o irmão gêmeo. Mas, para o 
leitor adulto que já leu Ségou, é uma tentativa de deserotizar o 
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personagem de Ayodélé, que de fato se tornará a companheira 
de Naba no livro para os adultos.

Além do mais, é possível observar uma forma de 
autocensura com o silenciamento do tema da violência contra 
mulheres. Na cena da partida para o Brasil, o capitão do navio 
está satisfeito com a compra da linda Ayodélé, pois conhece os 
hábitos dos senhores das fazendas do Brasil, que estupram as 
escravas: “Quant à la fille, étant donné son joli minois et son 
jeune âge, elle ne tarderait pas à devenir ‘maîtresse de maison’ 
et à mettre au monde des bâtards métis.” (“Quanto à garota, 
dado seu rosto bonito e sua tenra idade, não demoraria muito 
para que se tornasse ‘ama de casa’ e desse a luz a bastardos 
mestiços.”) (2014, p.124). De fato, os capítulos seguintes de Ségou 
descrevem como Ayodélé é abusada e violentada pelo senhor 
fazendeiro, do qual ela engravida. É interessante constatar que 
a mesma reflexão do capitão foi modificada no livro infantil. 
Agora, ele está satisfeito com a aquisição da menina, pois sabe 
que nas fazendas dos Brasil as crianças estão muito procuradas 
por causa dos dedos pequenos, perfeitos para colher o café 
(2008, p.87).

Esse apagamento da referência ao tema da violência sexual 
não é um exemplo isolado. Quando comparamos os dois livros, 
há vários outros exemplos de omissão da questão das violências 
de gênero. O problema não é a representação da violência, pois 
o romance não poupa o leitor de cenas de agressão física contra 
as crianças raptadas, torturadas e escravizadas, até uma cena 
de suicídio por enforcamento. Porém, a questão da violência 
sexual pode ser um assunto “pesado demais” para um leitor 
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de dez ou onze anos que acabou de descobrir a existência da 
tragédia da escravidão, um tema difícil por si só. Adicionar a 
questão transhistórica e ainda atual do estupro e da dominação 
de gênero ao tema da escravidão teria sido um pouco confuso, 
além de desviar do objetivo inicial do romance. Diferentemente 
de Ségou que tem dois longos volumes, Chiens fous dans la 
brousse é uma narrativa curta que focaliza no roubo de crianças 
africanas durante a época do tráfico de escravos, procurando 
gerar emoção e empatia através da identificação.

AS MARCAS DA ESCRAVIDÃO NAS SOCIEDADES CARIBENHAS 
CONTEMPORÂNEAS: UMA LITERATURA INFANTIL PÓS-COLONIAL

Quando os romances infanto-juvenis de Maryse Condé 
tratam da época contemporânea, o passado colonial permite 
explicar a instabilidade política (guerras, ditaduras) e as 
desigualdades sociais e econômicas atuais das sociedades pós-
coloniais. Os romances Rêves amers6 e Savannah Blues são bons 
exemplos de como Maryse Condé consegue proporcionar aos 
jovens uma literatura pós-colonial tão sutil e realista como a sua 
literatura para os adultos. O fato de não abrandar a realidade 
ao tratar de temas como a miséria, a ditadura ou a droga pode 
surpreender em livros infantis. Os títulos dos romances Rêves 
amers [Sonhos amargos] e Savannah Blues avisam o leitor que a 
amargura da vida e o blues ou a melancolia predominam.

Savannah Blues se desenrola em Middleton, na Geórgia, 
num bairro pobre da periferia, com alta taxa de desemprego 

6 Rêves amers (2005) foi publicado inicialmente com o título Haïti chérie na revista infanto-juvenil Je 
Bouquine, em 1987, e depois em edição de bolso em 1991. 
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e criminalidade. Middleton é uma antiga cidade de plantações 
escravocratas. Os t0uristas vêm do mundo inteiro para admirar 
as antigas casas coloniais, enquanto o desemprego afeta 
principalmente a população negra, descendente de escravos. 
Nesse romance, Maryse Condé apresenta um retrato realista 
da miséria numa América em crise. Zora, jovem negra de treze 
anos, cuida sozinha dos três irmãos e enfrenta dificuldades para 
arranjar roupas e comida. O pai das crianças emigrou para o 
Canadá à procura de emprego, enquanto a mãe, depressiva e 
doente, não sai da cama. Ao invés de estudar ou brincar como 
qualquer criança da sua idade, Zora procura um emprego para 
que ela e seus irmãos possam sobreviver.

Rêves amers conta a história trágica de Rose-Aimée, uma 
menina haitiana pobre de treze anos durante a ditadura nos anos 
80. Em Porto Príncipe, ela trabalha como empregada na casa de 
uma senhora que a escraviza. Depois, trabalha numa rede de 
fast food americano sob as ordens de um chefe que a humilha. 
Finalmente, decide emigrar para a Flórida e negocia uma vaga 
numa embarcação com um passeur, verdadeiro traficante de 
seres humanos. Enquanto Rose-Aimée sonha com uma vida 
melhor nos Estados Unidos, os outros imigrantes contam 
histórias terríveis sobre o racismo e as violências que os Negros 
sofrem no país, bem como anedotas sobre imigrantes haitianos 
vendidos como escravos. Depois de uma angustiante noite de 
tempestade no mar, Rose-Aimée e todos os imigrantes morrem 
afogados. Além de oferecer uma descrição extremamente 
realista, bem documentada e detalhada da miséria, da corrupção 
e da repressão militar, o romance destaca o constraste gritante 
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entre uma população local empobrecida e a indústria do turismo 
voltada para os viajantes dos países ocidentais ricos. À chegada 
massiva de turistas corresponde o exílio massivo do povo 
haitiano. Na edição de 1991, ilustrada por Marcelino Truong, a 
ilustração da página 50 mostra no primeiro plano uma fila de 
desempregados procurando um trabalho, e, ao fundo, de forma 
irônica, um casal de turistas brancos usando a camiseta I love 
Haiti. Embora a narrativa seja dirigida a crianças de dez anos, a 
autora privilegia um realismo “amargo” e se recusa a produzir 
um final feliz. Ela aborda temas como a escravidão moderna e a 
morte, alternando entre um tom trágico e uma ironia sutil, como 
nas alusões aos ricos turistas americanos. A ironia também é 
perceptível ao comparar os romances entre si: Zora em Savannah 
Blues e Rose-Aimée em Rêves Amers vivem exatamente a mesma 
experiência quando ambas entram numa fila para conseguir um 
emprego numa rede de fast-food americana. As duas, com treze 
anos, mentem sobre a idade durante a entrevista. O fato de essa 
cena se repetir tanto no Haiti quanto na Geórgia prova que o 
sonho americano de Rose-Aimée é apenas uma mentira.

De fato, nos dois romances, Zora e Rose-Aimée não 
conseguem entender as injustiças do mundo em que elas vivem: 
“Est-ce que chacun de nous reçoit au moment de sa naissance, 
une place immuable qu’il ne doit pas essayer de quitter? Les uns 
en haut de l’échelle sociale, les autres en bas?” (“Será que cada 
um de nós recebe, quando nasce, um lugar imutável de onde 
não se deve tentar sair? Uns no topo da escala social, outros na 
base?”) (2009, p.21); “Pourquoi des peuples sont-ils si riches, et 
d’autres si pauvres qu’ils doivent aller chercher hors de leur pays 
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natal des moyens de subsister?” (“Porque é que há povos tão 
ricos, e outros tão pobres que precisam deixar a terra natal em 
busca de uma forma de subsistência?”) (2005, p.42).

Além disso, os dois romances abordam a complexidade 
das relações raciais herdadas do passado escravocrata. Em 
Savannah Blues, na América contemporânea, as comunidades 
branca e negra de Middleton não se misturam: “Si la ségrégation 
n’existe plus, les deux races continuent à vivre séparées et 
n’habitent jamais ensemble.” (“Apesar do fim da segregação, 
as duas raças continuam separadas e nunca moram juntas.”) 
(2009, p.37). Porém, as tensões raciais e sociais não se limitam à 
fronteira invisível entre os Brancos e os Negros, os mais ricos e 
os mais pobres da cidade. Fugindo das visões de mundo binárias 
e maniqueístas, Maryse Condé não hesita em incorporar 
personagens oriundos de uma terceira classe intermediária, 
a classe dos “mulatos”, Negros de pele clara que gozam de 
mais privilégios materiais e simbólicos, devido à ascendência 
branca. Agnès Jackson em Savannah Blues e Madame Zéphyr 
em Rêves Amers têm um antepassado branco e desfrutam de 
condições sociais e econômicas confortáveis. As duas se sentem 
superiores aos outros membros da comunidade negra do bairro, 
os desprezam e os tratam como servos. Elas simbolizam um 
aspecto mais complexo do mecanismo da dominação de classe e 
de raça nos antigos espaços escravocratas. Em Savannah Blues, a 
vizinha de Zora, Agnès Jackson, é descrita como uma “burguesa 
de pele clara”:

Agnès Jackson […] appartenait à la bourgeoisie 
mulâtre constituée dans le Sud par les descendants 
des nombreux enfants que les planteurs avaient 
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eus avec leurs esclaves noires. Légitimes ou pas, 
ces planteurs avaient doté leurs rejetons couleur 
café au lait de terres et de comptes en banque. 
[…] Louise soutenait que les bourgeois à peau 
claire du Sud des États-Unis méprisent tous ceux 
qui sont plus foncés qu’eux. (2009, p.42-43)

Agnès Jackson […] pertencia à burguesia mulata 
do Sul, composta pelos descendentes dos 
numerosos filhos que os senhores tiveram com 
suas escravas negras. Fossem eles legítimos ou 
não, esses filhos cor de café com leite herdaram 
de seus pais terras e contas no banco. […] Louise 
afirmava que os burgueses de pele clara do Sul 
dos Estados Unidos desprezavam todos os que 
tinham a pele mais escura.

Agnès Jackson avait commodément oublié que 
sa famille sortait du ventre d’une pauvre esclave 
noire, peut-être violentée par son planteur de 
maître. Elle choisissait de se souvenir seulement 
des politiciens, des avocats, des gouverneurs qui 
composaient sa descendance. (2009, p.59)

Agnès Jackson tinha convenientemente 
esquecido que a família dela vinha do ventre de 
uma pobre escrava negra, talvez violentada pelo 
feitor. Ela escolhia lembrar somente dos políticos, 
advogados e governadores da sua descendência. 

Zora nota também que Agnès Jackson gosta que sua 
cozinheira Sue, uma jovem negra, abaixe os olhos ao se dirigir à 
patroa, em sinal de subalternidade (2009, p.60). Até certo ponto, 
Agnès Jackson lembra a personagem de Madame Zéphyr em 
Rêves amers, a senhora de Porto Príncipe que aloja Rose-Aimée 
em troca de trabalho doméstico. Esposa de um importante 
diplomata haitiano, Madame Zéphyr é descrita como uma rica 



226 LITERATURA, HISTÓRIA E PÓS-COLONIALIDADE: VOZES EM DIÁLOGO

“mulata com pele cor de mel” (“mulâtresse à la peau couleur de 
miel”, 2009, p.26), que despreza e maltrata seus empregados. As 
duas personagens mostram uma outra vertente do racismo e da 
opressão de raça e de classe social. Madame Zéphyr, uma Haitiana 
negra de pele mais clara, ofende seus empregados domésticos 
usando uma expressão oriunda da linguagem do colonizador: 
“Regardez-moi cette petite négresse, cette petite paresseuse qui 
dort!” (“Olha essa pretinha, essa maldita preguiçosa dormindo!”) 
(2009, p.25). No capítulo 4, “Un patron terrifiant” (“Um patrão 
assustador”), o patrão de um restaurante de fast-food em Porto 
Príncipe explora e humilha jovens adolescentes pobres vindos do 
interior. O homem, “um mulato de terno e gravata, fumando um 
charuto” (“un mulâtre en complet veston, tirant sur un cigare”) 
(2009, p.51), insulta os jovens de “Sale petit nègre!” (“Pretinho 
sujo!”) (2009, p.57). A injúria racista não vem de um patrão 
branco descendente do colonizador, mas de um empresário 
rico que, devido a sua posição social, esquece a parte negra da 
sua identidade e adota a atitude do opressor. Não é à toa que, 
quando Rose-Aimée se revolta e se demite, uma analogia entre a 
revolta da menina e a revolta dos antepassados escravos associa 
a figura do patrão abusivo e racista à figura do colonizador: 

D’où lui venait cette détermination, ce courage 
de se lever et de faire face à monsieur Modestin? 
[…] Comme si l’esprit de ses ancêtres africains, 
qui avaient conquis leur liberté en battant les 
puissantes armées envoyées par Bonaparte, la 
possédait à nouveau. (2005, p.59-60)

De onde lhe vinha essa determinação, essa 
coragem para se levantar e enfrentar o senhor 
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Modestin? […] Como se o espírito de seus 
ancestrais africanos, que conquistaram a 
liberdade derrotando o poderoso exército de 
Bonaparte, a possuísse novamente.

Essa analogia entre a crueldade das relações raciais e sociais 
no Caribe na época colonial e na época contemporânea destaca 
a relação de causa e efeito que une as duas temporalidades, bem 
como a continuidade e a atualidade das situações de dominação, 
de modo que podemos afirmar que se trata de uma verdadeira 
literatura infanto-juvenil pós-colonial. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em relação ao passado colonial e à escravidão, Maryse 
Condé e Gisèle Pineau souberam quebrar o tabu e converter a 
vergonha herdada da infância em orgulho, através de livros infanto-
juvenis que procuram resgatar a memória dos antepassados. À 
primeira vista, seria possível concluir que a literatura infantil 
dessas autoras age como obra de “reparação”, tanto no sentido 
jurídico como no sentido terapêutico. No sentido jurídico da 
palavra, podemos considerar que a literatura pós-colonial de 
alguma maneira indeniza ou compensa os danos da História, 
na medida em que luta contra os silêncios e as mentiras da 
História oficial, dando voz aos oprimidos. Numa concepção mais 
terapêutica da expressão, reparar também significa consertar, 
restaurar o que está fragilizado ou quebrado: a autoestima, o 
orgulho, o amor próprio, a memória. Em seus romances infanto-
juvenis, Maryse Condé e Gisèle Pineau constroem personagens 
de crianças afro-caribenhas cientes e orgulhosas da história de 
seus antepassados, diferentemente das crianças que as próprias 
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escritoras foram outrora. No panorama atual das produções 
literárias para crianças e adolescentes, esses livros também 
preenchem uma lacuna, pois ainda é raro ver nas estantes das 
bibliotecas obras cujos personagens negros e/ou imigrantes são 
protagonistas, tanto no texto quanto nas ilustrações. De algum 
modo, essa nova visibilidade também é uma forma de restaurar 
a autoestima dessas populações por séculos silenciadas.

Todavia, por mais que essa visibilidade seja empoderadora 
e positiva, os personagens desses romances não deixam de 
se deparar com experiências cruéis: racismo, exclusão social, 
pobreza, ditadura, violência, imigração, desigualdades etc, o 
que sugere que essas problemáticas estão longe de acabar no 
mundo contemporâneo. Principalmente nas obras de Maryse 
Condé, o tom é realista e muitas vezes amargo e desencantado, 
sem ceder à facilidade do happy end consolador. Mesmo para 
as crianças, seus romances mostram “la vie sans fards”, “a vida 
sem adornos”, para usar o título de um dos romances da autora. 
Com certeza, o papel dessa literatura infantil intransigente e 
exigente não é tranquilizar nem reconfortar as crianças, como 
uma canção de ninar. Pelo contrário, ao revelar os fantasmas da 
escravidão que ainda subjazem nas relações raciais e sociais, e ao 
alertar para os riscos de uma repetição da História, ela procura 
despertar uma forma de inquietação e de conscientização em 
cada leitor e futuro cidadão sobre os desafios e os problemas de 
nossas sociedades pós-coloniais.
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Ségou. Les murailles de 
terre 

Chiens fous dans la 
brousse 

p.65-66: 
Malgré son jeune âge, 
Tiéfolo était un des 
karamoko les plus connus 
de Ségou 
 et de la région. On avait 
entendu parler de lui 
jusqu'à Banankoro au nord 
et à Sidabugu au sud. À dix 
ans, il avait disparu dans 
la brousse. Ses parents le 
croyaient mort, sa mère le 
pleurait déjà quand il 
avait réapparu, la 
dépouille d'un lion sur les 
épaules.Alors le grand 
Kéménani, grand maître 
chasseur gow, l'avait pris 
sous sa protection. Non 
seulement il lui avait 
communiqué le secret des 
plantes toxiques qui 
paralysent le gibier et 
empêchent sa fuite, mais 
encore il avait partagé avec 
lui son boli personnel, qu'il 
nourrissait avec des cœurs 
d'antilope.Du même coup, 
il lui avait révélé les 
prières, les incantations et 
les sacrifices qui 
permettent toujours à 
l'homme de sortir 

p.8-9: 
Ils étaient conduits par 
Tiéfolo, dont tout le pays 
chantait les exploits. Ce 
n'était pas quelqu'un 
d'ordinaire, Tiéfolo. À dix 
ans, il avait disparu 
pendant trois jours. On 
l'avait cherché partout 
en vain. Ses parents le 
pleuraient quand il avait 
reparu, à la fin de la 
journée, la dépouille 
d'un lion jetée en 
travers des épaules. Il 
l'avait tué tout seul avec 
son arc et ses flèches. Les 
adultes, incrédules, 
l'avaient alors entouré, 
battant des mains. Un 
chœur avait jailli de 
toutes les poitrines pour 
célébrer sa bataille avec le 
prince de la savane. 
Aujourd'hui encore, le 
chant était connu de tous : 
Le lion jaune au reflet 
fauve 
Le lion qui, délaissant les 
biens des homme, 
Se repaît de ce qui vit en 
liberté 
Corps à corps, Tiéfolo 
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victorieux de ses 
rencontres avec l'animal. 
[…] 
Comme tous les chasseurs, 
Tiéfolo allait le torse nu 
abondamment couvert de 
gris-gris et portait pour 
tout vêtement un cache-
sexefait d'un assemblage 
de peaux d'animaux qu'il 
avait tués. De la crinière 
du lion qu'il avait su 
vaincre à dix ans, il s'était 
fait une sorte de ceinture 
dont il nouait les 
extrémités sur ses 
hanches.  
[…] 
Tiéfolo était beau. Tiéfolo 
était brave. Marcher à son 
côté dans les rues de Ségou 
était goûter aux plaisirs des 
vainqueurs. Les tondyons, 
de retour du sac de quelque 
ville, chargés de butin, 
n'étaient pas traités 
autrement. Les femmes 
sortaient sur le pas des 
portes. Les hommes le 
hélaient et les diély 
frappant leurs tamani 
déclamaient ses louanges, 
rappelant surtout la 
fameuse chasse au lion à 
l'arc de son enfance :  

Tiéfolo de Ségou 
Encore un enfant 
L'a défait. 
Tiéfolo ne s'était pas 
arrêté là. Depuis, on ne 
comptait plus ses 
victoires. Il avait appris 
les prières, les 
incantations et les 
sacrifices qui permettent 
de sortir vainqueur de 
tous les combats avec les 
animaux. Devenu un 
homme, il allait, le torse 
nu, couvert de gris-gris 
destinés à le protéger, le 
pantalon fait d'un 
assemblage de peaux de 
bêtes. En guise de 
ceinturon, il nouait 
autour de ses reins la 
crinière du lion qu'il 
avait abattu à dix ans. 



232 LITERATURA, HISTÓRIA E PÓS-COLONIALIDADE: VOZES EM DIÁLOGO

Le lion jaune au reflet 
fauve 
Le lion qui délaissant les 
biens des hommes 
Se repaît de ce qui vit en 
liberté 
Corps à corps, Tiéfolo de 
Ségou 
Au plus fort de sa chasse, 
c'était encore un enfant 
Tiéfolo Traoré... 
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p.102-107:  
C'était une forte bâtisse 
de pierre conçue de 
manière à décourager 
toute tentative d'évasion, 
entourée d'un mur épais de 
plusieurs pouces et 
donnant sur la mer par 
une portebasse et 
grillagée. C'est ce chemin 
qui menait aux vaisseaux 
négriers, venus emplir 
leurs cales d'un 
chargement d'hommes. Ce 
lieu fascinait Naba. Tant 
de désespoir en un espace 
si resserré! 
L'entrée en était 
interdite à tout visiteur. 
Mais à Gorée, Naba 
passait pour fou. Aussi 
les gardiens, affranchis 
armés de fusils ou de 
«chats à neufs queues», le 
laissaient-ils circuler 
librement parmi les 
esclaves. Il était devenu 
une silhouette familière 
avec son grand sac plein 
de fruits qu'il distribuait 
aux femmes, aux 
enfants, tous ceux qui 

p.62-64: 
Désormais, quand la 
récolte était bonne, 
Naba allait 
distribuer des fruits 
dans les esclaveries, 
dans l'espoir 
d'adoucir la détresse 
de ses semblables. 
L'entrée était 
interdite, sauf aux 
trafiquants et aux 
fonctionnaires de la 
Compagnie du 
Sénégal. Cependant, 
les gardiens 
toléraient sa 
présence. Ils le 
prenaient pour un 
fou, avec son grand 
sac rempli d'oranges, 
de pastèques ou de 
melons.  
Naba gravit les 
marches qui le 
menaient à 
l'esclaverie centrale. 
C'était un 
quadrilatère, bâti de 
manière à 
décourager toute 
tentative d'évasion. 
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étaient par trop accablés 
de désespoir.Il gravit 
prestement l'escalier de 
pierre de l'esclaverie 
centrale. Pendant 
quelques jours, elle avait 
été vide. Mais la nuit 
précédente, un navire 
avait déchargé.Un des 
gardiens se promenait de 
long en large sur la 
véranda, tout faraud parce 
qu'il possédait un fusil et 
fumait une pipe de 
Hollande.En apercevant 
Naba, il grommela: 
- Encore toi! 
Puis il s'essuya le front 
avec un mouchoir 
flambant neuf de 
Pondichéry, symbole 
certain de son statut 
social, puisqu'il s'agissait 
d'un article acheté aux 
commerçants européens.  
Sans lui prêter aucune 
attention, Naba entra à 
l'intérieur du sinistre 
bâtiment. 
[…] 
Il s'agenouilla devant elle 
et souffla: 

La saleté était 
repoussante. Il était 
divisé en deux salles. 
L'une d'elles, la salle 
des ventes, donnait 
sur la mer par une 
porte basse qui 
donnait accès aux 
vaisseaux négriers. 
On l'appelait la porte 
de la Mort. Debout 
sur le seuil, un 
gardien accueillit 
Naba avec 
agacement. 
- Encore toi! J'en ai 
assez de te voir. 
Naba ne s'occupa pas 
de lui et entra. Un 
«lot» d'une 
cinquantaine 
d'esclaves attendait 
le moment de 
l'embarquement. 
Parmi eux, une fillette 
de dix, onze ans tout 
au plus. La plus jolie 
qu'on pût imaginer. 
Gracile, menue. Elle 
lui rappela Awa, sa 
petite sœur favorite. 
Sur ses joues 
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- Tu parlesdioula? 
Elle eut un geste des 
épaules qui signifiait son 
incompréhension.D'où 
venait-elle? Du Sine, du 
Saloum, du Cayor comme 
la majorité des esclaves 
entreposés à Gorée? Ou 
alors de ces pays du Sud, 
Allada, Ouidah...? Naba 
s'assit sur ses talons, en 
face de la jeune fille. Les 
larmes coulaient sur ses 
joues noires, dessinant 
de petits rubans 
brillants. Elle n'avait pas 
plus de quinze ans, à en 
juger par la gracilité de 
ses formes, par ses seins à 
peine renflés, comme les 
bourgeons d'une plante 
rare et délicate. Une 
plante ! Un sentiment 
puissant de tendresse 
inonda le cœur de Naba. 
Il sortit du sacde peau de 
bœuf qu'il portait à 
l'épaule une des 
premièresorangesde son 
jardin. Il l'éplucha, porta 
un quartier à sa bouche et 
fit signe à la jeune fille 

satinées, les larmes 
dessinaient des 
sillons. Cependant, en 
dépit de son chagrin, 
elle gardait un air 
crâne, surprenant étant 
donné sa jeunesse. 
Ému, Naba tira une 
orange de son sac, 
l'éplucha 
soigneusement et la 
lui tendit. Elle refusa 
avec une moue ce fruit 
inconnu. Il murmura: 
- D'où viens-tu? Tu 
parles bambara? 
Elle eut un geste 
pour signifier son 
incompréhension. Il 
ne fut pas découragé 
pour autant et se 
frappa la poitrine, 
martelant :  
- Naba ! Naba! Je 
m'appelle Naba. 
Pendant un instant, 
elle resta immobile, 
le fixant d'un regard 
interrogateur, puis 
elle souffla d'une 
petite voix acidulée en 
frappant à son tour 
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d'en faire autant. Elle 
refusa d'un mouvement 
de tête. Il n'en fut pas 
découragé pour autant et 
dit, en se frappant la 
poitrine à plusieurs 
reprises: 
- Naba! 
Pendant un instant, elle 
resta immobile, absente, 
puis ses lèvres 
s'arrondissant, elle 
souffla: 
-Ayodélé... 
Des larmes vinrent aux 
yeux de Naba. Ainsi, en 
dépit de leur condition 
misérable, par-delà tout 
ce qui les séparait, ils 
avaient établi un pont. 
Ils s'étaient nommés, ils 
avaient pris leur place 
dans la longue lignée des 
humains. 

sa poitrine: 
- Ayodélé! 
Il faillit fondre en 
larmes. Ainsi, malgré 
leur condition 
misérable, ils avaient 
pu se parler. Ils 
s'étaient nommés, 
comme des êtres 
humains. 
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REPRESENTAÇÕES DA ALTERIDADE:
A "AUTOBIOGRAFIA AMERICANA" DE 

DANY LAFERRIÈRE
Irene de Paula (UFF)

Par mes routes trépassées… 
Bonne route pèlerin…

Aux exploits du poète las
Mon vitrail disloqué 

Aux rails de la mélodie
(Magloire Saint-Aude) 

A ti, Ó Democracia
Venha, farei o continente indissolúvel [...]

Plantarei o companheirismo copioso como árvores ao longo 
de todos os rios da América e ao longo das margens dos grandes 

lagos e por todas as pradarias, farei cidades inseparáveis, cada 
uma com os braços em volta do pescoço da outra, pelo amor de 

camaradas, pelo másculo amor de camaradas.
(Walt Whitman)

No presente artigo, farei uma reflexão sobre a 
“autobiografia americana” de Dany Laferrière – extensa obra 
autoficcional escrita em dez volumes – a partir, notadamente, 
de quatro livros do autor que propõem uma abordagem que 
chamaria de metautoficcional.

Laferrière nasce em 1953 em Porto Príncipe (Haiti), mas 
em 1976 se vê forçado por questões políticas a deixar a capital 
(1957 é o primeiro ano da ditadura de François Duvalier no 
país) exilando-se em Montreal, cidade onde iniciará sua carreia 
de escritor. O autor costuma afirmar que nasce como homem 
no Haiti, como escritor no Quebec e, poderíamos acrescentar, 
que imortaliza-se na França, tendo sido eleito como membro da 
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Academia Francesa em 2013. Escrita entre o Canadá (Quebec), 
os Estados Unidos e o Haiti (em alguns períodos) a “autobiografia 
americana” é um conjunto de obras que narra seu percurso e 
sua história individual, na confluência da história coletiva, 
do continente americano1 (algo que o título nos informa): sua 
infância em Petit Goâve (Haiti) – L’Odeur du Café [1991]2 e Le 
charme des après-midi sans fin [1997]; sua adolescência em 
Porto Príncipe (Haiti) – Le goût des jeunes filles [1992] e La chair 
du maître [1997]; os últimos momentos antes de partir para o 
exílio no Quebec – Le cri des oiseaux fous [2000]3; as vivências 
em Montreal (Canadá) – Chronique de la dérive douce [1994], 
Comment faire l’amour avec un Nègre sans se fatiguer [1985] 
e Éroshima [1987]; as experiências nos Estados Unidos – Cette 
grenade dans la main du jeune Nègre est-elle une arme ou un 
fruit?[1993]; por fim, seu retorno ao país natal, 20 anos depois 
– Pays sans chapeau [1996]. A “autobiografia americana” revela-
se, assim, intensamente marcada por deslocamentos em espaços 
reais e imaginários, que narram a descoberta da alteridade e o 
encontro entre diferentes culturas e subjetividades. 

Neste artigo, busco fazer uma análise da “autobiografia 
americana” a partir de quatro obras que, como já dito, 
representariam uma releitura metautoficcional que o autor faz da 
própria obra. Entre as quais, Je suis fatigué ([2001] 2005), ensaio 

1  As obras, embora narrem o percurso do autor, da infância à volta ao país natal, vinte anos depois 
do exílio, não foram publicadas em ordem cronológica. 

2  As datas entre colchetes se referem ao ano da primeira edição de cada romance. 
3  Unicamente para facilitar a apresentação da análise das obras, dividi a “autobiografia americana” 
em dois grupos: o “ciclo haitiano” – cinco primeiras obras que narram a vida do autor antes do exílio – e 
o “ciclo americano”- as cinco últimas obras que narram sua vida após o exílio. É importante ressaltar, 
no entanto, que minha compreensão da “autobiografia americana” é global e não fragmentada.
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publicado um ano após a conclusão da “autobiografia”, por um 
lado, “texto referencial” (do ponto de vista de Philippe Lejeune), 
já que se propõe a fornecer informações sobre a realidade 
externa ao texto, revelando os bastidores da criação através de 
reflexões metaliterárias e retomando temas essenciais para o 
conjunto da obra (como a escrita, a leitura, a viagem, o sexo e 
a transmissão memorial); por outro lado, o texto é permeado 
por elementos ficcionais e inverossímeis, como o reencontro do 
autor com personagens de seus livros e consigo mesmo no futuro. 
Também lançarei mão nesta análise das novas edições reescritas 
e aumentadas, prática recorrente por parte de Laferrière4, de Le 
goût des jeunes filles ([1992] 2004) e Cette grenade dans la main 
du jeune Nègre est-elle une arme ou un fruit? ([1993] 2002). Por 
fim, o livro de entrevista J’écris comme je vis (2000), igualmente 
publicado após o termino da autobiografia, bem como artigos e 
entrevistas do autor publicados em espaços midiáticos. Parto, 
por conseguinte, da ideia de “espaço (auto)biográfico”, trama 
interdiscursiva que articula diferentes tempos, espaços e gêneros 
discursivos, na confluência do individual e do coletivo, para 
pensar esse conjunto de obras em sua dimensão intertextual, 
dialógica e metaliterária. 

Embora Laferrière opte por denominar esse conjunto de 
obras de “autobiografia”, afasta-se das escritas autodiegéticas 
tradicionais, pois o que escreve, como afirma em J’écris comme 
je vis, é simultaneamente verdadeiro e falso, verdadeiro porque 
se trata de uma “autobiografia de suas emoções” e falso porque 
será capaz de tudo (no que diz respeito às estratégias literárias) 

4  Je suis fatigué [2001] também foi reescrito em 2005.



240 LITERATURA, HISTÓRIA E PÓS-COLONIALIDADE: VOZES EM DIÁLOGO

para (re)encontrar e traduzir essa emoção. Trata-se, portanto 
de identidade literário-narrativa que, enquanto escritor, decide 
criar de si mesmo através de um jogo deliberado com a ficção, 
sugerindo um pacto ambíguo ou fantasmático, nos termos 
de Lejeune. Elabora, nesse sentido, parafraseando Sartre, “a 
existência como distância de si”, construída a posteriori na 
trama textual. Nesse sentido, a “autobiografia americana” se 
aproximaria do que se convencionou chamar de autoficção 
(embora Laferrière não lance mão desse conceito amplamente 
teorizado e em, certo sentido, controverso), escrita do entre-
lugar, cuja reconstituição do “eu” poderia ser compreendida 
como finalidade e não origem.

Outro elemento que afasta a “autobiografia americana” 
das autobiografias tradicionais marcadas pelos pactos de 
referencialidade/verdade é a ausência de precisão e uniformidade 
genérica. Transita-se entre diversas formas narrativas (inclusive 
em uma mesma obra), ficção, poesia, biografia, artigo jornalístico, 
teatro, crônica, ensaio, que, combinadas5, compõem o universo 
(meta) autoficcional do autor. 

Através desse longo percurso literário Laferrière 
procura pensar o passado e reconstruir trajetórias a partir de 
uma memória pessoal, genealógica e familiar, mas também 
geracional e cultural (da ordem da transmissão simbólica, não 
hegemônica). A “autobiografia americana” estaria, assim, em 
uma espécie de fora-do-lugar-genérico, entre o “romance 
memorial” (que reescreve uma história geracional/cultural) e o 

5  Muitas das obras da “autobiografia americana” recebem a etiqueta “romance”, outras “crônica” 
ou “narrativa”, algumas chegam a não receber classificação, dada a hibridação genérica. 
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“romance familiar” (que reescreve/fabula uma história pessoal), 
como elaborados respectivamente, por Régine Robin e Sigmund 
Freud, já que pressupõe narrar memórias modificando-as, 
deslocando e condensando, ou, do ponto de vista freudiano, 
fazendo a reelaboração estética de uma narrativa primária. Em 
outras palavras, trata-se do aspecto fantasmático da construção 
memorial, seu caráter de “romance” /ficção, conforme Robin, 
“impossível sem hibridação de formas ou sincretismo de um real 
referenciado na representação6” (1989, p.48).

Je suis Fatigué anuncia, como diz o próprio título, um 
cansaço, o esgotamento de um ciclo literárico. Mas apesar de 
proclamar o fim (o desejo do autor de deixar de ser considerado 
um escritor em atividade), tem o início como tema fundamental 
e procura descobrir onde, ou melhor, “comment tout a 
commencé?” (LAFERRIÈRE, 2001a, p.95). O texto coloca duas 
questões primordiais para todo escritor: por que escrever? E por 
que parar de escrever? A fim de respondê-las Laferrière volta às 
origens (do desejo pela escrita) e faz um balanço, que entrelaça 
história, vida e obra7. 

Je suis Fatigué proclama, portanto, um recomeço que é 
outro e, também, o mesmo. Como o simbólico título da peça 
6  São de minha autoria as traduções de textos teóricos e literários que ainda não foram traduzidos 
e publicados em português. 

7  É preciso, todavia, lembrar que, embora após o término da “autobiografia” Laferrière peça aos seus 
leitores que cessem de considerá-lo um escritor em atividade, sua produção literária permanecerá 
prolífera. Desde então, publica quase uma obra por ano, com títulos quase sempre inusitados, entre 
os quais Je suis un écrivain japonais (2008), Journal d’un écrivain en pyjama (2013), L’énigme du 
retour (2009) – obra contemplada com o prêmio Médicis, um dos mais importantes na França – e 
sua última publicação Autoportrait de Paris avec chat (2018), escrito depois de sua eleição para a 
Academia francesa, seu primeiro livro sobre Paris. Trata-se este último de um romance de gênero 
híbrido, ilustrado, escrito à mão e composto por desenhos do próprio autor. O título, como habitual, 
é bastante sugestivo: Autorretrato de Paris, ou seja, de uma Paris retratada que é o reflexo do “eu” do 
próprio autor.
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de Alfred Musset, citada diversas vezes em Le cri des oiseaux 
fous, que narra o último dia do alterego de Laferrière no Haiti 
– Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée –, a literatura de 
Laferrière celebra o deslocamento, o transpasse de fronteiras, as 
passagens e os “fios de conexão”, rumo à diversidade. 

O encontro com o Outro (o diverso) na “autobiografia 
americana” pode ser observado, especialmente, em quatro 
planos, nas quatro atividades que preenchem a vida do narrador 
ao longo de seu percurso americano: o olhar, primeiro contato 
com o mundo, que descortina o novo e reavalia o antigo; a 
leitura/e a intertextualidade, viagem imaginária que simboliza 
a apropriação cultural (não passiva); o sexo, metáfora política 
que representa a realização do fantasma de apropriação do 
Outro interdito; e, finalmente, a escrita, a grande viagem da 
reelaboração memorial, síntese do “eu” metamorfoseado.

É com o intuito de fazer uma reflexão sobre esses e outros 
temas que alicerçam sua literatura que o narrador de Je suis 
fatigué retorna aonde tudo começou, à praça Saint-Louis (em 
pleno coração de Montreal), onde este seu alterego e o próprio 
escritor, vinte anos antes, tomaram a decisão mais importante 
de suas vidas: começar a escrever.

Estou sentado no Square Saint-Louis, como 
há vinte anos, quando eu tomei a decisão de 
começar meu primeiro romance. Trata-se de um 
minúsculo parque cercado de árvores frondosas, 
com uma fonte no meio, tudo isso em pleno 
coração de Montreal.(LAFERRIÈRE, 2001a, p.13)

É sentado neste banco do jardim que começa e termina 
a sua narrativa, espaço de tempo durante o qual é “invadido” 



243LITERATURA, HISTÓRIA E PÓS-COLONIALIDADE: VOZES EM DIÁLOGO

por pessoas e lembranças. A escrita e seu processo criativo 
estão no centro dos diálogos e divagações solitárias do narrador, 
que reflete sobre aspectos que estão na raiz de seu imperioso 
desejo de escrever – os livros que leu, as cidades por onde 
passou, os (re)encontros que fez, as perdas que viveu, as livrarias 
que frequentou. Em síntese, as vivências que fizeram dele um 
escritor. Um homem, segundo o narrador, começa a “escrever” 
mesmo antes de saber ler, pois escrever é um jeito de olhar, de 
estar no mundo. Algo que o constitui – ainda que esteja cansado, 
ainda que não escreva, ainda que não venda seus livros. A 
primeira edição de Je suis fatigué foi, a exemplo disso, distribuída 
gratuitamente a pedido do autor.

Com este livro, o autor se despede do seu alter-ego Vieux, 
jovem narrador de Comment faire l’amour avec un nègre sans 
se fatiguer (1980), escritor negro às voltas com a elaboração do 
seu primeiro romance, imigrante faminto por sucesso, que via na 
literatura sua única saída para simbolicamente reverter a lógica 
da exclusão, sátira feroz e irônica dos estereótipos e clichês 
raciais, é de sua voz que ouvimos a célebre paráfrase de Sartre e 
Beauvoir “on ne naît pas Nègre on le devient” (LAFERRIÈRE, 1985, 
p.153). Éroshima (espécie de continuação deste livro) também 
estabelece a mesma crítica irônica dos estereótipos raciais 
veiculados no/pelo ocidente, neste caso, com relação à cultura 
feminina oriental (notadamente a japonesa) na cosmopolita 
Montreal. O sexo inter-racial mostra-se nas duas obras uma 
estratégia fundamental para apresentar o “confronto racial” 
no plano simbólico e denunciar velhas formas de submissão e 
controle.
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A primeira conhecida a abordar o narrador em seu banco 
de jardim é a personagem Kero, uma entre as muitas japonesas – 
Keiko, Reiko, Hoki, Misako, etc. – com as quais Vieux se relaciona 
sexualmente em Éroshima8. Neste reencontro com o passado 
o narrador revisita o tema dos clichês raciais, amplamente 
desenvolvido na “autobiografia americana” e faz descobertas 
inesperadas. Em Éroshima a relação entre Vieux e Kero é marcada 
pelo fantasma – “Elle, maso. Moi sado” (LAFERRIÈRE, 1998, p.68) 
– e pelas flagrantes/visíveis oposições: um é oriental e o outro 
ocidental, um amarelo e o outro negro, um cultua as origens 
e o outro nem sequer as menciona (Vieux, nesses primeiros 
romances não revela seu país de origem, Kero se mostra uma 
ferrenha defensora das tradições japonesas), um é estilista 
e o outro escritor. A relação é marcada pelo mútuo fascínio 
pela diferença (atração dos opostos), mas ambos permanecem 
impenetráveis e transparentes sob as máscaras do estereótipo. 

É somente durante o curioso reencontro dos personagens 
(20 anos depois) em Je suis fatigué, que o narrador se permite 
olhar/perceber Kero, para além do clichê, como um ser complexo 
e singular. A linguagem (do riso), o vocabulário e os silêncios 
da japonesa, que pareciam superficiais, esvaziados de sentido, 
revelam-se eloquentes e matizados. É neste momento que 
se dá um primeiro “verdadeiro” encontro dos personagens, 
viabilizado pelo desejo do narrador de reconhecer esse Outro 
em sua alteridade, acolher sua estranheza e intraduzibilidade, 
abrindo mão da necessidade experimentada de aprisioná-lo 

8  O título, neste caso, condensa as palavras “Eros” (na mitologia grega o Deus do amor e do erotismo) 
e “Hiroshima” (cidade japonesa arrasada pela bomba atômica em 1945).
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em uma identidade sólida e transparente (já que o autor o faz 
com a clara intenção de estabelecer uma crítica irônica aos 
estereótipos “raciais”), reconhecendo espaços de subjetividades 
e fios invisíveis de conexão. Kero e Vieux também descobrem, 
nesse reencontro (onde retiram suas máscaras), que apesar de 
todas as diferenças, partilham algo essencial: o processo criativo. 
“Sabe Kero, cada vez mais acredito que temos a mesma profissão, 
só que meu tecido é língua” (LAFERRIÈRE, 2001a, p.20).

 Laferrière desenvolve, a partir daí, a ideia de que a raiz 
do desejo criativo, além de aproximar práticas aparentemente 
díspares, pode germinar de onde menos se espera, de um poema 
que se lia na adolescência, de um reencontro sexual, de uma nota 
de jornal, de uma tarde na banheira ou daqueles momentos em 
que se acredita estar sem saída, na vida ou na arte.

No capítulo “Le vert paradis des lectures enfantines”, o 
narrador afirma que “Tudo começou há muito tempo, no tempo 
da pequena infancia” (LAFERRIÈRE, 2001a, p.55), referindo-se 
ao fascínio pelo ato de ler, que o acompanhará durante toda a 
vida. O narrador faz alusão a um episódio de sua tenra infância, 
determinante para a descoberta do gozo pela leitura:

Um dia entrei (ao amanhecer, me lembro) no 
quarto do meu avô. Ele estava sentado de pijama 
na frente de sua mesinha e não fazia barulho. Sua 
cabeça estava ligeiramente inclinada para frente. 
Seu busto pendente. O rosto fixo. Apenas os 
olhos se moviam. Fui tomado de pânico, nunca o 
tinha visto naquela posição. Se ele não estivesse 
a poucos centímetros de mim, teria a assustadora 
impressão de que ele não estava no quarto. Seu 
corpo estava lá, mas sua mente estava vagando 
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em outro lugar. [...] eu só soube, anos depois, que 
meu avô se dedicava, sempre ao amanhecer, ao 
mais íntimo dos prazeres solitários. Este homem 
estava lendo. (LAFERRIÈRE, 2001a, p.55-56)

A cena do avô, presente fisicamente, mas viajando 
mentalmente, impressiona o pequeno Vieux Os9, que se 
tornará, mais tarde, um grande adepto das deleitáveis viagens 
literárias, prazer solitário e íntimo, que a descrição de Laferrière 
aproxima do prazer sexual – “o sentido e a música das palavras 
o penetravam intensamente, o impeliam, arrebatavam para 
esta viagem misteriosa” (LAFERRIÈRE, 2001a, p.56). Esta viagem 
(arrebatadora) que começou na pequena infância foi capaz de 
transportá-lo para lugares desconhecidos, misteriosos, abrindo-
lhe as portas de um mundo real e imaginário.

A leitura está, decididamente, na origem da mais profunda 
viagem feita pelo autor: sua “autobiografia americana”, 
empreendida/engendrada no interior de si mesmo. O autor 
revela, através de abundantes referências intertextuais, 
seu amor (e o do narrador) pela literatura e a importância  
da leitura nessa empreitada. Vieux passa toda a “autobiografia” 
lendo, atividade quase tão importante quanto viver.

Na edição revisada de Cette grenade dans la main du jeune 
Nègre est-elle une arme ou un fruit? (2002) – portrait da sociedade 
norte-americana (sobretudo estadunidense) orientada pelo 
consumismo, pela estética audiovisual, pela ética hedonista e, 
ao mesmo tempo, reportagem, entrevista e diário de viagem – o 
narrador, após receber um cheque destinado a pagar os custos 
da viagem que deveria fazer pela América do Norte (a fim de 

9  Apelido que recebe nas obras do “ciclo haitiano”.
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escrever uma reportagem sobre a região), ao invés de partir, 
dirige-se a uma livraria e gasta todo o cachê em livros: a obra 
poética completa do poeta estadunidense Walt Whitman, obras 
de Dostoievski, do expoente da geração beatinik Jack Kerouak e, 
finalmente, uma narrativa de viagem de V.S. Naipaul. Em seguida, 
previne os amigos de que não quer ser incomodado, tranca-se 
em casa e entra na banheira, seu refúgio predileto para ler, ou 
melhor, iniciar sua viagem – “como eu não pago água quente, 
posso passar dias inteiros na banheira. É assim, na banheira, sem 
me mexer, salvo para preparar espaguetes, que faço a viagem 
mais inquietante da minha vida” (LAFERRIÈRE, 2002b, p.39). Essa 
imagem da leitura na banheira (que reaparece diversas vezes nas 
obras de Laferrière), assim como outras atividades valorizadas 
por seus narradores, sempre ligadas à ideia de ócio, sono, sonho, 
cansaço (basta pensar nos títulos de alguns de seus livros, tais 
como o aqui analisado Je suis fatigué, Journal d’un écrivain en 
pyjama, L’art presque perdu de ne rien faire), embora possam ser 
facilmente associadas (em uma leitura superficial) ao puramente 
banal e trivial, ao que me parece, representam “atos simbólicos 
de resistência” (político-afetivo). Quando o mundo parece 
estar sendo dominado pela lógica do mercado e do capital, 
das escolhas afetivas às escolhas literárias, atos como permitir-
se estar cansado, não fazer nada, ler na banheira, passar o dia 
de pijama ou simplesmente dormir, podem ser compreendidos 
como as últimas fronteiras a serem ultrapassadas, espaços de 
resistência, que funcionariam como uma espécie de reserva física 
e simbólica essencial para o processo de criação e elaboração/
preservação identitária.
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Sem sair de sua banheira quente, lendo Whitman e 
redescobrindo o clássico autoficcional On the Road, de Kerouac, 
sobre as experiências libertárias de dois jovens boêmios que 
atravessam os Estados Unidos, o narrador mergulha no imaginário 
norte-americano por meio de diferentes formas narrativas, 
ângulos, sensibilidades e experiências de desenraizamento, que 
presentificam histórias de um tempo e espaço outros. O alterego 
de Laferrière percebe, nesse sentido, que as representações da 
América do Norte podem se revelar tão ou mais significativas 
que os deslocamentos que ele próprio venha a fazer pelo 
continente. Assim, o diálogo intertextual e as representações 
de uma América plural fornecem-lhe um material (e prazer) 
subjetivo, que substitui (substituem) a experiência real: “Viajo 
em minha mente. Estou neste momento em um ônibus que 
desce em direção ao sul dos Estados-Unidos” (LAFERRIÈRE, 
2002b, p.49). Ao bálsamo da viagem imaginária, feita imerso 
em sua banheira, agrega-se o desejo da escrita: “Whitman me 
abre o apetite. Vou até a máquina de escrever tentar inventar 
um novo continente” (2002b, p.47). Mediante protestos de sua 
interlocutora (leitora em potencial?), a vizinha Sonia, a respeito 
da imperiosa necessidade da busca pela veracidade e da suposta 
desonestidade de sua parte, esclarece:

O que significa ser desonesto? O fato de escrever 
que estamos em um ônibus quando não saímos 
do nosso quarto? Sabe, a palavra ônibus é 
mais verdadeira para mim do que o ônibus em 
si. E posso te afirmar, o melhor relato já feito 
sobre a América foi feito por um homem que 
praticamente não saiu de sua casa.
(LAFERRIÈRE, 2002b, p.49)
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Na edição reescrita de Le goût des jeunes filles [1992] 
(2004)10, a leitura e o desejo sexual também aparecem como 
potentes estímulos para uma reescrita memorial. Trata-se de 
uma obra que, além de ser uma crônica da sociedade haitiana 
(do período ditatorial e da transição dos governos de François a 
Jean-Claude Duvalier), ávida de liberdades, descreve o momento 
da iniciação sexual e poética do narrador. Este último abre a 
narrativa falando (no presente da enunciação) de sua vida calma 
e previsível em Miami, nos anos 90. Até que três simbólicos 
episódios – o telefonema de Miki, amiga de adolescência, a 
leitura de um artigo publicado na Vogue por Pasqualine, outra 
amiga da época, sobre o estilo de vida no Haiti no final dos anos 
60 e, finalmente, a chegada de uma correspondência enviada 
pela mãe do Haiti, um livro do poeta haitiano Magloire Saint-
Aude, que lia na adolescência – trazem à tona lembranças que 
dissipam fronteiras espaço-temporais.

As cenas que se seguem, narradas no capítulo “Ne jamais 
quitter ma salle de bains”, assemelham-se às cenas de leitura 
descritas em Cette grenade, pois o narrador entra na banheira 
com o livro de Saint-Aude e inicia mais uma viagem de volta no 
tempo, que entrelaça a leitura do poeta de sua adolescência e as 
memórias daquela época: “Eu volto para o banheiro, mergulho 
suavemente na água morna que me protege das feridas do 
tempo e das mazelas da vida. Abro o livro de Saint-Aude e leio os 
últimos versos do poeta” (LAFERRIÈRE, 2004a, p.26). Saint-Aude 
é um personagem ambíguo, escritor de grande sensibilidade, 
porém amigo de Duvalier, revela-se à imagem de Porto Príncipe, 

10  Na nova edição o texto é completamente reestruturado.
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uma cidade ao mesmo tempo luminosa e violenta, sensual e 
corrompida, o que talvez justifique sua onipresença na obra. 

É a primeira vez que um ser humano expressa 
o que sinto com tanta precisão. E vai além dos 
meus sentimentos. Tenho a impressão de ler 
minha vida futura. Saint-Aude expressa o que sou 
e o que serei. (LAFERRIÈRE, 2004a, p.241)

Algumas horas depois, antes de abrir a Vogue, o narrador 
vai para um hotel, ao sul de Miami, aluga um quarto com vista 
para o mar, fecha as cortinas e novamente se deixa envolver 
pela água quente da banheira: “sinto-me deslizar lentamente 
para outro mundo” (LAFERRIÈRE, 2004a, p.31). Ao ler o artigo 
sobre o Haiti na Vogue, descobre que outra amiga da época, 
Marie Michèle, publicou um diário intitulado Fast Lane: Girls, 
Food, Sex, Music - The Sixties in Haiti, sobre sua vida no final dos 
anos 60 e início dos 70 no Haiti (esse diário não mencionado na 
primeira edição do romance pode ser lido em primeira pessoa e 
em capítulos intercalados no texto principal).

A edição revisada tem, nesse sentido, o mérito de 
funcionar como uma releitura multifacetada da primeira versão, 
agregando novas perspectivas, já que intercala diferentes 
narradores, formas narrativas e olhares sobre a mesma época: 
um suposto roteiro cinematográfico escrito por Vieux Os 
adolescente (cujos capítulos possuem epígrafes de Saint-Aude), 
parte que mais se aproxima da primeira versão do livro e 
recupera, em primeira pessoa, a voz narrativa do adolescente; 
um diário publicado por Marie-Michèle, única amiga da época 
de origem rica; os textos que iniciam e terminam o romance, 
escritos no presente da enunciação pelo narrador aos quarenta 
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anos. Estes narradores, embora tenham pontos de vistas, idades 
e classes sociais diferentes, têm em comum um forte desejo de 
recuperar e reinventar o passado, transgredindo representações 
monorreferenciais de um Haiti frequentemente desconhecido, 
temido e estigmatizado. Em síntese, essa confluência dialógica 
e intertextual traduz sua visão caleidoscópica da literatura (da 
sua), espaço de incontornáveis influências que alia expressão 
da subjetividade e questionamento do mundo nomeado pela 
cultura hegemônica.

Na última parte do livro Je suis fatigué, o alter ego de 
Laferrière tem um encontro importante, no mesmo banco de 
jardim onde começou sua história, com uma leitora que leu todas 
as suas obras e se diz transformada/tomada, “envahie” por elas.

Eu te descobri com L’odeur du café. Como não 
tenho muito dinheiro, não viajo com frequência. 
Este livro me permitiu ir muito longe. Desde 
então conheço a sua avó, o seu cão, os patos do 
Naréus, o notário Loné, todas estas pessoas de 
uma pequena cidade no Haiti que eu nunca vou 
visitar. A maioria está morta há muito tempo, mas 
eu conheço todos eles. Suas vidas me importam 
mais do que as de pessoas que encontro todos os 
dias. (LAFERRIÈRE, 2000a, p.127)

De certa forma, é esta leitora desconhecida e “apaixonada” 
que melhor vai responder às perguntas colocadas pelo narrador 
neste livro, “por que escrever e por que parar de escrever?”: 
“Você não pode decidir, sozinho, escrever um livro ou não 
escrevê-lo. Isso vem de uma zona mais profunda e estranha 
que a vontade” (LAFERRIÈRE, 2001a, p.128). Suas palavras 
são oportunas pois vão ao encontro das ponderações feitas 
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pelo narrador, desde o início de Je suis fatigué, a respeito dos 
incontáveis e incontroláveis sentimentos, mistérios, leituras que 
o levaram a escrever os dez volumes de sua “autobiografia”. Se 
as razões que levam um escritor a parar (ou não) de escrever 
forem tantas e tão arrebatadoras quanto as que o levam a 
começar, uma decisão racional será insuficiente. O mesmo se 
dá com relação ao leitor, uma decisão consciente não o fará ser 
tomado (ou não) pelo sentido de um livro.

Nessa perspectiva, a literatura (em suas motivações/
implicações) seria, parafraseando Gilles Deleuze, como um vento 
que nos impele, em rajadas e abalos, quando pensamos estar 
no porto e somos de novo lançados ao alto-mar (1992, p.118). 
Gosto da analogia que se pode fazer entre literatura e magia, 
como se cada livro abrisse um novo portal espaço-afetivo-
temporal. É essa força/magia que “nos impele, em rajadas”, que 
permite a essa leitora desconhecida sentir-se tão próxima dessa 
longínqua cidadezinha do interior do Haiti e de seus habitantes, 
é essa magia que nos faz chorar ao lermos a narrativa da morte 
da mítica avó Da (L‘odeur du café) ou nos comover com a volta 
de Vieux ao país natal, ou ao migrar de Porto Príncipe ao pays 
sans chapeau (ao mundo dos mortos, para conhecer de perto os 
deuses do panteão vodu) e de volta à Montreal, sem sairmos da 
nossa banheira natal.

Termino com uma citação do narrador de Je suis fatigué, 
oportuna em tempos sombrios, antidemocráticos, de pouco 
diálogo e poucas leituras:
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Se os livros mantêm vivo o espírito de seus 
autores, é para que possamos conversar com 
eles. [...] Um livro é um espírito que bate à porta, 
não um monólogo no escuro. Por que escrever 
se não é para compartilhar sonhos e angústias 
com aqueles de outra época, de outra idade, de 
outro meio? E eu suponho que nós lemos pelos 
mesmos motivos. O diálogo é portanto possível.
(LAFERRIÈRE, 2005, p.78)
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CORPOS DA RESISTÊNCIA E PAISAGENS EM
 FÚRIA NO IMAGINÁRIO INSULAR CARIBENHO:
 A INSCRIÇÃO DA GEOPOÉTICA1 NO ROMANCE

 L'ÎLE ET UNE NUIT, DE DANIEL MAXIMIN
Maria Bernadette Porto (UFF/CNPq)

POR FALAR EM CATÁSTROFE E REPRESENTAÇÃO
A catástrofe costuma trazer em si um problema de 

representação. (CARVALHO, 2000, p.237)

Em tempos em que a consciência da catástrofe – de 
diversas origens – se manifesta de forma cada vez mais presente 
na existência das pessoas e das coletividades, afirmam-se novas 
formas de se pensar e de se representar o mundo. Apesar da 
banalidade do mal construída, em parte, por certo tipo de mídia, 
o advento de um acontecimento catastrófico não deveria deixar 
indiferente o humano que ainda habita em nós.

A experiência da catástrofe – não necessariamente 
anunciada – acompanhou e marcou, em inúmeros momentos, 
a história da humanidade. A título de ilustração poderia ser 
evocado o impacto causado, no século XVIII, pelo terremoto 
seguido de incêndio de grandes proporções que devastou a 
cidade de Lisboa em 1755. Países vizinhos de Portugal sofreram 
os efeitos produzidos por esse cataclismo: abalos sísmicos ou 
1  Campo de pesquisa e de criação transdisciplinar criado por Kenneth White, a geopoética se 
apoia no diálogo fecundo entre ciência, filosofia e literatura. Sua meta se orienta no sentido de abolir 
fronteiras entre saberes para melhor repensar as relações entre o homem e a terra (“geo”) a partir 
do estímulo à abertura dos sentidos à experiência concreta. Trata-se de reforçar “um sentimento de 
presença no mundo” no âmbito de estudos sobre uma poética da vida na terra. (BOUVET; MARCIL-
BERGERON, 2013, p.5)
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consequências de tsunamis produzidos pelo terremoto destruidor 
da paisagem lisboeta. Em toda a Europa, tal catástrofe suscitou 
inúmeros debates entre pensadores e cientistas, ligados a várias 
áreas do saber, como a Filosofia, a Religião, a Política, movidos 
pela necessidade de entendimento de um fenômeno que 
escapava a sua compreensão. Nomes importantes do Iluminismo, 
como Voltaire (Candide, “Poème sur le désastre de Lisbonne”) 
levantaram questões a partir dessa vivência dos extremos, que 
os levou a repensar teorias e concepções. Diante dessa tragédia, 
o filósofo francês colocou sob suspeita o otimismo leibniziano 
e a doutrina do livre arbítrio, incompatíveis com tal experiência 
traumática.

A força instigante do sismo de 1755 ocorrido em Lisboa 
se faz ainda notar no campo das ideias da atualidade. Estudiosa 
do sentimento da catástrofe, Annie Le Brun ressalta o impacto 
causado pelo terremoto de Lisboa na paisagem simbólica 
europeia da época, que abalou as bases “da racionalidade 
iluminista, com imagens de furacões, naufrágios, tempestades, 
enchentes, desabamento e toda sorte de cataclismos” (MORAES, 
2016, p.16). Em 2015, a historiadora Mary Del Priore lançou a 
segunda edição de seu livro O Mal sobre a Terra: uma história do 
terremoto de Lisboa. Resultado de quatro anos de pesquisa, essa 
obra se apoia em depoimentos de sobreviventes da tragédia, 
como a figura luso-francesa de Jacome Ratton, que conduz o 
leitor de hoje ao cenário da destruição situada em um passado 
remoto. Construído de forma a evocar um romance policial, esse 
livro ilustra, ao mesmo tempo, a necessidade e a dificuldade de 
se representar a catástrofe. 
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Além dos cataclismos naturais2, catástrofes de outra 
ordem se mostram irredutíveis à inteligibilidade e à transmissão 
do sentimento do horror. À luz de estudiosos da temática 
apontada, em especial aqueles que se debruçam sobre a Shoah, 
é sabido que a catástrofe coloca no centro das reflexões críticas 
problemas referentes ao ato de representar. Vivência única e 
intransferível, a catástrofe não se deixa apreender em toda sua 
complexidade e intensidade, como se escapasse a um sentido 
totalizador, justamente pelo fato de ser aquilo que não faz 
sentido. Trata-se do desafio de se representar o irrepresentável, 
o que escapa aos limites do tolerável, do figurável, em função de 
seu excesso. Não é por acaso que Primo Levi se refere ao sonho 
recorrente de sobreviventes nos quais o relato repetido das 
memórias da Shoah não é escutado pelos outros, o que reforça 
a noção da incomunicabilidade da experiência (Apud PELBART, 
2000, p.171).

Grande estudioso das relações entre história e trauma, 
Seligmann-Silva ressalta a situação do historiador da Shoah que 
se encontra diante de uma contradição: por um lado, experimenta 
a necessidade de escrever sobre esse acontecimento; por outro, 
sente a “impossibilidade de cumprir essa tarefa por falta de 
um aparato conceitual ‘à altura’ do evento” (2000, p.78). A 
necessidade do escrever sobre o horror aponta para o exercício 
da memória como ética em uma era considerada como a do 
testemunho, “modalidade crucial de nossa relação com os 
acontecimentos de nosso tempo” (FELMAN, 2000, p.17).

2  Cabe salientar que episódios como os ocorridos em Mariana e em Brumadinho constituem crimes 
ecológicos causados pelo descaso governamental e de grandes empresas, não devendo ser definidos 
como acidentes ou catástrofes naturais.



258 LITERATURA, HISTÓRIA E PÓS-COLONIALIDADE: VOZES EM DIÁLOGO

Ao propormos aqui uma reflexão sobre um romance 
caribenho elaborado a partir da manifestação da natureza em 
fúria sob a forma de um ciclone, pretendemos verificar o lugar da 
palavra da resistência no imaginário do escritor e ensaísta Daniel 
Maximin que, ancorado na geopoética de sua ilha (Guadalupe), 
constrói um livro cujo título remete às mil e uma noites. Como 
na obra clássica que privilegia as artes da sedução e dos desvios 
através da figura do feminino encarnado em Sherazade, L’île 
et une nuit3 [A ilha e uma noite] gira em torno da narradora, 
que dribla os riscos da morte iminente graças à força do Verbo, 
assegurando ao humano a primeira e a última palavra, capazes 
de domar a voz do ciclone, na tentativa de compreensão do 
inexorável.

DA RESISTÊNCIA
A terra nos ensina mais sobre nós mesmos do que todos os 

livros, porque ela nos oferece resistência. O homem se descobre 
quando se mede com o obstáculo.4 

(SAINT-EXUPÉRY, 1939, p.7)

A citação do autor de Terre des hommes evoca palavras do 
filósofo Jean-Luc Nancy que, sensível à situação de sobreviventes 
dilacerados pelos sentimentos de culpa e vergonha, agarram-
se à capacidade de resistir como afirmação maior do ser: “o 
homem nada mais é que a resistência absoluta e inabalável ao 
aniquilamento.” (Apud PELBART, 2000, p.183)

Como já foi anunciado, a cada dia se torna mais aguda a 
consciência dos riscos e das ameaças de aniquilamento que pairam 
sobre o meio ambiente e sobre populações inteiras, causadas 
3  A obra ainda não foi traduzida para o português.

4  Todas as traduções são de nossa autoria.
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por guerras, massacres, genocídios, devastações e cataclismos. 
À luz da geopoética, reconhece-se o interesse crescente da 
literatura pelas relações entre o homem e seu entorno. Assim, 
a temática dos desastres produzidos pela violência (des)humana 
e pela natureza, e explorados exaustivamente pela mídia – 
sempre ávida em registrar o caráter espetacular das desgraças 
– se apresenta em páginas literárias marcadas pela sensibilidade 
de autores que, diante do caráter violento da morte anunciada 
ou consumada, conferem a última palavra à arte, sempre pronta 
para representar o irrepresentável.

Um dos grandes desafios da literatura e da arte em geral 
se refere à (im)possibilidade de representação das dores alheias, 
muito presentes na internet e na mídia em geral, que nem 
sempre suscitam compaixão ou empatia, pela naturalização 
das imagens de horror, substituídas por outras mais recentes, 
cujo impacto tem curto prazo de validade, no fluxo contínuo de 
notícias bombásticas. Em seu clássico ensaio Diante da dor dos 
outros, Susan Sontag salienta que “agora, as guerras são também 
imagens e sons na sala de estar” (2003, p.20), o que neutraliza as 
distâncias entre o espectador e o cenário do sofrimento. Para a 
ensaísta e escritora americana, diante das telas é possível surfar 
por imagens e notícias referentes à desgraças ocorridas em todo 
o mundo, uma vez que a sua difusão se dá de forma muito mais 
rápida e abrangente do que antes. Centrada no sofrimento de 
outrem, a fotografia pode permitir o exercício indispensável 
da memória: “Recordar é um ato ético, tem um valor ético em 
si mesmo e por si mesmo.” (2003, p.96) Se desde a invenção 
das câmeras, “a fotografia flertou com a morte” (2003, p.24), 
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a literatura – que sempre se debruçou sobre a morte – se volta, 
hoje, para os riscos de se estar vivo, e sobre o perigo da morte 
de culturas ameaçadas pela violência de práticas colonialistas e 
imperialistas. 

Na produção literária do Caribe francês, a preocupação 
com a destruição do meio ambiente e de lugares de memória 
se revela frequente. Na obra do escritor martinicano Patrick 
Chamoiseau, por exemplo, as figuras do griot antilhano e 
do djobeur5, presentes, respectivamente, nas obras Solibo 
Magnifique e Chronique des sept misères, se associam a perdas 
culturais importantes: por um lado, a morte do contador de 
histórias – que morre engasgado com a palavra – sugere os 
riscos de desaparecimento da memória coletiva da oralidade; 
por outro, o declínio dos mercados tradicionais decorre do 
surgimento de hipermercados onde se vendem mercadorias 
trazidas da metrópole para o consumo de uma população 
marcada pela mentalidade de assistidos (GLISSANT, 1997). No 
universo antilhano, o desequilíbrio ecológico se apresenta como 
prolongamento da política colonial que, na sua ânsia de lucro, 
não se cansou de explorar o território dominado. Preocupado 
com o desastre ecológico imposto às paisagens tropicais pelos 
desmandos de governantes ao longo de séculos, em seu livro 
Les neuf consciences du malfini6, Chamoiseau denuncia os 
efeitos nefastos do uso de um pesticida, que provocou, fora 
5  Espécie de biscateiro, o djobeur ajudava as feirantes a transportar suas mercadorias. No romance 
de Chamoiseau, os djobeurs tomam a palavra para denunciar a sociedade de consumo, representada 
pelo surgimento desenfreado de grandes redes de supermercado, responsáveis pela decadência dos 
mercados tradicionais, lugar de circulação da palavra e da memória coletiva.

6  Evocando a comédia de Aristófanes intitulada Os pássaros, esse romance alegórico, que se 
assemelha a uma fábula ecológica, confere o ato de narrar a pássaros, representados pelo predador – 
imagem do colonizador – e pelo colibri – figura do colonizado.
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do plano ficcional, muitos debates no início dos anos 90. Outra 
manifestação da denúncia da violência ao meio ambiente se 
faz observar na obra Texaco, do mesmo autor martinicano. 
Na abertura deste romance, a inserção de uma cronologia 
fundamentada em materiais de construção sugere as contínuas 
transformações das casas e paisagens da Martinica durante a 
história, o que culmina no “tempo do fibrocimento” e no “tempo 
do concreto”. A onipotência desses materiais utilizados hoje na 
construção corresponde ao risco de desaparecimento de uma 
cultura, de uma forma de viver, aliada ao prestígio crescente 
da urbanização, vista como sinônimo de descaracterização. Em 
seu livro Martinique – reinvenção poética de um guia turístico – 
Chamoiseau salienta o perigo de apagamento de sua terra natal, 
desfigurada pela violência da ação humana:

Além da ameaça cultural, paira sobre nós 
a de um concreto endêmico. Em nome do 
desenvolvimento econômico, preocupada em 
estar na liderança de “grandes” cidades, a maioria 
dos prefeitos vende suas terras agrícolas, cede 
os manguezais às necessidades de conjuntos 
habitacionais. Saqueiam-se os morros e os 
declives, devastam-se ou colocam abaixo grandes 
bosques, um empurra o outro para fazer com que 
sua baía se comunique com imponentes marinas 
[...] Tudo isso sem uma política clara. Pode-se 
construir qualquer coisa em qualquer lugar. A 
cada ano vê-se o desaparecimento de dezenas 
de casas crioulas cuja arquitetura por ela mesma 
justificaria seu tombamento como monumento 
histórico. (1995, p.7)
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DO CORPO A CORPO ENTRE O HUMANO E A PAISAGEM

Em seus dispositivos literais, seus relevos 
ou declives da escrita, as páginas podem ser 
contempladas como paisagens; e, por sua vez, 
as paisagens, através de suas configurações 
sensoriais, de sua lógica ou de sua ordem secreta, 
podem ser compreendidas e lidas como páginas. 
(RICHARD, Jean-Pierre, 1984, p.7)

Aos olhos do geógrafo Augustin Berque, a paisagem não 
existe fora de nós e nem existimos fora dela (1994), o que supõe a 
estreita inter-relação entre a experiência humana e seu entorno. 
No Caribe francófono, mais do que um dado objetivo, as paisagens 
se inscrevem no corpo, lugar por excelência da superposição de 
lembranças do vivido e de práticas de improvisação e resistência 
diante de uma natureza hostil. Na relação complexa entre 
paisagem e ser humano é construída uma “simbólica coletiva” 
como “emblema de uma certa identidade” (CONAN, 1994) 
baseada na apropriação, durante séculos, de uma terra imposta 
ao “migrante nu” (GLISSANT, 1995), desprovido de técnicas e 
ferramentas que lhe permitiriam habitá-la. 

Para além dos desastres históricos que assolaram as 
Antilhas, cujas consequências se fazem sentir ainda hoje, 
acontecimentos de outra ordem atribuem um sentido trágico 
à existência dos antilhanos. Na sua memória-palimpsesto, 
sobrepõem-se lembranças de terremotos, erupções vulcânicas 
e ciclones que, a cada nova manifestação, parecem confirmar 
a capacidade de resiliência de um povo à mercê da violência de 
acontecimentos históricos e geográficos. É o que se depreende 
da leitura de passagens do romance Soufrières, de Daniel 
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Maximin: “Um povo inteiro habituado aos apocalipses da história 
e da geografia prepara sua resistência” (1987, p.3); “estamos 
acostumados às catástrofes e às suas consequências, até mesmo 
à esperança” (1987, p.41).

Nas Antilhas, muitas obras se inspiram no corpo a corpo 
entre o humano e a paisagem, que nunca é um cenário, mas antes, 
um personagem significativo da trama narrativa. Neste contexto, 
refletir sobre o lugar habitado (SANTOS, 2012) supõe a análise 
de vínculos estreitos entre os personagens e seu meio, que deles 
exige o exercício de práticas de adaptação e de sobrevivência. 
Na antropologia do cotidiano representada na ficção, na poética 
e na ensaística caribenhas salienta-se a conivência entre o ser 
humano e a paisagem, assim como as artes de fazer (CERTEAU, 
1990) que asseguram a prática da habitabilidade, apesar de 
condições adversas.

 Ao se abordarem as artes de fazer da sobrevivência 
escolhidas por personagens antilhanos em suas relações com 
seu entorno, identifica-se a existência de duas palavras-chave 
capazes de definir as Antilhas: fragilidade7 e resistência8. No 
seu ensaio Les fruits du cyclone: une poétique de la Caraïbe, 
Daniel Maximin recorre à fábula “Le Chêne et le Roseau”, de 

7  Aos olhos do ensaísta canadense François Paré, são estreitos os laços entre literatura e fragilidade: 
“A literatura é sempre um trabalho sobre o frágil” (PARÉ, 1994, p.9).

8  A partir de François Paré (1992), a essas duas palavras poderia ser acrescentada a noção de exíguo 
para ilustrar as Antilhas. A idéia de exíguo não se limita a uma questão territorial, apontando para 
comunidades consideradas menores e invisíveis que lutam contra o apagamento e a invisibilidade. 
Segundo Paré, é preciso assumir a defesa das “pequenas” culturas através de uma reflexão apurada 
sobre literaturas fundamentadas no exercício da resistência e no desejo de afirmar sua diferença para 
além da arrogância do universal. Parecendo dialogar com Paré, Maximin (2006, p.17) lembra que as 
culturas caribenhas se caracterizam pela recusa de todo cerceamento, de toda injunção estética, de todo 
aprisionamento de línguas, gêneros e músicas, o que sugere a abertura das culturas da exiguidade para 
o mundo.
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La Fontaine, para tratar da arquitetura nas Antilhas, apoiada 
no equilíbrio entre força e fragilidade (2006. p.53). Tal fábula 
coloca em cena dois personagens: um carvalho e um caniço, que 
ocupam posições espaciais distintas. O primeiro exibe sua força 
nas alturas, enquanto o outro ocupa, humildemente, o espaço 
do baixo. Após ter adotado um tom superior e condescendente 
diante da suposta inferioridade do caniço, o carvalho é derrubado 
pela força dos ventos, durante uma tempestade; quanto ao 
caniço, sua flexibilidade o preserva da destruição. Do mesmo 
modo, na arquitetura antilhana, a fragilidade das casas é apenas 
aparente, como se depreende da leitura do ensaio de Maximin: 
as casas mais pobres se dobram diante do furor dos ciclones, 
sem se deixarem abater. 

Para enfrentar os excessos da violência dos elementos 
naturais, ao lado da fragilidade e da flexibilidade, outro fator 
protege as casas simples da destruição provocada por intempéries: 
a não-impermeabilidade necessária à sua preservação. Por serem 
frágeis e flexíveis, as casas antilhanas podem ser deslocadas por 
terremotos, sem maiores danos. Além disso, em caso de ciclones, 
a imperfeição da junção de tábuas e de persianas permite a 
circulação do ar no interior dos cômodos, o que as protege, em 
parte, de perdas maiores. É justamente a não-impermeabilidade 
que oferece a verdadeira resistência à potência do ciclone, o 
que sugere que a aprendizagem da resistência está intimamente 
vinculada à prática das artes de fazer, ao corpo a corpo entre o 
humano e a natureza.

No livro Tout tombe autour de moi – definido como uma 
crônica por seu autor –, no qual Laferrière dá seu testemunho 
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pessoal sobre o horror vivido por ocasião do terremoto 
avassalador de 12 de janeiro de 20109 no Haiti, há passagens a 
respeito da fragilidade como capacidade de resistência. Não é 
por acaso que um restaurante de madeira – intacto – se mostrou 
mais flexível e resistente do que se fosse de concreto (2011, 
p.46), o que se confirma na seguinte citação:

Mas desde o fracasso do concreto diante do 
terremoto, pensa-se na possibilidade de se 
retornar às construções de madeira. A madeira, 
mais flexível, resistiu melhor aos tremores do 
que o concreto. É verdade, mas o problema é 
que, com a volta à madeira, corre-se o risco de se 
acarretar uma catástrofe ecológica. (2011, p.82)

Exercendo sua capacidade de enfrentar intempéries, 
personagens deste livro “estão de tal maneira habituados 
a procurar a vida em condições difíceis que carregarão a 
esperança até no inferno” (2011, p.23). Apesar das perdas e das 
dificuldades, o sentido da vida é tão forte entre os antilhanos 
que eles transformam suas dores em alegria, em canto e em 
dança (2011, p.119). A capacidade de resiliência se manifesta até 
na linguagem cotidiana: as palavras habitualmente mais ouvidas 
no dia a dia – “ditadura” e “corrupção” – são superadas, naquele 
momento crítico, pelo vocábulo “reconstrução” (2011, p.80).

Ao viver à espera e à espreita do menor sinal de abalo 
sísmico (2011, p.20) nos momentos e dias que se seguiram ao 
terremoto, os personagens estão em contato próximo com 
seu entorno. Devido a essa simbiose, o narrador identifica 

9  Neste terremoto, que atingiu 7 graus na escala Richter, registrado às 16h53 do dia 12 de janeiro 
de 2010, ao menos 230 mil pessoas morreram, outras 300 mil ficaram feridas e mais de 1,5 milhões de 
haitianos perderam suas casas.
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semelhanças nos efeitos do terremoto nas pessoas e nas casas, 
vistas igualmente como corpos ameaçados: 

Não temos ideia do que nos espera nos 
próximos anos. As pessoas, como as casas, se 
situam em três categorias: as que morreram; as 
que estão gravemente feridas; e as que estão 
profundamente dilaceradas no interior e que 
não o sabem ainda. Essas últimas são as mais 
inquietantes. Seu corpo vai continuar por um 
momento antes de despencar aos pedaços. 
(2011, p.27)

Ao se atribuir a função de escrever um livro sobre 
o terremoto de 2010 no Haiti, Laferrière se depara com 
impossibilidades de diversas ordens. Em primeiro lugar, 
reviver o abalo sísmico lhe é doloroso, o que o leva a preferir 
se concentrar, em seu texto, nos minutos que precederam o 
desastre: “é impossível reviver o próprio acontecimento” (2011, 
p.30). Momentos esses guardados, com os mínimos detalhes, na 
bagagem memorial de toda uma população – uns riam, outros 
choravam, outros se beijavam, outros estavam comendo, outros 
pediam esmolas, outros agonizavam em um hospital, outros 
jogavam futebol. Todas essas cenas anônimas paralelas foram 
eternizadas como presente doloroso na escrita de Laferrière, 
para quem, a “partir de 16h53, nossa memória estremece” 
(2011, p.30). Como acontece no romance L’Île et une nuit, o leitor 
é convocado a ser testemunha da catástrofe coletiva, graças ao 
emprego do pronome “nós”.

A própria feitura de um romance sobre uma tragédia que 
coloca em cena mais de dois milhões de personagens parecia 
impossível a Laferrière, pelo fato de não se considerar um gênio 
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como Tolstói. Além desse argumento, o autor lembra que tal 
romance já teria sido escrito pela natureza (2011, p.36). Em outras 
palavras, na sua leitura, o seísmo se compara a uma grafia da 
natureza: a violência da catástrofe imprimiu outros traçados às 
ruas, ao tecido urbano e às estradas, desenhou novas referências 
espaciais nas páginas das paisagens do cotidiano onde foi preciso 
reaprender a viver.

A vivência do cataclismo contribui para a revisão da 
própria experiência da morte: a impossibilidade de enterrar seus 
mortos levou pessoas a assistir funerais de desconhecidos como 
uma forma de prestar homenagem a seus entes queridos, cujos 
corpos ficaram soterrados para sempre debaixo de escombros 
(2011, p.74). Diante da impossibilidade de se fazer o luto através 
de um ritual funerário – e as vigílias fúnebres desempenham 
uma função social relevante nas Antilhas – restou aos que 
restaram a possibilidade de participar de uma espécie de funeral 
por procuração, como se o morto desconhecido pertencesse ao 
círculo de suas relações. Aqui caberia falar dos sobreviventes 
cuja dor se alia à raiva e à impossibilidade de entender a razão de 
terem sido poupados do massacre que dizimou toda sua família, 
como a mulher que, no meio da rua, com os braços em forma de 
cruz, exige uma explicação divina para sua sobrevivência (2011, 
p.33).

L'ÎLE ET UNE NUIT: UMA NARRATIVA-VIGÍLIA DIANTE DO DESASTRE
Um livro sempre esconde outro. (LAFERRIÈRE, 2011, p.134)

Cada livro chama outro para oferecer um amanhã a seu fim. 
(MAXIMIN, 1995, p.48)

O imaginário do desastre – presente, em maior ou menor 
grau, na poética de Aimé Césaire, Léon Damas (cf. o poema 
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“Hoquet”), Enest Pépin (cf. o capítulo onde o vulcão La Soufrière 
aparece como pano de fundo, no romance L’homme au bâton), 
Patrick Chamoiseau (cf. o capítulo centrado na destruição da 
cidade de Saint-Pierre pelo vulcão no livro Texaco) – ganha 
particular relevo na trilogia escrita por Daniel Maximin, composta 
pelos romances: L’Isolé soleil (1981), Soufrières (1987) e L’Île et une 
nuit (1995). Centrados em elementos naturais – o sol, o vulcão, 
o ciclone, a ilha – os três romances colocam na cena da escrita 
as relações físicas e afetivas dos personagens com sua terra de 
origem, em momentos de crise. No seu ensaio, Chaulet-Achour 
salienta o leitmotiv que atravessa a trilogia: a necessidade do 
povo antilhano se reconciliar com sua geografia10: não se trata 
de uma ilha a ser contemplada, mas de uma ilha a ser vivida em 
toda a sua dimensão humana indissociável de suas características 
geográficas (2000, p.9).

Entre o ser humano e os elementos da natureza estabelece-
se uma conivência – nem sempre pacífica – um corpo a corpo 
que exige a aprendizagem dos movimentos do resistir e do se 
reinventar. A trilogia tem como fio condutor práticas assumidas 
para que os personagens – que circulam de um livro a outro – 
enfrentem obstáculos de origem geográfica. Ao lado de dados 
reais – as erupções vulcânicas, a existência de ciclones –, a 
narrativa maximiniana dá lugar ao poder do sonho, da imaginação 
e da fabulação própria dos contos populares.

Terceira obra da trilogia, L’Île et une nuit realça a figura 
de Marie-Gabriel que, abrigada na casa ancestral de sua família, 
10  Segundo Maximin, durante muito tempo a história e a geografia antilhana foram separadas: 
a história era um inferno e a geografia, um paraíso. A geografia equivaleria a uma espécie de 
compensação da dor, pois seria mais fácil suportar a miséria sob o sol (Apud CHAULET-ACHOUR, 2000, 
p.25).
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enfrenta um ciclone que, desde o início, se anuncia como 
devastador. Como sua mãe o fizera em 1928, Marie-Gabriel 
explora sua própria fragilidade aos 44 anos, arma contra a 
força de uma natureza em fúria que a ultrapassa. Na solidão 
de sua casa, exercita o que a convivência com outros ciclones 
lhe ensinara: é preciso saber esperar, ficar dentro de casa, 
aguardando o momento certo para sair. O exercício da paciência 
corresponde a uma sabedoria de ordem prática: “A paciência 
é uma pedra no interior da qual uma fonte escava sua saída” 
(1995, p.30).

A administração do desastre obedece não apenas a critérios 
de ordem prática ligados ao savoir-faire, mas também à atitude 
individual e coletiva centrada na simbiose entre o humano 
e elementos naturais, voltada para a elaboração de projetos 
de renascimento (1995, p.22) No mundo animal, é relevante 
a lenda dos treze pintinhos – narrada em vigílias de dúvidas e 
renascimento –, no interior da qual a noite não consegue devorar 
o pintinho que carrega em seu coração o “sol do dia seguinte” 
(1995, p.24). No que tange ao mundo vegetal, o ciclone não 
constitui a devastação derradeira, uma vez que há referências no 
texto aos “frutos do ciclone” (1995, p.132-133), que remetem ao 
título do ensaio de geopoética caribenha do autor (2006). 

Dotada da inteligência da mètis11grega, Marie-Gabriel se 
reveste dos dons ligados à inteligência de caráter prático, que 

11  Ver, a este respeito, a obra Les ruses de l’intelligence: la mètis des Grecs. Na mitologia grega, Zeus 
devora sua mulher Mètis, figura da astúcia por excelência, precavendo-se contra uma possível revolta 
de um futuro filho contra ele. Ao se incorporar das qualidades da mulher, Zeus se torna invencível. 
Segundo Detienne e Vernant, em competições e enfrentamentos, em que um ser considerado mais 
fraco deve lutar contra um homem, um animal ou uma força natural de grande força, o recurso à mètis 
garante resultados imprevisíveis, garantindo a vitória da fragilidade (DETIENNE; VERNANT, 1974, p.19).
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reúne a sagacidade, a previsão, a habilidade manual, a atenção 
vigilante, a débrouillardise e múltiplas formas de savoir-faire. 
O fato de esperar o término do tempo do ciclone não faz dela 
mera passividade, ao contrário, várias pequenas ações devem 
ser executadas antes e durante a explosão da natureza: calafetar 
portas e janelas, arrastar móveis, encher de café as garrafas 
térmicas, ir a todos os cômodos para supervisionar possíveis 
brechas, escutar as notícias da rádio local para seguir o ritmo 
do avançar do ciclone, manter “os cinco sentidos em alerta e o 
sexto para ver lá fora” (1995, p.25). Além disso, faz-se necessário 
conservar intactos o poder do sonho, a capacidade de fabulação e 
as referências memoriais para se conservar em vida.

O tema da vigília desempenha função significativa no 
enredo do romance, como se destaca no início do livro: “Será 
uma vigília sem contos nem canções” (1995, p.12), o que evoca o 
ritual da veillée funèbre na tradição antilhana. Embora o sujeito 
da enunciação insista no caráter diferencial desta vigília, ela 
desempenha a função social de reforço dos vínculos de uma 
comunidade, como se dá nos rituais tradicionais nas Antilhas. 
Definindo a vigília inicialmente pelo que ela não é, o narrador, 
que se afirma como um “nós”, acaba caracterizando-a pelo que 
ela é:

Será uma vigília sem contos nem canções, 
na qual, entretanto, precisaremos, acariciar 
continuamente nossos medos e silêncios para 
não entorpecer os gestos de sobrevivência, expor 
todas as nossas mais fortes, belas e imaginadas 
reservas de palavras.

Uma vigília não para celebrar a morte (não há 
suicídio durante uma noite de ciclone), mas para 
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sustentarmos juntos a resistência de nossas casas 
e de nossas árvores, e vigiar, sem descanso, as 
velas, pois não deveríamos queimar o casebre 
sob o pretexto de deixar o vento do lado de fora. 
(1995, p.12)

Na abertura do romance, observa-se a presença do 
pronome “nós” como sujeito da enunciação, o que indica a 
necessária solidariedade que deve unir os personagens, cada um 
na solidão de sua casa ou casebre, mas juntos no mesmo gesto de 
resistir: “Cada um na sua página, se for preciso, mas no mesmo 
caderno” (1995, p.13). Assim, ao escreverem de fato – como 
o faz Marie-Gabriel – ou, simbolicamente, histórias anônimas 
nas páginas de suas vidas, os personagens inscrevem em suas 
memórias a dramaticidade de uma experiência dolorosa. Ao 
priorizar a atividade de escrever, de registrar, de modo poético, 
o que foge a qualquer tentativa de apreensão racional, Maximin 
parece apostar na capacidade curativa e regeneradora da palavra, 
escudo eficaz contra a erosão e a ameaça de aniquilamento.

A utilização do pronome de primeira pessoa do plural 
como sujeito da enunciação no primeiro capítulo do livro insere 
o leitor – a princípio externo aos fatos narrados – no espaço em 
crise em função da aproximação do ciclone, transformando-o 
em testemunha. As palavras de Arthur Nestrovski e Márcio 
Seligmann-Silva parecem se referir ao livro L’Île et une nuit:“Como 
fazer do leitor uma testemunha do evento? E para quem narra: 
como se tornar, narrando, uma testemunha autêntica do 
acontecido e uma testemunha autêntica de si?” (2000, p.9).

No que diz respeito à construção do romance, há que se 
ressaltar sua divisão em capítulos, apresentados como as sete 
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horas correspondentes às diversas etapas da manifestação do 
ciclone (1989). Não é ingênua a escolha do número sete, pois 
ele sugere a totalidade de um círculo e as possibilidades de um 
recomeço. Após a passagem devastadora do horror, a sétima 
hora encontra Marie-Gabriel adormecida em seu carro, prestes 
a acordar, saindo vitoriosa do desastre, inaugurando, talvez, 
apesar das perdas, um novo ciclo na história de sua ilha.

Vale realçar o interessante jogo da enunciação polifônica 
no qual vários narradores – às vezes inusitados12 ou inesperados 
– assumem a palavra, dirigem-se a um “tu” ou a um “vous”, 
em um entrecruzamento de real e sonho, histórias, relatos 
de vida, lembranças, confidências, trechos de diários e de 
cartas, camadas temporais, passagens de obras literárias, que 
remetem a existências singulares e coletivas. Ao multiplicar os 
enunciadores, vozes e pontos de vista13 através da ciranda dos 
pronomes pessoais, o romance prioriza a questão identitária de 
um povo resiliente que busca em si mesmo, no outro e no nós, o 
gesto de compartilhar a experiência do vivido. E é na capacidade 
do dizer e do escutar – mesmo quando a comunicação se 
encontra dificultada pelo barulho ensurdecedor do ciclone – 
que a prática da Relação favorece a ruptura da insularidade – 
enquanto fechamento – para se conhecer os movimentos do 
12  Uma ilustração deste aspecto se refere ao quinto capítulo – quinta hora – no qual a música parece 
pedir a palavra para ocupar o espaço do narrador. Vários ritmos, tons, línguas, nomes de artistas e 
países irrompem na superfície do texto como manifestações importantes da atitude de resistir. 

13  Um exemplo de mudança surpreendente de ponto de vista se dá no quarto capítulo, com o 
surgimento do Olho do Ciclone como perspectiva, olhar que orienta o foco narrativo (cf. último 
parágrafo da p.82). Na página 75, o Olho do Ciclone – que corresponde à calma que dura cerca de uma 
hora – parece ter vida própria, opondo-se ao próprio Ciclone: “Diante da cacofonia das destruições 
iluminadas pela lua, o Olho nu não podia dizer nada de sua conivência com os humanos que saíam 
furtivamente de suas casas para recolher rapidamente tábuas e telhados, a fim de consolidar as 
brechas para a continuação do pesadelo [...]”.
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arquipélago e do caos-mundo de Glissant, visto como choque 
e fricção de elementos culturais em um processo dinâmico de 
renovação.

A continuidade entre a paisagem e o corpo das personagens 
é, muitas vezes, tão estreita que seria possível identificar a 
ausência de limites entre o dentro e o fora, entre dois mundos 
à primeira vista separados. À reviravolta e às transformações 
causadas pelos desatinos do ciclone corresponde uma espécie 
de violência interna: Marie-Gabriel se refere ao “ciclone 
instalado no (seu) peito” para tentar explicar o que se passa no 
seu coração (1995, p.61). Todavia, por mais que o ciclone seja 
considerado um desestabilizador, seria muito simplista reduzi-lo 
a caracterizações meramente negativas. Associando-se a frutos 
a serem colhidos após sua passagem (1995, p.55), o ciclone 
sugere promessas de transformações positivas, o que também 
se manifesta na expressão “ciclone fértil” (1995, p.74).

Como as erupções vulcânicas e os seísmos, o ciclone 
pode ser lido como um fenômeno intergeracional que aproxima 
personagens e experiências situadas em temporalidades 
distintas. Assim, reforça-se a relação entre a mãe morta (ao 
dar à luz) e a filha, unidas, para além da vida e do tempo,  
na capacidade de resistir. Em uma das mais belas e simbólicas 
passagens do romance, para além da morte, a Mãe protege sua 
filha (designada como a Criança). Após ter guardado suas forças 
para construir um barco para a menina, estende sua placenta 
no fundo do alto mar para ancorar um sonho de sobrevida para 
ela. À maneira de Jules Supervielle no belo conto L’Enfant de la 
Haute Mer (1958), constrói uma rua flutuante por cima de um 
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abismo de seis mil metros. Abrindo seu ventre sob a superfície 
aquática, oferece uma terra firme à Criança onde coloca um 
velho piano, um bracelete, uma pasta escolar que continha 
um lanche, uma foto, um espelho (para que sua filha visse a 
passagem do tempo), um caderno e um livro contra a solidão. 
Buscando proteger a Criança, deixa a seu alcance um recipiente 
de água clara para que, ressecada pela sede de água morta do 
esquecimento, ela possa colher a água fresca do pântano da 
Memória (1995, p.138). Resistir, é, pois, assegurar a permanência 
da memória transmitida através de gerações, abrir uma brecha 
na escuridão das impossibilidades a fim de assegurar a própria 
renovação da vida.

A figura da Criança aparece, pois, no romance como 
garantia de renovação, como elo de vital importância na 
transmissão da memória coletiva14 e como metáfora da vitória 
da vida sobre a morte15. No momento de enfrentar o ciclone, visto 
como a Besta de Sete Cabeças – que nos remete ao universo do 
conto e ao imaginário da escritora da Guadalupe Simone Schwarz-
Bart – a Criança vence o monstro, que, ao morrer, vomita todas as 
crianças devoradas ao longo do tempo (1995, p.147).

Figura exemplar da resistência, Marie-Gabriel se revela 
como Sherazade antilhana (1995, p.163) que, como a personagem 
das Mil e uma noites, adia a morte, pela astúcia, pelo poder da 
fabulação e pela inteligência dos desvios própria da mètis grega. 

14  Não é por acaso que a figura do Velho está ligada à da Criança na sexta hora: A Criança “sabia que 
verdades saíam sempre do boca a boca entre um ancião e uma criança” (1995, p.144).

15  Em Tout bouge autour de moi, assim que é resgatado dos escombros, um bebê começa a sorrir, 
após ter chorado sem parar durante as doze horas em que esteve soterrado (2011, p.21). Trata-se da 
imagem da vida que sai da morte, da renovação da esperança.
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Também no livro de Laferrière, outra figura feminina se reveste 
dos atributos da resistência ao horror pela força da palavra e 
da imaginação: trata-se de uma avó que substitui, na cabeça de 
seu neto, as imagens horripilantes da intempérie por canções e 
mitologias retiradas de sua memória vacilante (1995, p.49). 

Ligado à tríade construir-habitar-calafetar, presente no 
imaginário antilhano e, em particular, no romance L’Île et une 
Nuit, surge a imagem do colibri. Aos olhos de Daniel Maximin, 
se o Caribe fosse um animal, seria, necessariamente, um colibri 
(2006, p.20). Ilustração da resistência de quem, na sua fragilidade 
lança mão da combatividade, o colibri deu nome a um célebre 
conto antilhano, catalogado por Lafcadio Hearn, em fins do século 
XIX. Na sua leveza, mostra-se irredutível à submissão, o que se 
manifesta em narrativas de povos ameríndios que acreditavam 
que a alma dos guerreiros mortos se instalava no coração desse 
pássaro. Exercendo a bricolagem, o colibri constrói seu ninho 
com perfeição a partir de resíduos, pedaços de algodão roubado, 
fósforos, barbantes, resultado de uma “mestiçagem de dejetos” 
(2006, p.21). Mestre da camuflagem, o colibri esconde seu 
ninho de predadores, exercitando técnicas de resistência, dos 
desvios, dos deslocamentos próprios do savoir-faire antilhano.  
Metáfora da resiliência característica da casa e do povo 
antilhanos, o ninho do colibri acolhe em seu interior aportes 
culturais de diversas origens, responsáveis pela elaboração de 
uma das mais ricas e complexas culturas de nosso tempo.
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CONCLUINDO: SOBRE O IMAGINÁRIO DO FIM
Não há lugar seguro no mundo, nem aqui nem alhures.

(MAXIMIN, 2006, p.100)

Ao longo das reflexões aqui desenvolvidas, na análise 
da produção literária antilhana inspirada pelo imaginário da 
catástrofe – em particular, nos livros Tout tombe autour de moi e 
L’Île et une nuit – foi salientada a existência de impossibilidades: 
impossibilidade de representar a dor dos outros, de representar 
o irrepresentável, de representar o desastre durante sua fúria. 
Cabe insistir agora nas possibilidades diante dos obstáculos 
que surgem para os personagens, para os autores e, para nós, 
leitores. Em Tout bouge autour de moi para melhor enfrentar o 
seísmo, é necessário nomear e digerir o desastre para não ser 
devorado por ele16 (LAFERRIÈRE, 2011, p.33). Como Maximin, 
consciente do poder restaurador da palavra e da arte, Laferrière 
realça a importância da cultura “quando tudo desaba à nossa 
volta” (2011, p.43) e o papel da poesia diante do horror do 
mundo: “Minha confiança na poesia é sem limites. Somente ela 
é capaz de me consolar do horror do mundo.” (2011, p.51)

No romance L’Île et une nuit é reiterado o papel do ler, 
do escrever (cf. a presença de cadernos, diários, cartas), do 
narrar, do lembrar e do gesto de trocar experiências. Enquanto 
leitor ávido, visto como “ladrão de palavras” 17, Maximin se 
apropria de textos distribuídos, sem identificação, em seu texto 
rizomático, a não ser pelo emprego do itálico, que sugere que se 

16  Na página 73 do mesmo romance, aparece o nome conferido ao terremoto: Goudougoudou, que 
permite sua identificação, assim como é feito com os ciclones.

17  Cf. o título do ensaio de Michel Schneider. 
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trata da inclusão de uma outra voz, o que constitui um convite 
para o leitor revisitar suas memórias livrescas e para adentrar na 
aventura de novas leituras. A apropriação de fragmentos alheios 
não constitui um mero trabalho de copiar-colar, mas coloca 
em prática um trabalho criativo de segunda mão no sentido 
dado por Antoine Compagnon em seu clássico ensaio. O ato de 
construir seu romance-refúgio (refúgio da resistência) a partir de 
fragmentos de textos alheios evoca a figura do colibri, visto por 
Daniel Maximin como a metáfora do Caribe, construído a partir 
do encontro de elementos de diversas origens.

Retomando e ampliando o pensamento do professor e 
pesquisador canadense François Paré, para quem “a literatura é 
sempre um trabalho sobre o frágil” (1994, p.9), podemos dizer 
que a literatura é sempre um trabalho sobre o frágil e sobre 
todos os abalos que nos fazem sentir fora da zona de conforto, 
sacudidos pelas incertezas e pela necessidade de resistir às 
catástrofes exteriores e interiores que nos deportam de nosso 
lugar no mundo, nunca fixo, seguro e estável.
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ELDORADO ÀS AVESSAS: 
A EXPERIÊNCIA ANTILHANA DO BUMIDOM 
EM D'EAUX DOUCES,DE FABIENNE KANOR

Vanessa Massoni da Rocha (UFF)
A promessa de um futuro melhor. A ilusão de um paraíso 

perdido, jamais visto, jamais conhecido1.
Fabienne Kanor, 2004, p.51

DO SILÊNCIO À DENÚNCIA: PRIMEIRAS PALAVRAS
Cuide-se, mulher negra, se acontecer de você esquecer a 

história.
(KANOR, 2004, p.123)

Este artigo busca analisar a experiência antilhana do 
BUMIDOM (1963-1981), sigla francesa do Escritório para 
desenvolvimento das migrações nos departamentos ultramarinos. 
Idealizada pelo ministro Michel Debré após uma visita com o 
presidente De Gaulle à Ilha da Reunião, a lei foi apresentada 
pelo político francês como estratégia de estímulo à imigração 
dos franceses oriundos dos departamentos ultramarinos 
para a França metropolitana. O encorajamento da emigração 
buscava, por um lado, enfrentar a crise econômica e a expansão 
demográfica que assolavam algumas ex-colônias francesas na 
década de 1960. Por outro lado, essas medidas de estímulo à 
diáspora coincidiram com uma série de independências das ex-
colônias africanas e asiáticas da França, o que acarretou falta 
de mão de obra para postos considerados inferiorizados no país 
europeu.

1  São de minha autoria as traduções para o português de textos teóricos e literários em francês.
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A iniciativa foi implementada na ilha da Reunião, no 
arquipélago de Guadalupe, na ilha de Martinica e na Guiana 
francesa. Em nossas análises, privilegiamos a experiência do 
BUMIDOM na esfera caribenha, ou seja, em Guadalupe e 
Martinica. Ocupando, respectivamente, a segunda e terceira 
posições no número de habitantes emigrados, esses espaços 
reconheceram na lei uma promessa de ascensão social e 
econômica durante o período de graves crises açucareiras e 
desemprego crônico. Vislumbrou-se, igualmente, o BUMIDOM 
como o sonho de um Eldorado em terras metropolitanas e 
como exercício da plenitude da identidade francesa que os 
ultramarinos ostentavam, até então, apenas no além-mar.

O tema foi considerado tabu por décadas e foi silenciado 
no plano social, econômico, político e artístico. Trata-se de uma 
fratura histórica latente que remonta à colonização francesa e 
cujas feridas permanecem abertas. A jornalista Régine Vinon 
define o BUMIDOM como “uma história pouco gloriosa para o 
imperialismo francês” (2009, s/p). Jacques Dumont, professor 
de história contemporânea na Université des Antilles, campus 
Pointe-à-Pitre, defende que “a história das Antilhas francesas 
foi construída sobre uma dolorosa relação com a ‘pátria mãe’, 
feita de rejeição e atração” (2019, s/p). Já o pesquisador e 
historiador Sylvain Pattieu aponta que “BUMIDOM “permanece 
nas memórias como uma instituição fraca e não amada”  
(2016, p.2).

No plano literário, o martinicano Loïc Léry dedica a obra 
ficcional de inspiração autobiográfica Le gang des Antillais2 

2  Está no prelo um artigo em que analiso a obra precursora de Loïc Léry e retomo a temática de 
BUMIDOM.
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(1985) à sua experiência como domiense3 em Paris. A adaptação 
cinematográfica da obra em 2006 promoveu uma série de 
debates em torno do tema, permitiu a reedição do romance, 
estimulou a existência de documentários como L’avenir est 
ailleurs (Léonard-Maestrati, 2007) e filmes como Bumidom le 
rêve brisé (Zobda, 2018) e encorajou outros escritores, como a 
martinicana Françoise Dô4 a acolher o trauma do BUMIDOM em 
suas produções literárias. Por sua vez, Maryse Condé, matriarca 
da literatura guadalupense, fez referência ao programa de 
migração no romance Desirada, de 1997, laureado com o Prix 
Carbet de la Caraïbe. A francesa de origem martinicana Fabienne 
Kanor discorre sobre o tema na sua obra de estreia, D’eaux 
douces, em 2004.

Desta forma, produções antilhanas denunciam o trauma 
do BUMIDOM, exercem o dever de memória e trazem à tona 
discussões silenciadas ao longo de décadas. No âmbito da 
tessitura literária, ao programa do BUMIDOM são associadas 
as vivências dilacerantes e transformadoras do exílio, do não-
acolhimento, do racismo, da (des)ilusão, do fracasso e da 
indiferença. 

Este artigo apresenta duas partes intituladas “Contexto 
antilhano e o programa BUMIDOM” e “Dever de memória e 

3  Tradução que proponho para o termo francês domien. Gentílico atribuído aos moradores da 
Martinica, Guadalupe, Guiana, Reunião e Mayotte, espaços definidos administrativamente como 
Departamentos ou Territórios ultramarinos franceses (DOM –TOM). Desde 2003, a sigla DOM-TOM 
cedeu lugar à sigla DROM (departamentos e regiões ultramarinos). 

4  A peça de Françoise Dô, Aliénation(s), está em negociação editorial para publicação. A peça, 
monólogo em torno da experiência familiar do BUMIDOM e da identidade antilhana, foi a principal 
laureada na primeira edição do Festival de petites formes, em 2017. Quando da participação no 
festival, o texto dramatúrgico se intitulava L’aliénation noire [A alienação negra]. Conheci Françoise 
Dô em Fort-de-France, capital da Martinica, durante meu estágio de pós-doutoramento. A autora me 
enviou por e-mail o texto da peça para uso acadêmico junto aos meus alunos da Universidade Federal 
Fluminense. 
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resistência”. A primeira se debruça nos dispositivos legais do 
programa, na sua implementação e nos contextos franceses 
metropolitanos e antilhanos na década de 1960. Busca-
se observar o cenário que tornou possível a migração em 
massa encorajada pelo BUMIDOM. A última parte volta suas 
atenções para a vivência do programa através da análise de um 
documentário e de um romance que descortinam as áureas de 
tabu em torno do programa, expondo as fissuras identitárias e o 
Eldorado às avessas que ele propiciou. 

CONTEXTO ANTILHANO E O PROGRAMA BUMIDOM
Como se comporta o país? [...] taxa de delinquência em 

alta, insatisfação geral, greves em vista, curva de desemprego em 
ascensão, escândalos políticos.

(KANOR, 2004, p.152) 

Para compreender o contexto em que o programa 
de imigrações BUMIDOM foi lançado e promovido junto 
aos departamentos ultramarinos, e notadamente junto aos 
departamentos caribenhos da Martinica e da Guadalupe, 
precisamos nos atentar para os mais relevantes acontecimentos 
nas ilhas nas décadas de 1960-1970: crise açucareira, êxodo 
rural, desemprego, subemprego e aumento demográfico 
nas cidades. No trecho do romance D’eaux douces presente 
na epígrafe desta parte do artigo, o tio da protagonista Frida 
lhe descreve o alarmante contexto martinicano, quando de 
sua viagem à região natal dos pais. O personagem busca 
evitar que a sobrinha se dedique a folhear os arquivos de  
France-Antilles, um dos mais antigos periódicos locais, e descubra 
as penúrias que cercam os familiares que não emigraram através 
do BUMIDOM. 
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O cenário de intensa crise foi ilustrado com maestria 
– e ousadia – na capa de um cd que compilou as canções de 
maior sucesso popular dos anos 1960. A iniciativa do musicista 
e produtor guadalupense Henri Debs, lançada em 2013, reuniu 
dezenove canções antilhanas em francês e nas línguas crioulas 
locais. Laureado com importantes prêmios internacionais, Debs 
criou a gravadora Debs music e trabalhou efetivamente no 
agenciamento de artistas antilhanos, notadamente a partir da 
década de 1970, com o surgimento e a rápida ascensão do zouk. 

Na imagem da capa, barracos de madeira invadidos 
por uma enchente e, no primeiro plano, crianças e mulheres 
descalças com pés imersos na água que transformara em rio 
a rua. Algumas delas fazem pose para a fotografia, colocam as 
mãos na cintura, demonstrando pouca ou nenhuma surpresa 
com as situações de penúria e de calamidade pública às quais 
estavam submetidas. Diante do olhar do fotógrafo, tornam-se 
dignas de atenção, recuperam alguma dignidade, forjam certa 
beleza e abandonam por segundos o anonimato de vidas em 
compasso de espera. Vidas em agonia, alijadas, à margem das 
políticas públicas e inscritas no mais ignóbil esquecimento. 
A fotografia retrata a precariedade dos bairros populares 
antilhanos naquele momento: ausência de infraestrutura básica, 
problemas sanitários diversos, barracos sem eletricidade, sem 
água encanada e sem esgoto; enchentes frequentes e população 
à mercê de todo o tipo de infecções e demais doenças. Observa-
se, igualmente, um sensível aumento da pobreza impulsionado 
pela crise açucareira que alçou muitos trabalhadores rurais 
ao desemprego, forçando-os a deixarem o campo em busca 
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de trabalho nas cidades. O quadro alarmante de 40% de 
desempregados e o êxodo rural intensificam o surgimento de 
comunidades carentes que se assemelham bastante às favelas 
brasileiras. Somam-se ao trágico panorama a rápida expansão 
demográfica e a proliferação de subempregos e de bicos 
para garantirem a sobrevivência de famílias em situações de 
abandono, miséria e desespero.

A imagem de desolação na capa de uma compilação 
musical: ecos da barbárie quotidiana, apelo à resistência, 
denúncia bradada em alto e bom som. O espanto de se 
associar a musicalidade caribenha à imagem de falência social e 
econômica da região. A cultura crioula, submergida tanto quanto 
seus protagonistas nas águas do descaso, demonstra de forma 
aguerrida sua predisposição a seguir contando com notas, tons 
e acordes a beleza, a criatividade e a produção artística que não 
se deixam obliterar por completo. 

O cenário desolador da década de 1960 nas Antilhas 
francesas mereceu a atenção do geógrafo e pesquisador francês 
Cédric Audebert. Ele se apóia em dados do Instituto Nacional da 
Estatística e dos Estudos para evidenciar as grandes dimensões 
da crise açucareira e as transformações econômicas e sociais por 
ela engendradas:

Desde o início da década de 1960, o destino 
da produção de açúcar - que pontuou a vida 
econômica e social dessas sociedades por vários 
séculos - foi selado; foi brutalmente reduzida 
em 76% na Martinica entre 1963 e 1972 (CCI da 
Martinica). Durante um período de trinta anos, 
de 1970 a 2001, as participações dos setores 
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primário e secundário no valor adicionado da 
Martinica aumentaram de 15,5% e 13,7% para 
4% e 13,9%. Ao mesmo tempo, a participação do 
setor terciário no valor agregado aumentou de 
73,9% para 82,1%. (2011, p.526)

O pesquisador analisa a relação entre os departamentos 
e a França metropolitana, explicando as implicações da 
departamentalização ocorrida em 1946. Nesta data, as ex-
colônias de Martinica e Guadalupe colocaram por terra os 
rumores de luta independentista ao lavrarem o contrato jurídico 
de anexação à França metropolitana. A Guadalupe passa a ser o 
departamento 971, enquanto à Martinica é atribuído o número 
972. Audebert defende que

o status departamental, sinônimo de assimilação 
política na França, fortaleceu a estrutura 
democrática e proporcionou a estabilidade e 
a paz necessárias para o progresso social. O 
exercício da cidadania foi fortalecido em suas 
dimensões jurídica, política e social. Também 
promoveu a mobilidade dos indivíduos para 
além dos territórios de origem, com a ajuda 
do Estado, através do BUMIDOM, quando a 
situação econômica o exigiu. No entanto, outros 
desafios econômicos, sociais e ambientais 
surgiram durante esse período, aos quais os 
sistemas econômicos e institucionais originais 
estabelecidos nos departamentos ultramarinos 
franceses se esforçaram para responder. Os 
desequilíbrios da economia e sua dependência 
estrutural da metrópole, longe de ser reabsorvida, 
aumentaram. (2011, p.525)

Se, no que tange aos departamentos ultramarinos, as 
situações de crise e de pobreza se agravam na década de 1960, 
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a França metropolitana enfrenta os revezes de uma vertiginosa 
sequência de independências de suas ex-colônias asiáticas e 
africanas, algumas efetivadas através de guerras sangrentas e 
dispendiosas. Eis algumas datas incontornáveis: 1953: Laos, 
Camboja; 1954: Vietnã do Norte; 1956: Marrocos, Tunísia; 1958: 
Guiné; 1960: Os outros territórios da África Ocidental Francesa: 
Daomé (agora Benin), Costa do Marfim, Sudão Francês (sob 
o nome de Mali), Alto Volta (que se tornou Burkina Faso em 
1984), Mauritânia, Níger, Senegal; África Equatorial Francesa: 
Oubangui-Chari (sob o nome de República Centro-Africana), 
Médio Congo (sob o nome de República do Congo), Gabão, 
Chade, Togo, Camarões, Madagascar; 1962: Argélia. Esta série de 
independências impactou a oferta de mão de obra para serviços 
considerados subalternizados e com modesta remuneração na 
França metropolitana, postos estes ocupados anteriormente por 
colonizados.

Em relação direta com essa série de independências, 
os anos de 1960 e 1970 se caracterizaram por desmedidas 
repressões da França metropolitana contra movimentos 
grevistas caribenhos. Na época, a França voltava sua atenção 
para a guerra de independência da Argélia e buscava coibir 
qualquer conflito concomitante. As greves, confundidas com 
mobilização social de insurreição à departamentalização, foram 
reprimidas de maneira extremamente violenta, com episódios 
de execuções sumárias. Fala-se em três homens mortos a tiros na 
Martinica em 1959. Para Jessy Patrice, “a criação do BUMIDOM 
foi acelerada por um lado pelo surgimento dos movimentos 
autonomistas e, por outro lado, pelos eventos de dezembro 
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de 1959” (2017, p.172). “Em 1974, uma greve de trabalhadores 
de bananeirais foi interrompida por tiros de um helicóptero da 
polícia. Mas o evento mais mortal foi o de Pointe-à-Pitre, em 
maio de 1967, onde não se podemos saber o número de vítimas 
– entre 8 e 87, dependendo das versões”, nos explica Jacques 
Dumont (2019, s/p).

Neste contexto, promulga-se em 26 de abril de 1963, 
em Paris, a lei do BUMIDOM, sigla para Bureau pour le 
développement des migrations dans les départements d’outre-
mer (Escritório para desenvolvimento das migrações nos 
departamentos ultramarinos). A iniciativa da lei é do primeiro 
ministro francês Michel Debré5, político gaullista que em visita 
com Charles de Gaulle à Ilha da Reunião em 1959, decide buscar 
meios de enfrentar o desemprego e a alta taxa demográfica 
desta ilha localizada no Oceano Índico. O BUMIDOM se organiza 
através de uma lei composta de vinte e um artigos versando 
prioritariamente sobre a formação e o funcionamento de um 
conselho de administração de quatorze membros e sobre o 
orçamento para a manutenção do projeto.

Trata-se de um projeto de imigração em massa em direção 
à metrópole para fins trabalhistas. O governo francês, à guisa de 
remediar a “superpopulação” das ilhas, não investe em políticas 
educacionais acerca da natalidade e da contracepção; tampouco 
se implica na criação de empregos e no desenvolvimento 
antilhano. Opta por retirar jovens de suas famílias e de encorá-
los a migrar para a França metropolitana. Augebert nos lembra 
que, na época, a metade da população antilhana tinha menos 

5  Michel Debré foi deputado, senador e ministro da 5ª República francesa, de 1959-1962. Recebeu 
algumas condecorações, dentre as quais a Comanda da Ordem Nacional da Legião de honra.
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de 20 anos (2011, p.529). Jacques Dumont afirma que a partida 
das ilhas pode ser lida como “hemorragia nos recursos humanos 
locais” (2010, p. 9). De fato, estimular a partida dos jovens, 
acarreta, para além de uma cisão no corpus familiar, um abrupto 
envelhecimento da população das ilhas e a precarização tanto 
dos serviços que lhe são ofertados quanto da perspectiva de 
crescimento econômico. 

Jacques Dumont reconhece, em entrevista para David 
Peyrat em 2019, o protagonismo da França metropolitana no 
estímulo ao baby-boom ultramarino: ele sentencia que a política 
do BUMIDOM 

foi em primeiro lugar o resultado da explosão 
populacional encorajada pela França após a 
Segunda Guerra Mundial. Só que esse baby-
boom foi positivo para a metrópole despovoada, 
mas não para o DOM, subdesenvolvido, que 
passou de 770 mil habitantes em 1954 para 1,3 
milhão em 1978. Por isso, organizou-se uma 
imensa migração de antilhanos ao continente 
(os números ainda são difíceis de estabelecer). A 
ideia, em teoria, não era ruim, mas os empregos 
propostos eram mal remunerados e as condições 
habitacionais desfavoráveis. O bilhete aéreo de 
ida foi pago, mas não o de retorno! (2019)

Por sua vez, a politóloga francesa Françoise Vergès, nascida 
na Ilha da Reunião, oferece duas pistas sobre o BUMIDOM no 
posfácio do livro no qual entrevista Aimé Césaire6: a primeira 

6  Aimé Césaire (1913-2008) é o mais expoente intelectual da cultura martinicana. Escritor de obras 
incontornáveis para o imaginário antilhano nos âmbitos da poesia, do teatro e do ensaio; crítico severo 
da escravização e do colonialismo; um dos criadores da editora Présence Africaine (1950), dedicada 
a publicar autores negros e co-fundador do Partido progressista martinicano (1958). Exerceu função 
pública entre 1945 e 2001, tendo sido prefeito de Fort-de-France e deputado. Teve desempenho 
ativo na departamentalização da Martinica, em 1946, o que lhe gerou críticas contundentes de 
políticos e intelectuais, como Raphaël Confiant. Desenvolveu com Senghor e Damas o conceito de 
Négritude, etapa fundamental de reabilitação da matriz africana como integrante da identidade 
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versa sobre o número de imigrantes, que alcançou a casa 
das dezenas de milhares na Guadalupe, Martinica, Reunião 
e Guiana; a segunda menciona o fato de Césaire considerar 
o projeto um “genocídio de substituição” (VERGÈS, 2005, 
p.123). Tal genocídio se explicaria pelo envio maciço de mão 
de obra antilhana para a França e pelo aumento de fluxo de 
trabalhadores metropolitanos nas ilhas. No balanço entre 
idas e vindas, o resultado é um grande descompasso entre as 
chegadas que, mesmo estimuladas pelo governo nacional, não 
chegam nem perto das cifras astronômicas dos domienses que 
se deslocaram para a Europa. Césaire atentava à época sobre 
os perigos dessa substituição de população e de mão de obra 
cujas consequências foram por ele comparadas a um genocídio. 
De fato, houve um ataque deliberado à identidade antilhana, às 
línguas crioulas e as culturas locais com o envio dos jovens para 
o exterior e a chegada de funcionários metropolitanos. Tudo 
leva a crer na implementação de uma nova etapa de colonização 
cultural em plena época democrática e republicana. Enquanto 
os ultramarinos migravam para fugir da crise e da penúria, 
se submetendo a atividades e modos de vida degradantes, 
os metropolitanos embarcavam para o Caribe na condição 
de funcionários expatriados com inúmeras benesses, como 
subsídios para instalação e manutenção, para além de aumento 
nos salários. Impõe-se, então, o seguinte questionamento: se 
havia postos de trabalho vagos, por que estes foram destinados 
aos metropolitanos e não aos antilhanos? 
antilhana. Césaire empresta seu nome ao aeroporto, a parques e ao teatro de Fort-de-France, capital 
da Martinica. Quando de seu falecimento, sua família recusou que seu corpo fosse enterrado no 
Panthéon parisiense, honraria oferecida a pouquíssimos intelectuais francófonos. Seu corpo repousa 
no singelo cemitério de La Joyau, em sua ilha natal.
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Sylvain Pattieu se aproxima do campo semântico de 
Césaire para caracterizar o projeto de migração. Para ele, o 
BUMIDOM “foi acusado de puncionar as forças de suas nações” 
(2016, p.83). Sabendo-se que puncionar é um termo médico que 
faz referência à perfurações de uma superfície com bisturi, o 
termo utilizado pelo historiador faz analogia entre o BUMIDOM 
e a invasão de um corpo, agressão a determinado modo de 
funcionamento, intervenção externa, sangria, derramamento 
de sangue. Por definição, uma punção deseja curar um corpo 
adoentado. Contudo, as sangrias ao longo da história médica 
apontam para óbitos como resultados de intensas retiradas de 
forças vitais através de perdas de sangue irremediáveis. Pattieu 
oferece os seguintes dados acerca do BUMIDOM, o que confirma 
o transplante de parte significativa da população ultramarina em 
questão: da Reunião partiram 76.583 migrantes, de Guadalupe, 
63.505, da Martinica 43.516 e da Guiana, 2.685 (2016, p.88). No 
que tange à repartição de gêneros e de tipos de migrações, o 
pesquisador apresenta os seguintes números: regrupamentos 
familiares: 61.625, homens-trabalhadores: 66.661, mulheres-
trabalhadoras: 31.990 (2016, p.89). Por sua vez, Jessy Patrice 
menciona outros valores em sua tese de doutorado sobre a 
migração: 42.689 emigrantes da Guadalupe e 42.622 da Martinica 
(2017, p.174), o que corrobora a dificuldade de se conhecer os 
dados exatos de migrantes.

A breve análise de alguns dos vinte e um artigos coloca 
em evidência a natureza da lei do BUMIDOM. Em seu artigo 2, 
a lei o define como “empresa dotada de personalidade civil e 
de autonomia financeira. Ela tem a qualidade de comerciante 
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e será inscrita no registro do comércio”. A lei não faz alusão, 
contudo, a que comércio se dedica o BUMIDOM. Por definição, 
todo comércio constitui uma circulação de mercadorias, 
através de venda, compra ou troca de produtos. No artigo 
subsequente não tardamos a compreender que o comércio 
do BUMIDOM se refere à circulação de pessoas7 e de mão 
de obra ultramarina em direção à ex-metrópole europeia.  
O termo ‘comércio’ explicita o caráter capitalista de natureza 
exploratória e desumanizadora do projeto. A partir de então, 
comparações entre o BUMIDOM e a escravização como 
mecanismos de violência diaspórica não tardaram a acontecer.

Em seu artigo terceiro, a lei preconiza que:
a empreitada tem por objetivo contribuir 
para a solução dos problemas demográficos 
interessando aos departamentos ultramarinos. 
Ela poderá:
- ser responsável por missões de formação 
profissional e de colocação de mão de obra 
originária dos DOM;
- estar encarregada de facilitar e assegurar 
implementações de caráter familiar;
- assegurar a coordenação prática das atividades 

7  Régine Vinon denuncia o tráfico de crianças – notadamente das órfãs – da Ilha da Reunião 
para a metrópole. A coragem jornalística de Vinon expõe as vísceras de um programa controverso, 
desumanizador e, não nos furtamos a dizer, criminoso. Ela declara que “como parte do BUMIDOM, 
Michel Debré ordenou que menores órfãos fossem enviados para a França. Mais de 1600 crianças 
foram transferidas para repovoar o campo em 64 departamentos [...]. Algumas foram adotadas, 
outras colocadas em uma casa, convento, contratadas para trabalhar nos campos. As condições 
eram horríveis. [...] Para serem transferidas, as crianças tinham que ser registradas como “alas do 
estado” e os pais, quando existiam, tinham que renunciar a todos os direitos sobre eles. Eles ficaram 
deslumbrados com as maravilhas: que seu filho se tornaria um médico ou um advogado, a França 
sendo apresentada como um Eldorado. Os serviços sociais diziam aos pais que seus filhos voltariam 
para as férias, o que era uma mentira. Na realidade, esses registros compulsórios foram feitos sob a 
pressão da figura imposta por Michel Debré. Quando não havia órfãos suficientes, o governo escolheu 
as crianças que considerava abandonadas, aproveitando o analfabetismo dos habitantes para fazê-
los assinar com a impressão digital os atos de abandono, quando estes não foram simplesmente 
falsificados. Anos depois, adultos que se acreditavam órfãos descobriram que sempre tiveram uma 
mãe, um pai ou irmãos na Reunião” (2009, s/p).
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de diferentes organismos intervindo na realização 
dos programas que ela preparou;
- cuidar das informações para futuros migrantes, 
assegurar a seleção profissional dos candidatos, 
organizar seu deslocamento e seu acolhimento;
- eventualmente criar e gerir centros de 
acolhimento e trânsito.

A presença do verbo “poder” explicita o caráter frágil, 
lacunar e inconclusivo da lei; as medidas de apoio ao imigrante 
passam a ser vistas como possibilidades e não como obrigações 
governamentais. O advérbio “eventualmente” também contribui 
para o apagamento dos compromissos sob a premissa do não-
engajamento francês. Observa-se, assim, um escritório que versa 
sobre a solução dos problemas demográficos dos departamentos 
ultramarinos sem demonstrar, na letra da lei, seus dispositivos 
e suas maneiras de operar suas atribuições. A despeito de seu 
texto lacunar e misterioso, o BUMIDOM permanece em vigor 
por quase duas décadas, de 1963 a 1981. Em 1983, ele passou 
a ser denominado Agence Nationale pour l’insertion et la 
promotion des Travailleurs d’outre-mer (ANT) [Agência nacional 
para a inserção e a promoção dos trabalhadores ultramarinos], 
tornando-se uma instituição responsável pela inserção social e a 
promoção profissional, destituída de vínculos ligados à migração. 
Ativa até os dias de hoje, a agência passa a ser chamada, em 
1992, de Agência ultramarina para a mobilidade. 

Pattieu insiste na premissa de que 
a organização da migração pelo BUMIDOM 
encontrou o desejo de muitos domienses de 
escapar de uma situação social muito degradada, 
aproveitando as oportunidades oferecidas na 
França metropolitana. (2016, p.84)
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O pesquisador nos ensina que 
essa migração, diante da crise social e política, é 
apresentada como uma emergência. O prefeito 
Jean-Émile Vié, presidente da BUMIDOM, 
explica isso claramente em 1971, durante sua 
entronização: “É possível chamar as pessoas 
para assumirem suas responsabilidades, para 
encorajar o controle da natalidade. Ao fazê-lo, 
influenciaremos o futuro, mas não o presente. 
Podemos desenvolver a agricultura, incentivar a 
industrialização, buscar a criação de empregos 
secundários e terciários. Os resultados serão, no 
entanto, sensíveis apenas a longo prazo. Apenas 
a migração tem efeitos imediatos.” (2016, p.86)

De maneira surpreendente, Vié defende a emigração em 
massa no âmbito do BUMIDOM, aludindo à urgência em se 
resolver questões complexas nos departamentos ultramarinos. 
É preciso assinalar que os problemas locais não surgiram de 
um dia para o outro e que poderiam ter sido minimizados e 
controlados através de ações efetivas de políticas públicas. 
Reduzir consideravelmente a população local não resolve, por 
óbvio, a questão. Os problemas continuam robustos, passando 
apenas a atingir um menor número de pessoas. O que o 
BUMIDOM faz, na prática, é selecionar os que devem sofrer 
com os problemas locais, permanecendo na terra natal, e os que 
devem ser expostos a outros problemas na metrópole, distantes 
da família. Trata-se de uma inegável sangria populacional.
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DEVER DE MEMÓRIA E RESISTÊNCIA
Há cadáveres na família dos quais ninguém fala. Ancestrais 

que fedem. Um odor forte. Armada com um pote de alvejante, eu 
esfrego. Esfreguem. Esfreguemos. Para encontrar o fio da história. 

(KANOR, 2004, p.139)

O historiador Sébastien Ledoux define o dever de memória 
como uma mensagem “que convoca a lembrança das atrocidades 
do passado para escapar à gagueira da história” (2009, p.8). 
O escritor Patrick Chamoiseau discorre sobre dominação e 
resistência na obra Escrever em país dominado:

Este imaginário dominado permanece 
indestrutível. Ele não tem paredes. Sem torres, 
exércitos ou projéteis. Ele não aparece em 
nenhum lugar e está ativo em tudo. Os produtos 
que ele gera como obras ou como uma visão 
do mundo são julgados por ele mesmo, e se 
registram de qualquer forma na rotina que ele 
imprime. O inesperado é que também surgem 
resistências. (1997, p.305) 

Ledoux e Chamoiseau se propõem a observar a importância 
de insurgências para a prática do dever da memória, o que 
permitiria o arrefecimento de dominações silenciosas e afastaria 
a escrita – e a imposição – de uma história tendenciosa e única. 
Por certo, o BUMIDOM constitui um desses traumas coletivos 
dignos de serem privilegiados pela rememoração, merecedores 
de serem entoados, expostos, esfregados, como defende 
Fabienne Kanor. Cumpre-se a premissa de que lutar contra as 
manobras e os perigos do esquecimento e encontrar o fio da 
memória, da narrativa e da vida se torna fundamental. Acolher 
o tema-tabu em um número cada vez mais significativo de obras 
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consiste em convocar testemunhos – ficcionais ou não – capazes 
de reverberar o BUMIDOM em toda a sua complexidade e em 
todas as suas implicações. Trata-se de reviver dores, revirar 
odores fétidos e exumar cadáveres, como salienta Kanor. Trata-
se, igualmente, de mensurar o abismo entre sonhos e vivências; 
friccionar a alienação, a desilusão e o rebaixamento. Pode-se 
vislumbrar, igualmente, a possibilidade de passar uma vida a 
limpo, de colocar a prova a identidade francesa na metrópole e 
de repensar as dinâmicas do exílio e do pertencimento.

O documentário L’avenir est ailleurs [O futuro é em outro 
lugar] (2007), de Antoine Léonard-Maestrati contempla diversas 
reações ao BUMIDOM. Assim que foi apresentado, o programa 
apresentava a ida à França como ascensão, redenção, viagem ao 
paraíso, promessa de felicidade, possibilidade de prosperidade e 
realização do sonho de ex-colonizados. O domiense selecionado 
após uma entrevista personificava o ser eleito para desfrutar do 
paraíso prometido. Muitas vezes, ele era a esperança de toda a 
família e planejava juntar suas economias para enviar para os que 
não tiveram a sorte de ser contemplados. Na pior das hipóteses, 
pensava-se, era melhor um emprego simples na metrópole do 
que o desemprego na ilha natal. Fabienne Kanor contribui para 
nossas reflexões ao retratar o sonho da partida – descrito como 
obsessão – e ao associar a ansiedade com os documentos a um 
câncer: “Ser transferido, conseguir sua transferência... É como 
um refrão obsessivo, um câncer na escala de um povo, o sonho 
organizado de toda uma diáspora” (2004, p.27). 

Apresentamos uma breve compilação de testemunhos 
do documentário de Léonard-Maestrati que descortina as reais 
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facetas do Eldorado prometido pelo governo metropolitano aos 
domienses. Yolaine Ilmay brada: “Não percorri 7.000 km para 
me tornar empregada doméstica.” Patrice Gémieux denuncia: 
“Apesar de ter carteira de identidade francesa, de ter servido 
no exército francês e de lutar por valores franceses, sempre me 
lembram de minha outra parte, sempre me lembram que sou de 
fora. [...] A nação não quer me reconhecer.” Emma Montplaisir 
aponta que a sorte não é partir, é “viver bem quando estamos 
fora.” Faustina Clérence confessa: “Eu senti imediatamente que 
eu era diferente. Eu não me sentia uma verdadeira francesa. Eu 
vinha de um país diferente. Eu me sentia estrangeira”. O jogador 
de futebol Liliam Thuram, de família guadalupense, explica: 
“Tenho tendência a dizer que sou francês. Mas sou um francês 
negro.” Gracieuse Melyon indaga: “Quando estamos na França 
dizemos que somos guadalupenses e quando voltamos, os 
guadalupenses nos viram as costas. Somos o quê?” 

Este mosaico de testemunhos desnuda as inúmeras 
decepções com o BUMIDOM, constituindo um flagrante exemplo 
de atração-rejeição entre a França metropolitana e as Antilhas. 
Em consonância com os testemunhos do documentário, eis os 
apontamentos do sociólogo martinicano Moïse Udino:

Na época do BUMIDOM um número ínfimo 
de pessoas podia retornar ao seu país natal e, 
somente, durante as férias. Primeiro, porque 
o bilhete para Paris era apenas de vinda. Em 
segundo lugar, o preço do bilhete de retorno 
era caro. E o retorno ao país significa a derrota. 
Embora, é preciso reconhecer que o BUMIDOM 
permitiu aos antilhanos encontrar seu lugar na 
sociedade francesa, de se integrar ao corpo social. 
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Mas podemos falar de integração de cidadãos 
que pertencem à mesma nação? O antilhano 
é francês. Assim que ele vai para a metrópole 
passa a ser considerado como migrante. Aliás, 
é difícil achar um termo genérico que possa 
traduzir exatamente essa situação particular dos 
Antilhanos. (2007, p.67)

Rapidamente, a lei de migração escancara as “sequelas 
da colonização” (SCHŒLCHER, 2008, p.191) e coloca em cena 
a desilusão, o fracasso, o racismo, a indiferença, a falta de 
oportunidades, o desprezo, a solidão, a depressão, os distúrbios 
psicológicos e psiquiátricos que se impõem no cotidiano de 
ultramarinos na ex-metrópole. A prostituição, o banditismo 
e a marginalidade passam a acenar como possibilidades 
para os migrantes. Udino nos alerta para o fato de que 
“independentemente do nível de educação dos migrantes, eles 
foram contratados para empregos de nível inferior” (2012, s/p) 
e acrescenta que “outros foram pegos pelo submundo (muitas 
histórias de drogas e prostituição, desaparecimentos, [...]. Esse 
racismo subjacente contribuiu para o confinamento psicológico” 
(2012, s/p). Se fizermos alusão à metáfora do BUMIDOM como 
um Eldorado, podemos facilmente constatar que no fim do arco-
íris não havia o tão sonhado pote de ouro e defender a ideia de 
um Eldorado às avessas. 

Fabienne Kanor é uma dessas artistas que facilmente 
reconhecemos como polivalente. Estreia no cenário cultural 
com o romance D’eaux douces (2004), publicado pela coleção 
Continents noirs8, da prestigiosa editora Gallimard e laureado 

8  A publicação do romance na coleção ‘Continents noirs’ da editora Gallimard casou muita polêmica. 
Criada em 2000, a coleção é apresentada no site da editora como convite para “descobrir, através do 



299LITERATURA, HISTÓRIA E PÓS-COLONIALIDADE: VOZES EM DIÁLOGO

com o Prêmio Fetkann! no mesmo ano. Em uma cadência própria, 
publica um romance praticamente a cada dois anos. Para além 
da carreira como romancista, se aventura na dramaturgia – 
com peça encenada e premiada, mas ainda não publicada –, na 
literatura infanto-juvenil e na cinematografia. Até a presente 
data lançou quatro curtas-metragens, todos em codireção, sendo 
dois deles com a irmã Véronique Kanor. Com a irmã realizou, 
ainda, um programa televisivo. Em 2019 publicou uma primeira 
tradução do inglês para francês, feita a quatro mãos com David 
Fauquemberg. O livro retraça as peripécias de um dos últimos 
sobreviventes do bairro negreiro que chegou clandestinamente 
aos Estados Unidos em 1860. Fabienne Kanor acolhe em suas 
diversas obras reflexões sobre a escravidão, a colonização, 
a morte, o exílio, a negritude, a sexualidade, a infidelidade, a 
feminilidade, a maternidade e a identidade pós-colonial9. A título 
de exemplificação, seu doutorado na Faculdade de Letras da 
Sorbonne, em Literatura comparada, se centrou na problemática 
da terra na literatura antilhana. Seu orientador na pesquisa, o 
célebre professor camaronês Romuald Fonkoua, redigiu livros 
premiados sobre Aimé Césaire e Édouard Glissant10. 

seu catálogo, uma literatura africana, afro-europeia, da diáspora e os seus autores”. Ora, Fabienne 
Kanor nasceu na cidade de Orléans, na França, filha de pais martinicanos emigrados para a França 
no âmbito do BUMIDOM. É uma francesa metropolitana que fez seus estudos em Orléans, em Tours, 
em Paris, e em Louisiana, nos Estados Unidos. Nunca morou nas Antilhas francesas. Tudo leva a crer 
que não pôde integrar o catálogo regular da editora por ser uma francesa negra de origem antilhana.

9  No artigo de minha autoria “‘Há que por o chão nos pés’: pés descalços, pé calçados e seus 
imaginários em narrativas pós-coloniais”, acolho em minhas reflexões o romance D’eaux douces de 
Fabienne Kanor e coloco em relevo a complexa relação materna e as lembranças de uma Martinica 
natal marcada por privações financeiras. O artigo foi publicado pela Dialogarts em 2019, em 
organização de Luciana Nogueira. 
10  Intelectual martinicano (1928-2911) de enorme expressão. Escreveu inúmeros ensaios, 
além de romance, peça de teatro e poesia. Seu romance de estreia, La lézarde, foi laureado em 
1958 com o prêmio Renaudot. Glissant estudou filosofia na Université de Sorbonne, manteve uma 
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Com um olhar apurado, provocador e intenso, Kanor 
perpassa temas incontornáveis para a identidade antilhana e 
para as relações entre França metropolitana e Antilhas. Filha 
de uma enfermeira e de um funcionário dos correios, ambos 
originários da Martinica, Kanor espelha sua biografia e a de sua 
família, imigrantes do BUMIDOM, em sua tessitura literária: no 
romance em questão, a autora se debruça sobre a história de 
Frida, antilhana que vive dilemas identitários e relacionais na 
França. Kanor define seu primeiro romance como “primeiro 
romance contemporâneo que se interessava nos antilhanos 
comuns, empregados humildes, sem futuro nem passado” (Apud 
HERBECK, 2013, p.966). O romance é considerado, ao lado de 
Bord de canal, de Alfred Alexandre, o divisor de águas para o 
fim do movimento intelectual da crioulidade, liderado por 
Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant e Jean Bernabé, e para o 
surgimento da pós-crioulidade literária antilhana. A crítica Célia 
Sadai antecipa as linhas gerais do romance ao reconhecer que 

na França, o ‘imigrante’ antilhano está alinhado 
ao mesmo nível dos negros vindos da África ou 
dos arquipélagos distantes. O motivo da cor é 
explorado no romance sob a vergonha / mancha 
do duplo paradigma. (2009, s/p)

escrita engajada, participou de grupo político de esquerda e foi exilado. Desenvolveu, ao longo das 
relevantes análises teóricas, conceitos fundamentais para a compreensão da identidade antilhana, 
dentre os quais, cito: Poética da relação, Poética do diverso, Crioulização, Opacidade, Caos-mundo, 
Todo-mundo, Antilhanidade, e Identidade raiz única e identidade rizoma (inspirado nos postulados de 
Deleuze e Guattari). No Brasil foi estudado de maneira pioneira pela professora Diva Barbaro Damato, 
da Universidade de São Paulo, de quem se tornou amiga pessoal. Diva redigiu a primeira tese sobre 
Glissant no Brasil, publicada anos mais tarde sob o título de Édouard Glissant: poética e política (1996). 
Escrevi um artigo analisando o dever de memória e a palavra ancestral na obra de Glissant. O artigo, 
publicado na revista Matraga (2019), observa os caminhos entre memória, história e oralidade nos 
romances Le Quatrième siècle e La Lézarde.
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Outra crítica, Véronique Larose, define as conturbadas 
relações familiares e o drama identitário antilhano (durante e após 
o BUMIDOM) contemplados no romance de maneira poética: 

Quimeras enlatadas. Silêncio ordinário: 
é necessário silenciar sentimentos e 
questionamentos. Esconda essa pele, essa 
história, essa língua negra. Amarre seu corpo 
negro. Moa seu coração negro. (2004, s/p)

De fato, D’eaux douces é um romance pungente e 
trágico que imbrica a feminilidade, a sexualidade, a negritude 
e a migração. A obra trata das relações conturbadas de Frida, 
estudante universitária à deriva, com a mãe, com o namorado 
antilhano Éric e com as amigas do MLN, movimento das negras 
em vias de emancipação. A narrativa se inicia com a confissão 
de Frida de que acabara de matar um homem e se encerra com 
o suicídio da protagonista. Na parte inicial do texto, a narradora 
inscreve a ida dos pais da protagonista para Paris no âmbito do 
BUMIDOM e discorre acerca das promessas do projeto:

Pai e mãe funcionários públicos, com chancela 
identitária francesa desde 1946 e felizes 
beneficiários do Bumidom, este escritório 
projetado para se ocupar de antilhanos na França, 
aqueles que sonhavam em ver o país, o belo País-
França, ao qual, no final de muitas infelicidades, 
acabaram por incorporá-los. (KANOR, 2004, p.10)

A mãe trabalha num hospital e 
não sonhou com nada além da França, ilustre 
pátria dos trabalhadores, proibida aos mendigos, 
bandidos e desempregados. A bela França com 
suas montanhas rechonchudas e suas fábricas 
que fazem tudo. (2004, p.25)
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A narradora explica que 
nesta outra parte da França, cabe aos antilhanos 
da metrópole desdobrarem os esforços. De 
ser útil no exército da salvação, na assistência 
social, no hospital, no banco, no secretariado. 
[...] Esse caminho das senhoras de branco pagas e 
formadas para limpar a merda dos outros.
(2004, p.41-42)

Entretanto, a mãe não se esquece da origem antilhana, 
embora busque negá-la no seu cotidiano:

Em função dos dias e de seus humores, ela sonha 
regressar a seu país, mamãe, jura que será mais 
feliz, que aqui a espera uma nova existência feita 
de risos, de refeições em família e de banhos de 
mar. Quando ela está muito disposta, imagina 
criar seu próprio negócio, um restaurante de beira 
de estrada como se vê aos quilos na metrópole 
e que acolheria grande parte dos turistas. Há 
também as horas de dúvida onde, desconfiando 
de tudo, ela ameaça terminar sua vida lá, reclusa, 
abandonada pelos seus, candidata potencial ao 
suicídio. (KANOR, 2004, p.157)

Após ser reprovada nas provas da universidade, Frida se 
curva aos insistentes conselhos da mãe para procurar emprego 
como enfermeira em um hospital. Na longa fila, Frida se 
depara com uma senhora que reclama “dos números elevados 
de domienses na profissão” (2004, p.184), a quem vocifera 
a resposta que segue: “Se de Gaulle e seu amigo Césaire não 
tivessem se lixado para a gente, sua cachorra, eu não estaria 
aqui na tua frente implorando por um formulário” (2004, p.184). 
Nesta perspectiva, a antropóloga Dolorès Pourette explica que

as estratégias de recrutamento do BUMIDOM 
visam igualmente ‘instruir’ as mulheres com 
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a finalidade que elas se adaptem ao modo de 
vida metropolitano. Assim, numa formação de 
‘especialização doméstica’, uma pré-formação 
intitulada ‘adaptação à comida e ao modo de 
vida metropolitano’ é ensinada. Esse tipo de 
formação consiste em ensinar às mulheres como 
cozinhar, fazer a limpeza, se vestir... de maneira 
correta segundo as normas metropolitanas. Não 
se trata, então, de ajudar estas mulheres a se 
inserirem na sociedade francesa, o bem-estar dos 
migrantes não faz parte das preocupações das 
políticas migratórias. A finalidade dessas políticas 
reside no fato de que os 200 migrantes devem 
se adaptar ao modo de vida metropolitano 
para que eles o reproduzam corretamente e 
que elas transmitam às suas crianças. Essas 
mulheres devem, portanto, contribuir para a 
reprodução da sociedade francesa, segundo suas 
próprias normas, se vigiando para não introduzir 
elementos culturais exteriores com a finalidade 
de preservar a identidade nacional. (2006, p.17)

No que concerne os postos ocupados por homens e 
mulheres no âmbito do BUMIDOM, as mulheres eram destinadas 
a cargos de domésticas ou enfermeiras enquanto os homens 
eram encaminhados para o exército, a polícia, a alfândega, os 
transportes e os correios e telégrafos. O grito de Frida diante 
do preconceito de uma branca metropolitana ilustra o tom 
de denúncia do livro. A obra retrata com vigor a vivência do 
BUMIDOM vista através de duas gerações distintas: a primeira se 
centra na primeira geração de antilhanos emigrados e a segunda 
privilegia os filhos de emigrados do BUMIDOM, filhos estes 
nascidos na França e – muitas vezes – com grande distanciamento 
afetivo das Antilhas. A mãe de Frida personifica o sonho do 
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Eldorado francês e a alienação reinante apesar dos inúmeros 
percalços experienciados, como observamos neste trecho: “Era 
a época em que a mãe acreditava piamente que sua vida estava 
diante dela, que começava no Havre para terminar em algum 
lugar nesse país de brancos, ao lado deste homem negro” (2004, 
p.12). A narradora confidencia que os pais de Frida, antes de seu 
nascimento, desejavam ter dois filhos e nomeá-los de “France” e 
“François” (2004, p.12), em homenagem ao país de acolhimento 
que lhes abriu as portas da Europa e do progresso. Tudo se 
passa como se os nomes franceses pudessem garantir a plena 
nacionalidade francesa, minimizando ou dirimindo as numerosas 
dificuldades de integração dos domienses no novo território. Ao 
que tudo indicava, os nomes europeus poderiam embranquecer 
a pele dos antilhanos e tornar a vida na ex-metrópole uma 
empreitada menos devastadora. 

O texto confronta o entorpecimento dos pais às dificuldades 
experimentadas – e denunciadas – por Frida:

Manter-se surdo às injúrias dos colegas de turma 
que não compreendiam que se podia não ser 
branco. E o cabelo deles, você viu os cabelos 
deles? A palma das mãos, o formato do nariz, a 
grossura dos lábios? A náusea. O mau da pele. A 
sede de desaparecer. O desejo de se fundir. Por 
muito tempo, Frida guardou esta dor, alimentou 
essa cicatriz. (2004, p.10)

Se, por um lado, os pais naturalizaram o preconceito e a 
xenofobia, a filha, por outro, não hesitou em enfrentar o drama 
desencadeado do BUMIDOM, assumindo progressivamente uma 
postura crítica, subversiva e de combate à série de inferiorizações 
infligidas aos antilhanos em território europeu. Como bem 
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salientou Kanor, Frida se esmera em esfregar os ancestrais 
fétidos para encontrar o fio da história. Fazendo eco ao drama 
exposto por Frida, Jessy Patrice enumera que 

muitos migrantes queixaram-se de não ser tratado 
como francês, atos racistas, discriminações 
para obter uma habitação ou emprego. Por 
conseguinte, sofreram discriminação econômica, 
social e política, apesar de sua cidadania francesa, 
eles foram percebidos principalmente como 
‘imigrantes de cor’ na sociedade de acolhimento. 
Durante este período, muitas associações 
antilhanas surgiram. (2017, p.173)

Somando sua voz às de Frida e de Patrice, Jacques Dumont 
pondera: “Muro difícil de atravessar, este da cor” (2010, p.5) 
e se pergunta: “Antilhanos das Antilhas. antilhanos na França 
ou antilhanos da França? ‘Negropolitanos’ como ironizam os 
que ficaram no país?” (2010, p.16). Dumont evidencia como 
o BUMIDOM toca em uma ferida ainda não cicatrizada da 
identidade antilhana: a da cor negra e a relação com os franceses 
metropolitanos. O pesquisador retoma Césaire ao reconhecer 
que “ao chegar na França, os antilhanos descobrem que eles são 
negros como os outros” (2010, p.4). O próprio Césaire já havia 
assumido, anos antes que “não é fácil ser antilhano, não deve ser 
fácil ser da Ilha da Reunião” (Apud VERGÈS, 2008, p.44). Nessa 
mesma ótica, o martinicano Frantz Fanon tinha anteriormente 
reconhecido em sua tese de doutorado Pele Negra, máscaras 
brancas que “um antilhano é branco pelo inconsciente coletivo, 
por grande parte do inconsciente pessoal e pela quase 
totalidade de seu processo de individualização. A cor da sua pele 
é negra. Todos os mal-entendidos procedem desse quiproquó” 
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(1971, p.156). De fato, a experiência do BUMIDOM retoma – e 
aprofunda – dores de outrora ainda latentes no inconsciente 
coletivo caribenho. Todas as intempéries que caracterizam 
a integração na França metropolitana colocam a nu, por um 
lado, o fato de os antilhanos serem considerados pelos ex-
colonizadores como cidadãos de segunda categoria marcados 
pela impureza da cor negra. E, por outro lado, a surpresa e a 
consternação dos antilhanos em se descobrirem negros. Há no 
imaginário local a ideia de que negros são os africanos. Nesse 
sentido, o BUMIDOM estilhaça utopias e Eldorados, trazendo à 
baila distopias e questionamentos silenciados.

À guisa de conclusão, Pattieu ensina:
O BUMIDOM não é apenas o herdeiro da história 
colonial, mas contribui, durante os vinte anos de 
sua existência, para a fabricação institucional de 
uma especificidade dos domienses na sociedade 
francesa. [...]A existência do BUMIDOM anda de 
mãos dadas com a persistência de certas formas 
de racialização, entendidas como um processo 
de construção da realidade social através da 
produção de categorias relacionadas à raça. 
(2016, p.84)

Logo, a lei do BUMIDOM descortina fissuras identitárias 
e acentua traumas que remontam às violências coloniais entre 
o início da colonização de 1635 e a departamentalização de 
1946 nas ilhas de Guadalupe e de Martinica. Interpretado como 
diáspora estimulada, o projeto em pouco tempo mostra sua real 
faceta e passa a ser visto como “ilusão de um paraíso perdido, 
jamais visto, jamais conhecido” (2004, p.51), como sentencia 
Kanor em trecho do romance D’eaux douces presente na exergue 
“desse” artigo.
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CORPOS FRATURADOS PELA HISTÓRIA: 
O CASO DE UALALAPI E ORGIA DOS LOUCOS,

 DE UNGULANI BA KA KHOSA
Vanessa Ribeiro Teixeira (UFRJ),

Por meio de uma análise comparativa entre as obras 
Ualalapi (1987) e Orgia dos loucos (1990), ambas da autoria 
do escritor moçambicano Ungulani Ba Ka Khosa, refletiremos 
sobre as diferentes formas de conceber o processo de 
reescrita ficcional da História, construído através de instigantes 
formulações alegóricas. Dentro dessa perspectiva, a releitura 
crítica da queda de um império e a observação desencantada do 
desmantelamento de um corpo assumem potenciais alegóricos 
semelhantes. Dialogaremos, então, com os postulados teóricos 
de Walter Benjamin (1984, 1994), levando em conta, sobretudo, 
as considerações sobre os conceitos de alegoria e da História. 
Achille Mbembe (2018) norteará as leituras sobre o exercício da 
necropolítica. Por seu turno, as palavras de Michel Serres (2001) 
serão pertinentes às discussões filosóficas sobre alegorização 
dos corpos e dos sentidos. 

UALALAPI: O COMEÇO DO FIM

Em Ualalapi, livro de estreia de Ungulani Ba Ka Khosa, 
somos apresentados aos processos de ascensão, sedimentação 
e desmantelamento do governo de Ngungunhane, o último 
imperador de Gaza. Líder do povo nguni1, Ngungunhane entra 
para a história oficial moçambicana como o último soberano 
1  Grupo originário da Zululândia e que, por meio de uma série de invasões e conquistas, se 
estabeleceu entre os rios Zambeze e Incomati, fundando o Império de Gaza.
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local que resistira às investidas da ocupação portuguesa em 
sua empresa colonial, tendo sido capturado apenas no final do 
século XIX, o que levou ao esfacelamento do império. Ao longo 
da narrativa de Khosa, por meio do exercício de metaficção 
historiográfica2, no entanto, deparamo-nos com outras faces 
do imperador, como a do conquistador cruel e sanguinário e 
a do governante temido por seus desmandos e injustiças. Em 
Ualalapi, o Império de Gaza, sob o domínio de Ngungunhane, é 
instaurado sobre o arruinamento dos corpos e das identidades 
de parentes, súditos e povos inimigos, ou transformados em 
inimigos pela necessidade de dominá-los. 

O primeiro discurso daquele que ficou conhecido como o 
“Leão de Gaza”, após o anúncio da morte do pai, Muzila, dá o 
tom que norteará os onze anos do seu governo: 

O poder pertence-me. Ninguém, mas ninguém 
poderá tirar-mo até à minha morte. [...] Os 
homens que não me conhecem, conhecer-me-
ão. Não vou partilhar o poder. Ele pertence-me 
desde que nasci do ventre de Lozio, minha mãe, 
a mulher preferida de Muzila. E serei temido por 
todos, porque não me chamarei Mudungazi, mas 
Ngungunhane, tal como essas profundas furnas 
onde lançamos os condenados à morte! O medo 
e o terror ao meu império correrão séculos e 
séculos e ouvir-se-ão em terras por vocês nunca 
sonhadas! Por isso, meus guerreiros, aguçai 
as lanças. Teremos que limpar, o mais urgente 
possível, o atalho por onde caminharemos, 
para que não possamos tropeçar com possíveis 
escolhos. (KHOSA, 2013, p.26)

2  Enquanto reformulação do romance histórico, identifica o projeto ficcional que pensa o seu 
próprio devir a partir de relação de tensão revisionista com o discurso oficial da História.
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A autoproclamada mudança do nome do soberano 
simboliza, a um só tempo, a ratificação do poder absoluto e a 
projeção de um governo que transforma corpos em escolhos, de 
acordo com seus interesses, fazendo do poder de decisão sobre 
quais corpos poderão e/ou deverão ser descartados a base 
da sua governança. Partindo dessa ideia, aproximamos nossa 
leitura das considerações tecidas por Achille Mbembe em torno 
do conceito de necropolítica (2003). Como aponta Mbembe, 

a máxima da soberania reside, em grande medida, 
no poder e na capacidade de ditar quem pode 
viver e quem deve morrer. Por isso, matar ou 
deixar viver constituem os limites da soberania, 
seus atributos fundamentais. Ser soberano é 
exercer controle sobre a mortalidade e definir 
a vida a implantação e manifestação de poder. 
(2018, p.5)

Na sequência de seus escritos, parafraseando Foucault 
(1997), Mbembe compara a ideia de necropolítica à de biopoder, 
compreendendo este último como “aquele domínio da vida 
sobre o qual o poder estabeleceu o controle” (2018, p.6). Em 
diversas obras literárias produzidas no continente africano, 
sobretudo aquelas criadas a partir do discurso anticolonial – ou 
seja, escritas dentro do contexto colonial, mas esmeradas em 
fazer-lhe oposição, questioná-lo e subvertê-lo –, a soberania 
que se impõe dentro do jogo do biopoder é aquela exercida pelo 
colonizador europeu. A literatura pós-colonial, na qual parece 
pertinente “encaixar” a obra de Ungulani Ba Ka Khosa, logra 
problematizar, à distância, o quadro relativamente simplista que 
dividia o mundo tão somente entre colonizadores (europeus) e 
colonizados (africanos). 
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Ualalapi se propõe a recriar ficcionalmente a trajetória de 
Ngungunhane, de forma a dessacralizar a figura monumental 
que o discurso anticolonial, seja literário, seja político-partidário, 
construiu às vésperas e nos primeiros anos da independência 
moçambicana. Ao invés de ser lido como o líder mítico que 
defendeu a autonomia de Moçambique diante da imposição da 
soberania portuguesa, as decisões do imperador para assumir e 
manter o poder são, ao longo de toda a narrativa, comparadas 
aos passos dados pelo colonizador europeu. Em resumo, o 
exercício da soberania que tem por base o direito sobre os 
corpos que a rodeiam deixa de ser uma experiência “estrangeira” 
para ser interpretada como uma prática das relações humanas, 
independentemente de distintivos nacionais ou étnicos.

O primeiro “escolho” a ser varrido pelo líder dos nguni é 
seu irmão Mafemane. Usando como justificativa a prevenção 
contra um possível golpe e usurpação do trono – atitude que, ao 
que parece, nunca foi um intento de Mafemane –, Ngungunhane 
envia os principais guerreiros do exército real até a aldeia onde 
residia Mafemane, para matá-lo. Ualalapi, personagem que 
dá nome ao título do livro, a contragosto, é quem desferirá os 
golpes que aniquilarão o corpo de Mafemane: 

Do fundo do corredor uma lança cortou o ar e foi-
se enterrar no peito de Mafemane. Este, alto que 
era, atirou o corpo para trás e voltou à posição 
inicial, cravando os olhos em Ualalapi, que fugia.

Quem é? – perguntou Mafemane.

– É Ualalapi – responderam os guerreiros mais 
próximos. 

– Chamem-no. Ele tem que acabar comigo, como 
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mandam as regras. Donde é que é?

– É nguni. 

– Ahn! – suspirou sorrindo. O corpo começou a 
vergar. Ao dobrar para frente a coluna, a lança 
enterrou-se mais no peito ensanguentado. Voltou 
com algum esforço à posição inicial e lançou um 
jato de sangue. Os joelhos foram-se aproximando 
à terra e assentaram definitivamente no chão, 
segundos depois. Enterrou as mãos na areia 
e manteve-se na posição genuflexiva durante 
segundos prolongados, esperando Ualalapi 
que se aproximava, de cabeça baixa. A dor 
no peito era de tal ordem que caiu de costas, 
apontando os olhos para o céu onde três estrelas 
despontavam. Sem a coragem de o olhar, Ualalapi 
aproximou-se de Mafemane, ajoelhou, tirou a 
lança do peito e voltou a enterrá-la vezes sem 
conta. O rosto, o tronco e outras partes do corpo 
de Ualalapi foram-se cobrindo de sangue quente, 
expelido do corpo de Mafemane, já morto. E à 
medida que o sangue ia correndo pelo corpo de 
Ualalapi, este mais fechava os olhos e enterrava 
com maior fúria a lança no tronco perfurado, 
desfeito, irreconhecível. Maguiguana e Mputa 
aproximaram-se.

– Chega – disseram –, há muito que morreu.

Ualalapi susteve a lança a poucos centímetros 
do peito de Mafemane e soergueu-se. Passou 
a lança para a mão esquerda e pôs-se a correr, 
atravessando as casas da aldeia, e gritando 
como nunca ninguém ouvira um não estridente, 
lancinante. (KHOSA, 2013, p.34 - grifo nosso)

Ualalapi cumpriu uma ordem soberana, não sem que 
ela também o aniquilasse. O atendimento à decisão arbitrária 
do imperador desespera o guerreiro, a ponto de, cerrados os 
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olhos, esfacelar o corpo de Mafemane, como se, com esse gesto, 
lavando-se com o sangue daquele tornado inimigo, pudesse se 
confundir com o morto e, assim, mostrasse como o seu próprio 
corpo também fora transformado em escolho descartável, 
disponível para atender à sedimentação da soberania. O corpo 
de Mafemane é arruinado, tanto quanto a identidade de Ualalapi, 
uma identidade que, depois da ordem cumprida, se nega a 
ser marcada pela covardia e pela injustiça. O “não estridente” 
lançado pelo guerreiro inaugura o questionamento dessa forma 
de poder e se projeta como voz de resistência. Não é à toa que 
o seu nome dá título à trama. O texto de Khosa esmera-se em 
afirmar, desde aentrada do volume, o seu compromisso com 
as vozes e as verdades sufocadas pelo poder. A personagem 
desaparece da trama, mas o seu grito ecoa como uma sombra a 
marcar o contradiscurso do poder, do status quo aniquilador. O 
grito de Ualalapi “cobriu o céu e a terra durante onze dias e onze 
noites, tempo igual à governação, em anos, de Ngungunhane, 
nome que Mudungazi adoptara ao ascender a imperador das 
terras de Gaza” (KHOSA, 2013, p.34).

A morte violenta de Mafemane, o estilhaçamento de seu 
corpo, nos permite percebê-lo como uma existência em ruína. Se 
assim o lemos, podemos interpretar esse momento da narrativa 
como uma construção alegórica que aproxima ruína e história, 
como nos ensina Walter Benjamin: 

A fisionomia alegórica da natureza-história, posta 
no palco pelo drama, só está verdadeiramente 
presente como ruína. Como ruína, a história se 
fundiu sensorialmente com o cenário. Sob essa 
forma, a história não constitui um processo de 
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vida eterna, mas de inevitável declínio. Com 
isso, a alegoria reconhece estar além do belo. 
As alegorias são no reino dos pensamentos o 
que são as ruínas no reino das coisas. Daí o culto 
barroco das ruínas. (1984, p.200)

Uma das principais características de produções ficcionais 
que enveredam pelas sendas da metaficção historiográfica, 
nos séculos XX e XXI, é a recriação de momentos da história a 
partir da concepção da mesma, não como progresso, mas como 
uma sequência de ruínas, ruínas essas provocadas em nome da 
soberania de um determinado grupo. Em “Sobre o conceito da 
história” afirma o filósofo alemão:

Todos os que até hoje venceram participam do 
cortejo triunfal, em que os dominadores de hoje 
espezinham os corpos dos que estão prostrados 
no chão. Os despojos são carregados no cortejo, 
como de praxe. Esses despojos são o que 
chamamos bens culturais. [...] Nunca houve um 
monumento da cultura que não fosse também um 
monumento da barbárie. E, assim como a cultura 
não é isenta de barbárie, não o é, tampouco, o 
processo de transmissão da cultura.
(BENJAMIN, 1994, p.225)

Parece-nos bastante oportuna a imagem criada por 
Benjamin para ilustrar a barbárie como resultado de um processo 
histórico de construção e manutenção de poder, imagem na qual 
os corpos espezinhados são os escolhos a serem varridos do 
caminho do “cortejo triunfal”. No caso da narrativa de Ungulani 
Ba Ka Khosa, os corpos aviltados em nome dessa soberania 
ganham singular importância no processo de reescrita da 
história por terem uma voz, uma face e identidades individuais. 
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Ainda que vencidos, arruinados pela/na história, não podem 
simplesmente ser riscados dela.

O guerreiro Ualalapi, através do seu “não lancinante”, 
fere o discurso heroico que ilustrava a governação do Leão de 
Gaza, por conta de sua resistência aos portugueses. Ao longo 
da narrativa ficcional, outras personagens surgirão para compor 
o contracanto, assumindo posturas desafiadoras do poder 
instituído. Dentre essas vozes, vemos a figura de Domia, filha 
do guerreiro Mputa, morto violenta e injustamente, acusado de 
traição pelo soberano. Eis o encontro entre Domia e o imperador:

– Queres matar-me? – perguntou o rei, ao que ela 
nada respondeu, pois tentou, de imediato, desferir 
a faca no peito do imperador. Este empurrou a 
mão da moça e sentiu a faca a penetrar na sua 
coxa direita. Não ligou importância. Retirou a 
faca da mão da moça e possuiu-a brutalmente, 
ela em baixo e ele em cima, ela esperneando e 
tentando batê-lo, e ele ofegando e tentando 
esmagá-la com o seu peso de homem e de rei.

Ultrajada e ferida no íntimo, e com os planos 
frustrados, Domia outra coisa não fez que cuspir 
na cara do rei e chamá-lo cão, coisa que ninguém, 
desde que o rei nascera, tivera coragem de dizê-lo 
de frente, porque de trás sabia que tudo falavam, 
mas de frente, nunca! E tremeu. Tremeu ao ver os 
olhos reluzentes de Domia que incandesciam na 
casa sem janelas, como os de um gato enfurecido. 
Tremeu ao sentir-se aviltado como soberano. 
Tremeu ao sentir que a palavra saía da boca de 
uma mulher. Tremeu ao se aperceber que a moça 
era filha de Mputa. E tremeu ao ver o sorriso de 
escárnio que despontava dos lábios da moça.
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Minutos depois, Domia era levada pelos guardas 
reais, com ordens terminantes de a fazer 
desaparecer da face da terra. Quando a chuva 
desabou, Domia deu o último suspiro, deixando 
a carne a ser desfeita pela chuva que não parou 
de cair durante semanas até que sobre a terra 
não restasse um osso. E o rei passou o resto da 
vida contemplando, a sós, o sulco que não mais se 
apagaria do corpo fizesse o que fizesse.

E poucos foram os que souberam que 
Ngungunhane tinha uma marca indelével na coxa 
direita do seu corpo. (KHOSA, 2013, p.48-49)

A jovem Domia, de apenas 13 anos, tenta vingar a morte 
do pai, munida de uma coragem jamais demonstrada por 
qualquer um dos súditos. Em resposta à tentativa de esfaquear 
o rei, é ferida na alma, através do estupro, que deveria não 
só ultrajá-la, mas também calá-la. No entanto, Domia desfere 
um golpe ainda mais profundo contra o “monumento” que 
logrou esmagar o seu corpo, mas não a sua identidade.  
Ao cuspir no rosto do soberano e chamá-lo cão, a moça atinge 
indelevelmente o poder que se considerava inabalável. Pela 
primeira e única vez ao longo de toda a trama, Ngungunhane 
tremeu. A força da subversão aqui deflagrada é potencializada, 
visto ser Domia duplamente subjugada: era serva e era mulher. 
O corpo do grande rei de Gaza, assim como a sua história, ficará 
para sempre marcado pela insurgência de uma subalterna, a 
qual impôs o seu grito, a sua fala possível, ao discurso/corpo do 
poder. A cicatriz incrustada por Domia alegoriza as pequenas 
revoluções desencadeadas no enfrentamento da história 
monumental representada, aqui, por Ngungunhane. Novas 
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verdades e vontades históricas são tatuadas no corpo do chefe 
nguni, visto que, como aponta Michel Serres, “a pele historiada 
traz e mostra a própria história” (2001, p.18).

Por fim, a filha de Mputa pode ser reconhecida, dessa 
forma, não como um corpo anônimo perdido para a história, 
mas como o seu principal elemento, o

sujeito do conhecimento histórico [que] é a 
própria classe combatente e oprimida. [...] ela 
aparece como a última classe escravizada, como 
a classe vingadora que consuma a tarefa de 
libertação em nome das gerações de derrotados. 
(BENJAMIN, 1994, p.228)

Alguns capítulos adiante chega enfim, outro momento 
emblemático da narrativa khoseana e que nos interessa analisar: 
a prisão de Ngungunhane, ocorrida no ano de 1895, e impetrada 
por Mouzinho de Albuquerque, o governador militar de Gaza, 
representante da coroa portuguesa. No sexto e último dos 
“micro-capítulos” que costuram toda a obra e são identificados 
como “Fragmentos do fim”, lê-se aquelas que teriam sido as 
últimas palavras de Ngungunhane antes do embarque para 
Lisboa, na condição de prisioneiro:

A mingi bonanga e mizeni yenu
Ngi ya hamba, manje mizokusebendza
nibafazi benu...
Jamais me vistes em vossas casas...
É verdade que me vou. Mas sereis escravizados 
com as vossas mulheres. (KHOSA, 2013, p.107)

Na sequência, é-nos apresentado o último capítulo da 
narrativa, intitulado “O último discurso de Ngungunhane”, e 
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deparamo-nos com a recriação ficcional de um discurso que 
transita entre a maldição e a profecia:

Estes homens da cor de cabrito esfolado que hoje 
aplaudis entrarão nas vossas aldeias com o barulho 
das suas armas e o chicote do comprimento da 
jiboia. Chamarão pessoa por pessoa, registando-
vos em papéis que enouqueceram Manua e que 
vos aprisionarão. Os nomes que vêm dos vossos 
antepassados esquecidos morrerão por todo o 
sempre, porque dar-vos-ão os nomes que bem 
lhes aprouver, chamando-vos merda e vocês 
agradecendo. [...] O papel com rabiscos norteará 
a vossa vida e a vossa morte, filhos das trevas. 
(KHOSA, 2013, p.115-116)

As palavras do imperador, irado, lançadas contra o povo 
amontoado no cais e comemorando a sua partida, prenunciam 
os vários momentos da tragédia colonial que se abaterá 
sobre o território moçambicano, subjugando suas gentes.  
É interessante observar como Ngungunhane identifica a escrita 
como a primeira e principal arma de dominação utilizada pelos 
“homens da cor do cabrito esfolado”. Por entre a previsão e a 
maldição, o soberano destronado vocifera:

Por todo o lado, filhos das trevas, verão a 
morte a estampar-se nas casas que forem 
erguendo. Andarão como lagartos por estas 
terras, procurando a luz para aquecer as vossas 
escarnas de sáurios. E à noite, atravancados nas 
casas, sentirão passos estranhos a calcarem as 
varandas e a aproximarem-se da porta, onde 
ficarão estampados por séculos, os contornos 
das orelhas que escutarão o que não disserem. A 
morte e o luto espalhar-se-ão por estas terras e o 
preto sobrepor-se-á à negrura da vossa pele farta 
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de caminhar entre cadáveres vivos e apodrecidos 
que se espalharão pelas ruas. E chegará o tempo 
em que fugirão para o mato, onde começarão 
a caçar os homens da vossa perdição, matando 
um aqui e outro ali. Aí respirarão o ar da vossa 
existência por pouco tempo, pois começarão 
a odiar-se e a matar-se por pensarem no trono 
antes de o conquistarem.
(KHOSA, 2013, p.119-120)

As cenas de terror se sobrepõem ao longo do discurso 
do chefe nguni, levando-nos a experimentar uma projeção 
apocalíptica marcada por processos escatológicos, seja através 
de imagens que ilustram o arruinamento dos corpos, seja por 
meio do tom visionário que aponta para o fim do mundo, o 
fim da História. Os corpos arruinados funcionam, assim, como 
alegoria de uma história também em processo de ruína.

Chegada a vitória, tereis um preto no trono 
destas terras. Exultareis de alegria ao verem 
subir panos na noite chuvosa da vossa vitória. 
Mas não tereis chegado ainda o tempo da vossa 
felicidade, seus cães, porque a maldição que 
abraçou estas terras perdurará por séculos e 
séculos. [...] Serão os primeiros dias da vossa 
desgraça que se completarão com os homens que 
correrão as matas, matando os pais e as mães, 
ávidos do tempo do chicote e das plantações de 
sonâmbulos. A confusão reinará por séculos e 
haverá suplícios ao fogo; rebentarão as barrigas 
grávidas de mulheres inocentes, obrigando os 
pais a comer os nados-mortos sem uma lágrima 
nos olhos. [...] E a fome chegará à loja onde os 
cantineiros passarão a vida a espantar as moscas, 
enquanto o povo inteiro transforma as ruas 
em cantinas. As cadeias multiplicar-se-ão e os 
homens do mando chegarão ao ponto de prender 
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a todos porque todos venderão e comprarão 
coisas ao preço que ninguém sabe. E as ruas 
estarão desertas. E haverá chefes sem súditos. E 
terão que voltar ao princípio dos princípios. Eis o 
que é e o que será a vossa desgraça de séculos, 
homens. (KHOSA, 2013, p.121-123)

A ideia de “voltar ao princípio dos princípios” ratifica 
o teor apocalíptico das palavras do rei, que logra projetar os 
acontecimentos futuros da história moçambicana. Tal projeção 
está diretamente articulada às estratégias da escrita ficcional 
erguida a partir de um “corpo a corpo” com a História, escrita essa 
capaz de preencher os vazios do discurso histórico oficial criando 
aquilo que “poderia ter sido”, mas também de transformar “o 
que foi” em vaticínio nunca registrado.

ORGIA DOS LOUCOS: CRÔNICAS DE TRAGÉDIAS ANUNCIADAS

Algumas das maldições de Ngungunhane parecem nortear 
a escrita dos nove contos reunidos em Orgia dos loucos (1990), 
segundo livro publicado por Ungulani Ba Ka Khosa.

Logo nas primeiras páginas, deparamo-nos com duas 
epígrafes e uma dedicatória que nos indicarão o tom do fio 
discursivo de Khosa: “A felicidade é frágil, e quando a não 
destroem os homens ou as circunstâncias, ameaçam-na os 
fantasmas.” (Marguerite Yourcenar); “No meu país a única forma 
de liberdade permitida é a loucura.” (Jorge Viegas); “A todos nós, 
vítimas da nossa condição” (Ungulani Ba Ka Khosa). Não à toa, ao 
longo de várias leituras, somos obrigados a encarar um mundo 
de perspectivas esvaziadas que vai costurando as desventuras 
dos personagens aí elencados.



322 LITERATURA, HISTÓRIA E PÓS-COLONIALIDADE: VOZES EM DIÁLOGO

Dentre os nove contos publicados em Orgia dos loucos, 
focalizamos identidades mergulhadas em processos de ruína. 
Três deles, nomeadamente “A solidão do Senhor Matias”, 
“Fragmentos de um diário” e o homônimo “Orgia dos loucos”, 
nos chamaram a atenção, novamente, para a imagem da ruína 
como alegoria da história. Nesses casos, no entanto, ao invés de 
depararmos-nos com o arruinamento de um “corpo-monumento” 
(Ngungunhane) ou de um “corpo-império”, encontramos vidas 
arruinadas no cotidiano de um Moçambique pós-independente, 
marcado pela escassez, pela fome, pela miséria, pela violência e 
pela morte – assim como “previra” o Leão de Gaza. Entendemos 
que a organização dos contos no livro, dispostos exatamente 
nessa sequência, não é aleatória.

Em “A solidão do Senhor Matias” – conto sobre o qual nos 
demoraremos mais adiante – lemos a experiência de deslocamento 
da identidade do ex-colono português, abandonado em meio às 
transformações de um Moçambique independente, recusando-
se veementemente à possibilidade de assimilação da cultura 
local. O resultado desse comportamento é o isolamento que o 
mantém inerte e preso num tempo fora do tempo.

Já em “Fragmentos de um diário”, acompanhamos as 
linhas dispersas do diário de uma jovem mulher que decide tirar 
a própria vida após matar o filho. O drama de Dolores – “Deixei 
de ter futuro. Deixei de dar importância ao presente. Deixei de 
existir” (KHOSA, 2016, p. 58) – denuncia a anulação de sua própria 
identidade em consequência da realidade de penúria vivida nos 
grandes centros moçambicanos. Essa perspectiva negativa da 
realidade condena tanto o “pai” – especificamente o marido de 



323LITERATURA, HISTÓRIA E PÓS-COLONIALIDADE: VOZES EM DIÁLOGO

Dolores, que a deixa sozinha com o filho – quanto a Pátria pelo 
mesmo crime: a negligência. A personagem suicida, que parece 
carregar no próprio nome o vaticínio da vida dolorosa, chega 
ao extremo de sua “desexistência” num dia 20 de maio – última 
data dos seus escritos –, mas, antes disso, reconhecemos suas 
motivações em linhas de outras datas, como nos informa, por 
exemplo, um “5 de abril” qualquer:

Quis recordar-me do meu marido, dos olhos 
ternos, da timidez que lhe fugia, do seu ar farto 
deste mundo de desgraça, do seu silêncio às 
palavras de todos os dias, das suas bebedeiras 
gritantes em noites de sábado, da quebra 
voluntária do Xirico das mesmas palavras, 
das afirmações virulentas à pátria de todos 
nós, do amor diferente que tivemos na noite 
que antecedeu a fuga, do arrumar apressado 
da roupa, da saída silenciosa do prédio, das 
promessas de tudo, da carta primeira e última, 
do seu silêncio, da saída do seu fantasma da casa, 
dos amigos que me assediaram com promessas 
de amor eterno, entremeadas de pão e leito e 
roupa e carro e televisor e tudo, Dolores, tudo 
o que quiseres, mulher, jóia, tudo, mas abre-me 
as tuas coxas, dorme comigo, Dolores, dá-me 
uma noite, esquece o teu homem, eu sou rico, 
Dolores...

Quis recordar-me de tudo isso neste dia de anos 
do meu filho, mas as paredes nuas da minha casa, 
o silêncio do meu filho, o prato vazio, a geleira 
despida, as baratas que me olham, a sombra do 
meu corpo, da minha caneta, da mesa, do meu 
filho, impedem-me de rir da minha vida, da minha 
existência, da minha realidade.
(KHOSA, 2016, p. 55-56)
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O espelho que essa voz denunciante tem nas mãos revela 
um mundo doente, onde sequer há espaço para as lágrimas, 
menos ainda para o riso.

Após experimentar a vida parada e solitária do Senhor 
Matias e a desistência da vida de Dolores, somos assombrados 
pelo despedaçamento do homem moçambicano, vítima dos 
revezes da História, revezes esses que, estranhamente, sempre 
resultam em grandes perdas para os mais fracos. No conto “Orgia 
dos loucos”, parecemos estar diante de uma festa caótica, na 
qual a Guerra é, ao mesmo tempo, anfitriã e convidada. António 
Maposse deambula por um rio de corpos fragmentados, dentre 
os quais reconhece a mulher, Maria, não com os olhos, que 
parecem se recusar a ver o verdadeiro tamanho e a cor da Morte, 
mas com as mãos. O desespero diante da mulher, violentada, 
despedaçada e morta, leva-o a caminhar na busca desenfreada 
pelo filho. A aldeia não é mais aldeia, mas um depósito de 
cadáveres. A orgia é dos ratos, os senhores da guerra que rasgam 
Moçambique de lado a lado. António Maposse reage:

Não, não serão esses cães raivosos que tirarão a 
vida ao meu filho...

[...]

- João!

Grito sem eco. Olhar angustiado. Gestos mortos. 
Estou morto. Sou um fantasma. Estou entre os 
espíritos.

- Estou morto!, gritou. Não ouviu o grito. Não 
sentiu sobre os pés as tripas sem dono, as 
mãos decepadas, as cabeças esfaceladas, as 
costelas partidas, os olhos rebentando, a carne 
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desfazendo-se, as moscas chafurdando no líquido 
dos mortos, o sangue em coágulos, as fezes sem 
cor, os lagos de mijo, o mar de vómitos, os rios 
de sangue. Nada sentiu. Caminhava como um 
fantasma. Caminhava. Caminhava.

- Pai!

- Uma voz.

Estacou. Rodou o corpo.

- Quem é?

Voz moribunda.

- Sou eu.

- Quem?

- O teu filho.

- Estou vivo.

- Estás morto.

- Estou vivo.

- Não existes.

Silêncio. Um corpo jovem saiu duma latrina de 
caniços.

- Sou teu filho João.

As mãos de Maposse tactearam o corpo jovem; 
os dedos percorreram o resto e o pescoço, e 
detiveram-se nos ombros frágeis.

Olharam-se.

- Tu não existes, João.

- Estou vivo.

- Ninguém está vivo. Estamos mortos. Somos 
espíritos angustiados à porta duma sepultura 
decente. A vida está com os outros, João.
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- Outros quem?

Maposse não respondeu. Tirou as mãos dos 
ombros, olhou para o moço e retirou-se da zona, 
perseguido pelas moscas insaciáveis.
(KHOSA, 2016, p.66-68)

Diante das palavras de Maposse, podemos nos indagar: 
Poderá o pai ser Pai quando a Pátria é anfitriã da Morte? 
A estrutura familiar, a relação com o filho, recortes que 
singularizavam sua identidade, são pulverizados em meio a 
uma realidade permeada pela violência. A carnificina, o quadro 
caótico, o acúmulo de imagens grotescas e escatológicas, nos 
trazem aos ouvidos as antigas “profecias” do imperador nguni, 
reveladas em Ualalapi: 

A desordem será de tal ordem que as casas 
mudarão de ar, passando a ter a cor da morte 
que se instalará nas vossas terras que terão a 
extensão de meses e meses de percurso. [...] 
crianças e velhos, homens e mulheres [...] serão o 
alimento de ratos gigantes que terão a liberdade 
das avenidas e casas sem dono.
(KHOSA, 2013, p.121-122)

Em “Orgia dos loucos”, o cenário de corpos despedaçados 
pode ser lido, mais uma vez, como alegoria da história enquanto 
ruína, ao mesmo tempo em que aponta para um processo 
de fragmentação identitária na sociedade moçambicana. 
Evidentemente, entendemos a construção alegórica à luz de 
Walter de Benjamin, que a traduz como o exercício de dizer o 
outro recalcado (1984). 

Debruçaremo-nos, agora, mais demoradamente, sobre 
a leitura do conto “A solidão do Senhor Matias”, o qual abre 
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espaço para a reflexão sobre a realidade singular experimentada 
por alguns ex-colonos portugueses que ficaram “presos” às 
vingativas lianas das terras moçambicanas:

I
O tempo entrou pela casa adentro e vagueou 
como um pássaro ferido pela sala enorme e 
moribunda, procurando as frestas por onde 
se infiltrou e estancou, reduzindo os séculos 
e séculos de luz em pó e cinza. As lascas de 
tinta caíam do tecto e das paredes, formando 
figuras estranhas e desconhecidas no chão sujo; 
as baratas e os ratos circulavam sem pudor, 
brincando na luz e na sombra, passeando 
por entre as cadeiras e mesas do tempo da 
pacificação, e olhando com certa naturalidade as 
teias de aranha que se ligavam entre si, criando 
um céu de nuvens poluídas que rarefaziam a luz 
da lâmpada que se limitava a iluminar o centro 
onde as vozes da noite chegavam aos bocados, 
partidas, fragmentadas e se amontoavam no 
círculo de luz, deixando o tantã longínquo 
arremessar-se à sombra e às paredes onde os 
espíritos petrificados dos brancos da desordem e 
da mentira, incapazes de sustarem o avanço dos 
deuses africanos, sonhavam com galeras remotas 
que os libertassem das lianas que os afastavam 
do mar da descoberta e da civilização.
(KHOSA, 2016, p.41)

O extenso parágrafo que inicia a narrativa nos coloca 
diante de algumas imagens que parecem traduzir todo processo 
de encontros e desencontros do percurso colonial. Os tempos 
da história e da memória encontram-se num espaço específico 
– a “casa” que, mais adiante, saberemos ser do velho Matias 
–, carregando consigo vários símbolos de ruína. Tal como um 
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pássaro ferido, o tempo, preso a esse lugar emblemático da 
presença do colonizador em terras africanas, surge-nos como 
um personagem desnorteado e enfraquecido em busca de 
alguma fresta de liberdade. A liberdade para esse tempo seria 
a reconquista de sua essência, que é o movimento dinâmico, o 
contrário exato da inércia que o aprisiona.

A casa, ao mesmo tempo anfitriã e algoz do tempo, é 
descrita de forma a ilustrar um inegável estado de desconstrução, 
por meio da ruína, de uma realidade de séculos, reduzidos a 
“pó e cinza”. Entre a “luz e a sombra”, “as baratas e os ratos”, 
indesejáveis personagens, parecem incorporar o dinamismo do 
qual o “tempo parado” já não é capaz. Curiosamente, os móveis 
espalhados pelo aposento em ruína remontam ao “tempo da 
pacificação”, o que, em termos estratégicos da trajetória colonial, 
significou o período final da efetiva subjugação dos autóctones, 
controle dos levantes de resistência à presença europeia e, 
consequentemente, domínio total do território moçambicano.

Outra imagem bastante cara à construção de uma alegoria 
do tempo na cena descrita acima é a da “teia de aranha”. Tal 
elemento funciona como metáfora do exercício de construção da 
História, ao mesmo tempo em que seu entremeado caprichoso 
convoca para a reflexão sobre o processo da escrita literária. 
Entretanto, não podemos ignorar o fato de que sua presença é 
constante em lugares não higienizados, isto é, a história que se 
inscreve na teia, e a partir dela, pode ser lida como um percurso 
sujo. Não nos parece arbitrária tal acepção quando o que está em 
jogo é a história colonial. Por outro lado, simbolicamente, a teia 
se irmana aos objetos do universo da tecedura – o fio, o tear, a 
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roca –, elementos esses que, em diversas culturas, dentro e fora 
de África, servem como alegoria do destino. Não é à toa que, 
ao final desta cena, o narrador dá indícios do destino amargo a 
ser cumprido pelos ex-colonos, antigos exploradores das terras 
e das gentes de Moçambique, identificando-os como

espíritos petrificados dos brancos da desordem e 
da mentira [que], incapazes de sustarem o avanço 
dos deuses africanos, sonhavam com galeras 
remotas que os libertassem das lianas que os 
afastavam do mar da descoberta e da civilização. 
(KHOSA, 2016, p.41)

As lianas das terras africanas, como raízes da justiça, 
condenam seus opressores de séculos a permanecerem presos 
em seus domínios, não mais como vencedores, mas no lugar dos 
vencidos.

Na sequência da narração, acompanhamos a descrição 
da casa, dos homens, da história e da memória de um tempo 
inerte, que denuncia a existência deslocada de uma identidade 
que resiste em conviver com as transformações do seu destino:

II
Sentado numa mesa do centro, por baixo da 
lâmpada, o branco tinha os cotovelos fincados 
na mesa e a cabeça metida entre as mãos calosas 
e sujas; os pés cruzavam-se nos tornozelos e o 
olhar de morto não via o líquido a escorrer pela 
mesa e a cair pelos bordos, atingindo o chão 
em gotas contínuas e compassadas. Em redor 
da mesa garrafas vazias amontoavam-se ao 
acaso. No fundo da sala, em frente ao balcão 
escancarado, sentado sobre a cadeira de três pés 
o negro João tinha a cabeça recostada à parede 
e pensava nas mulheres que dançavam, algures, 
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cobertas pela noite e recortadas pela lua que 
deixava os fiapos escorrerem pelo terreiro do 
tantã como lianas perdidas quando o branco, 
escarrando sem modos, o trouxe à realidade da 
sala sem idade, obrigando-o a virar o corpo e 
olhar para a mesa repleta de garrafas de vinho e 
a parede à esquerda do branco onde os escarros 
se perfilavam, marcando as noites de infortúnio 
do senhor Matias, branco que herdara as 
propriedades do pai ainda novo e que tinha como 
diversão predilecta a mania de tirar a virgindade 
das moças das aldeias em troca do sal amontoado 
num armazém onde as fornicava de pé e deitado, 
e onde uma delas teve o primeiro mulato das 
redondezas que resolveu emigrar, anos depois, 
para a distante cidade onde se tornou num 
mecânico sem clientes, pois a preta que Matias 
resolvera levar como amásia puxara-o, num dia 
sem registo, aos curandeiros do interior com o 
objectivo único de tirar a clientela dos monhés da 
zona em seu benefício e à custa do primogénito 
que viu a clientela da cidade a fugir-lhe das mãos 
do dia para a noite, enquanto o pai, lá longe, não 
tinha mãos para atender os pretos que faziam 
bicha de um dia de percurso, atarantando os 
monhés que mais não fizeram que rezar dia e 
noite sem nada conseguirem.

Estas e outras histórias, o preto João conhecia-
as tão bem, como todos os homens em idade 
de compreender, porque os curandeiros destas 
terras não são muito dados aos segredos da 
profissão quando os brancos resolvem abeirar-
se das palhotas das serpentes mortas e vivas. 
(KHOSA, 2016, p.41-43)

O passado do Senhor Matias é revelado pela indiscrição do 
narrador que invade as memórias partilhadas entre o velho dono 
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de armazém e seu empregado. Essa cena serve como ilustração do 
emaranhado problemático que foi a relação colono-colonizado. 
A perspectiva do “tempo parado” é ratificada pela ausência 
de movimentos dos personagens apresentados, seja o senhor 
português, seja o criado moçambicano. Parece-nos interessante 
ressaltar que essa existência imóvel é verbalizada pelo próprio 
protagonista logo no início da terceira parte do conto:

- Qual é a data de hoje, João? – A voz era arrastada, 
cansada, gutural.

- Não sei patrão, respondeu o preto.

- Está bem... não interessa... Já não interessa 
saber a data, os dias, as horas, já nada interessa, 
João. Tudo parou... tudo, e ela tinha razão... 
recorda-se [...] (KHOSA, 2016, p.43)

Voltando à cena anterior, percebemos que as imagens 
que envolvem ação estão na lembrança, nas memórias do 
passado que, mesmo silenciosamente, patrão e empregado 
compartilham. No tempo presente, “o líquido a escorrer pela 
mesa e cair pelos bordos, atingindo o chão em gotas contínuas e 
compassadas”, é o único elemento a sugerir movimento, ligando-
se, alegoricamente, ao exercício da rememoração. É a imagem 
de uma memória que nasce da terra e para ela retorna, líquida, 
informe e fragmentada.

Morta junto ao império que para ali a encaminhou, a 
figura inerte do Senhor Matias, minuciosamente disposta sob a 
lâmpada, tenta manter-se imóvel no lugar que parecia cristalizado 
pela relação colonial: o centro. Fincando os cotovelos à mesa, 
como quem resiste a abandonar tal posição, o branco parece 
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querer manter uma identidade inteira, impermeável, ainda 
que apenas ilusoriamente. Atentemos ao fato de que não é a 
partir do centro que vislumbramos o passado do colono, mas, 
ao contrário, apenas quando deslocamos nosso olhar para a 
margem, encontramos as respostas para o infortúnio do velho. 
João, o negro, o servo, a partir de sua posição marginal, torna-
se o observador privilegiado das histórias da casa, da história 
colonial e do presente arruinado. A identidade de Matias é 
necessariamente atravessada pela identidade de João e de 
tantos outros personagens que acompanharam sua trajetória. 
Ainda que resista, mantendo-se inerte, o ex-colono não pode 
escapar a uma espécie de metamorfose. Como consequência da 
recusa, Matias experimenta o deslocamento dentro da cultura 
na qual está inserido. O caráter inevitável dessa relação havia 
sido anunciado por sua amásia antes de falecer:

As imagens cobrem a sala e as palavras elevam-se, 
sonantes: Não tentes sonhar, Matias, porque ao 
mar já não voltarás. Estás morto, és um cadáver 
ambulante. E quando os pretos tomarem conta 
destas terras não terás outra atitude que olhar 
passivamente para tudo o que é teu. E o mar 
jamais voltará à tua mente, porque a nossa água 
bebeste e aceitaste os nossos espíritos e entraste, 
vezes sem contas, nas palhotas dos nossos 
curandeiros onde te untaram o corpo inteiro com 
o sangue dos pretos. Não tens salvação, Matias, 
és preto, e por mais que escarres, por mais que 
insultes estes pretos, não voltarás nunca à tua 
terra com a riqueza aqui tirada, porque há muito 
que foi dito que morrerás nestas terras e a tua 
sepultura está ao lado dum preto, e os teus ossos 
serão exumados para prepararem os ossículos 
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que matarão e salvarão milhares e milhares de 
pretos que povoam estas terras, Matias!
(KHOSA, 2016, p.43)

A voz da mulher, entre a profecia e a praga, revela o 
processo insistentemente rejeitado por Matias: as profundas 
alterações na identidade pretensamente europeia do colono 
branco. Não podemos deixar de comparar o tom profético dessa 
personagem ao discurso de Ngungunhane, que já prenunciava a 
“estranha” permanência de descendentes dos invasores brancos 
nas terras finalmente libertas: 

Muitos dos filhos destes homens ficarão nestas 
terras e aprenderão as nossas línguas e dançarão 
as nossas danças e casarão com as nossas 
mulheres à vista de toda a gente e serão nossos 
irmãos de verdade porque esconjurarão com os 
curandeiros do amanhã os seus males de séculos. 
(KHOSA, 2013, p.121)

Apesar da resistência de Matias, ele se tornara um 
“irmão”. A mente, o espírito, o sangue, os ossos, enfim, todas 
as referências para a construção de uma subjetividade estão 
impregnadas pela cultura outra que se pretendeu subjugar. 
Os ossículos alegorizam o próprio processo de fragmentação 
identitária, visto que a essência de um único sujeito servirá como 
giz traçando o destino de vários outros.

Na defesa intransigente de sua identidade deslocada, 
Matias reage violentamente às provocações da falecida mulher:

Não fales assim, sua preta, malvada, eu sou 
branco, e terei sempre o poder à minha volta. E 
não penses que os ossículos da adivinhação e da 
morte me reterão nestas terras sem que eu possa 
mostrar a minha riqueza no mundo dos brancos, 
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ao lado duma branca, uma branca verdadeira, 
cheia de perfumes e de vestidos belos e de olhar 
terno e amoroso, ouviste! Eu sairei desta catinga 
de pretos e atirarei o meu escarro aos rostos dos 
teus patrícios sacanas... Não me faças rir, Matias, 
há dias que sei do teu medo aos nossos deuses 
e às nossas noites, e é por isso que falas tanto, 
que sonhas tanto, Matias. Sabes já do teu destino 
nestas terras africanas que podes bater-me, 
Matias, podes bater-me, mas há muito que a tua 
morte foi descrita, e, para tua desgraça, não me 
terás ao teu lado porque morrerei eu e os meus 
filhos no dia em que os pretos como eu entrarem 
por estas terras com armas em riste...
(KHOSA, 2016, p.43-44)

Os sonhos de Matias recusavam a possibilidade da 
construção de uma identidade híbrida, como “fusão entre 
diferentes tradições culturais” (HALL, 2001, p. 91), insistindo 
na rígida demarcação da fronteira entre a existência do eu-
colonizador e a do outro-colonizado. No entanto, não podemos 
perder de vista o fato de que, no presente da narrativa, ao 
recordar a discussão com a mulher, o branco, envolvido no 
emaranhado dos destinos luso-moçambicanos, admite: “ela 
tinha razão...”.

As cenas finais do conto exploram a complexidade da 
desconstrução de uma identidade que se pretende impermeável. 
O tempo, a casa e, agora, o próprio corpo de Matias mergulham 
num processo de ruína, recriando o homem como imagem 
alegórica do fim do Império e da História da dominação:

Com gestos preciosos e calmos o preto João 
afastava as teias de aranha, limpava o prato do 
gira-discos e punha o disco de sempre. A música 
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subia de tom, enchia a sala, e o velho Matias 
sorria, ria, engasgava-se, e começava a vomitar 
ao som do fado. O vómito escorria pelo peito, 
enchia a mesa redonda, descia pelas bordas e 
formava um círculo em volta da mesa.

Sentado, com os olhos vermelhos, a sorrir e a 
vomitar, o velho Matias descalçava os sapatos e 
pisava, pisava sem descanso, o vómito vermelho 
e sujo. João olhava-o sem perplexidade, sem 
interrogações, sem dó. Olhava-o, simplesmente 
enquanto o fado corria, já gasto, e voltava a correr, 
mais gasto, até que a voz da Amália Rodrigues se 
perdesse totalmente na noite negra e o Matias 
parasse de vomitar e de chapinhar os pés pelo 
vómito, tal como os vindimadores destroem os 
bagos e deixam o sumo escorrer, o mesmo sumo 
que Matias consumia desalmadamente todas as 
noites, deixando-o sair em papas.
(KHOSA, 2016, p.46-47)

Embalado pelo vinho do Porto e pela voz de Amália 
– alicerces culturais aos quais nosso protagonista se apega 
ferrenhamente –, o velho Matias torna-se refém do próprio 
corpo. Podemos ler o “vómito vermelho e sujo” como a excreção 
de séculos de discursos justificadores da opressão, tantas vezes 
emoldurada por uma pretensa superioridade consanguínea e 
racial.

Não podemos deixar de lado a importância das imagens 
escatológicas evocadas ao longo desta cena. O fenômeno 
escatológico, ora relacionado aos excrementos humanos, ora 
compreendido em meio às teorias apocalípticas, logra evidenciar, 
uma vez mais, a experiência de Matias como metonímia da ruína 
da ideologia colonial. Como que arrastado pelos novos ventos 
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da História, o velho, finalmente, caminha num sentido diferente, 
livrando-se da esfera do “tempo parado”, ainda que tardiamente:

Ao chegarem à campa da mulher do Matias 
o negro João parou e deixou que o patrão 
se acercasse do montículo de areia. O velho 
ajoelhou-se e enterrou as mãos no monte de 
areia. Em movimentos contínuos e rápidos o 
velho ia tirando a areia da campa enquanto se 
babava e soluçava. O negro João, de pé, olhando 
continuamente para o patrão, nada entendia 
e nem podia perceber, pois tratava-se de um 
diálogo de mortos, de cadáveres, de vozes que 
os vivos não podiam ouvir, mas que Matias ouvia 
e entendia, daí o seu fervor a escalavrar a terra 
como um animal. Minutos depois, já cansado, o 
velho atirou-se à cova, uivando prolongadamente. 
(KHOSA, 2016, p.47-48)

O velho Matias, finalmente cede, entregando-se ao ventre 
da mãe-terra de novas histórias e, quiçá, de novas identidades a 
germinar.

QUANDO OS FINS JUSTIFICAM OS RECOMEÇOS

As narrativas ficcionais de Ungulani Ba Ka Khosa, dentre 
as quais destacamos o romance Ualalapi (1987) e alguns contos 
reunidos em Orgia dos loucos (1990), esmeram-se em trazer 
para a literatura as vozes recalcadas pelos diferentes momentos 
que marcaram o percurso histórico moçambicano, antes, 
durante e após a colonização europeia. Se Ualalapi pode ser 
classificado como um “romance histórico” por ousar reconstruir 
ficcionalmente parte do século XIX em Moçambique, Orgia dos 
loucos, apesar da ambientação no “tempo presente”, também 
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nos leva a refletir sobre esses construtos históricos, visto ser 
deles consequência, assim como anunciara o “último discurso de 
Ngungunhane”. Dessa forma, nossa análise buscou comprovar, 
através de uma leitura comparada, a possível relação intertextual 
desenhada entre essas obras. 

Enquanto o discurso do poder estiver atrelado ao império 
da barbárie, no qual a construção da história só se sustenta sobre 
ruínas, obras como as apresentadas aqui recriarão verdades 
sufocadas.
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QUANDO UM AUTOR FALA SOBRE SEU LIVRO
Jonuel Gonçalves

Este livro é sul-atlântico e cosmopolita, portanto, quer dizer 
duas coisas. Primeiro, as margens ou ilhas do Atlântico Sul são 
pontos de partida ou chegada, mas a visão é Mundo. Segundo, 
há passagem, componente, sentimento, etc de crioulidade. O 
livro quer fazer “cair os muros”, adaptando aqui um título de 
caderno escrito por Edouard Glissant e Patrick Chamoiseau.

Na primeira “coisa”, o livro atravessa séculos e regiões 
do Mundo, ontem e hoje. O motor de arranque é o símbolo de 
documentos manuscritos do século XV descobertos em Martim 
Vaz (ficcionalmente, sim) copiados por uma mestiça descendente 
de escravos que acrescentou sua própria história e abre espaço 
para outra história de quem atravessa o mar em vários sentidos 
e lhe dá um sentido: estamos no Mundo para construir relações 
decentes nem que seja preciso lutar. E é preciso. Sempre tem sido 
e, tanto quanto nossos binóculos permitem ver, sempre será.

O recurso ao caderninho de Édouard Glissant e Patrick 
Chamoiseau, na verdade vai além do seu conteúdo. Os autores 
propõem combater as identidades muradas e criar uma 
identidade sem muros. Os personagens de A ilha de Martim Vaz 
– pelos quais sou responsável – pensam como eu: sempre que 
se usa a palavra identidade há risco de erguer um muro com 
capacidade para crescer ao nível do que Donald Trump quer 
fazer na fronteira norte do México ou tão mortal como o antigo 
muro de Berlim.
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Ao reproduzir o jornal manuscrito dessa autora, o livro 
procura dar voz atual aos murmúrios de liberdade que nos 
vêm de longe. Digo murmúrios porque essas vozes eram quase 
mensagens junto ao ouvido de amigos, amigas, ou em momentos 
de intimidade intensa. Já volto a este ponto central porque ainda 
hoje há muita gente necessitando aprender o significado dessa 
intensidade e suas raízes profundas.

O livro teve três edições em três países de língua 
portuguesa e, na edição brasileira, tem introdução e até sumário, 
“coisa” rara em romance, decisão do editor. Não achei ruim. 
Mas a introdução é importante, talvez não para o livro, mas 
para este breve artigo. Nela se situam marcos e faróis úteis à 
navegação em tempestade, quer dizer à leitura em fase mundial 
de “desleitura”, contexto muito bem descrito pelo meu amigo 
e poeta luandense José Luís Mendonça. Portanto, um romance 
é produto da imaginação, mas não exclui quadros histórico-
geográficos reais e a contribuição de outros textos.

O ROMANCE COMO ARMA

Por todas as margens do Atlântico Sul e nas suas vias de 
ligação, muitos são os romances reveladores das nossas realidades 
e, várias vezes, representam um recurso meio disfarçado para 
falar delas em clima de obscurantismo e opressão. Como fez 
Cervantes. Não se trata de ideologia, em geral causa de cegueira 
e de abuso de poder. É sistema de valores e valorização da vida 
cotidiana, mostrando a história e o presente através das ondas 
de vidas concretas. Nestes termos, o romance é algo que sai das 
profundezas por onde o autor andou, deixando-lhe traços para 
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sempre. Romances são traços; neste caso, traços de passagens 
da luta pela liberdade, seja nas dunas, nas ruas antigas, nos 
matos, nas ligações transoceânicas (águas e ares) ou nos 
asfaltos atuais. E ninguém fala de “Diáspora”. Todos estão bem 
inseridos no mundo e suas rotas, sem inventarem ligações geo-
historicamente longínquas para legitimar invenções culturais em 
desacordo com a vida conquistada.

Na sua “Carta a Jimmy” (Lettre à Jimmy), Alain Mabanckou 
escreve: “Afinal, se o Africano está naturalmente ligado a África, 
o Negro americano, por seu lado, mistifica-a, fabrica lendas, 
sonha com esta terra prometida como a da liberdade absoluta. 
Deseja regressar ao berço dos seus antepassados. Sua África é, 
por consequência, um ‘país sonhado’”.

Assim não se vive, apenas se recorda e se finge substituir a 
realidade existente. É fuga e forma de alienação ou, talvez pior, 
forma de desculpar certas tiranias só porque elas estão situadas 
no continente africano. Ou seja, negação da luta dos africanos 
em prol dos mesmos direitos reconhecidos aos demais seres 
humanos.

“Quando se assiste a um ato racista, quando se assiste 
a um ato antissemita, é o nosso humanismo que sofre as 
mortandades”, acrescenta mais adiante Mabanckou no mesmo 
livro a Jimmy.

A criação de novos separatismos é, nos dias que correm, 
uma moda em certos meios políticos, incorporada ao clima de 
renovação das velhas segregações com novos nomes e criação de 
novos poderes auto-justificados por esses mesmos separatismos. 
Fragmentam as lutas para enfraquecer as forças de aproximação 
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e decência relacional e, ao mesmo tempo, imporem chefias, seja 
do que for desde que ganhem títulos de chefes ou chefas.

Tais meios políticos são nuns casos conotados à direita e 
em outros à esquerda. Inúteis conotações, pois ambos têm os 
mesmos efeitos. Um dos efeitos é instaurar o estereótipo como 
se fosse um indicador de cultura. Impostura. Gaston Kelman, 
no provocante título do seu livro Sou negro mas não gosto de 
mandioca (tradução livre para português do título em francês 
de livro ainda não traduzido), já tinha dado um indicação de 
desacordo, sendo por isso alvo de frases absolutamente idiotas 
situadas nos píncaros da burrice.

Kelman voltou uns tempos depois com outro livro. “Para 
além do Negro e do Branco” (Au-delà Du Noir et du Blanc) onde 
se bate para derrotar os estereótipos e afirmar a mesma decência 
relacional que buscam os personagens de A ilha de Martim Vaz. 

Acho que não há protagonista central neste livro. Depende 
da visão do leitor. Não seria, aliás, a primeira vez em que a 
elaboração do livro conduz o autor mais do que o contrário. Mas 
deixei ir porque me agradou misturar pessoas e situações. Nós 
somos sempre mistura. A pior atitude, causa de rotas no sentido 
das tiranias, é julgar-se de alguma ascendência única, fixa, seja 
qual for: de cor, de classe, de locais, de “antepassados”. Se é 
para falar de “antepassados” todos temos os mesmos – saídos 
do ponto original no vale do Rift, África Oriental, para o Mundo. 

Depois, alguns criaram ideologias – inicialmente na 
ignorância do que isso seria – voltadas para exercer poder 
sobre os demais e foram bem sucedidos, pois as ideologias 
adaptaram-se aos tempos e mantiveram as imposturas até hoje. 
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Entre outras coisas elaboraram sistemas de mentiras, de calúnia, 
de intimidação, de tabus, de negação da natureza humana 
estabelecida em nós desde o vale do Rift.

Maldito sejam aqueles e aquelas que o fazem. Têm de ser 
combatidos/combatidas sem medo, mesmo quando o combate 
requer clandestinidade. A Ilha de Martim Vaz está cheia de 
clandestinidades e, nesse sentido, apenas mostra um dado 
constante na História. A exigência vital de liberdade tem exigido 
muito esconderijo – até nas relações de amor levado às últimas 
consequências – ou grandes disfarces. Assim temos avançado, 
assim precisamos hoje muito menos disso, assim podemos 
escrever romances como este e fazê-lo sair em três países, 
“coisa” que duas duplas, mostradas neste livro, cheias de amor 
nos séculos XV e XVIII sonharam, mas não conseguiram.

Nós somos produto desses sonhos. Nós. Não os inimigos 
cuja grande atividade consiste em espionar sonhos e impor 
pesadelos com rótulos diversos, aparentemente distintos, mas 
afinal iguais. As cópias transgressoras de Mariana, as travessias 
subversivas de Zé do Kicombo e os amores de Aisha e Ygal na 
beleza igual aos largos horizontes entre Ceuta e Tomboctu, são 
resistência aos e às fabricantes de pesadelos. Mais tarde ou mais 
cedo os pesadelos vão amedrontar as noites dos/das fabricantes.

Então a vida é guerra? A minha e de muitas e muitos tem 
sido sim. De modo geral encaramos esse dado como Missão ou 
Operações. Encaramos quer dizer que mesmo quando temos 
medo prosseguimos.

Escrever um romance faz parte e, de certa forma, dá medo. 
Medo de várias formas de repressão (física ainda em vários países 
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dominados pelos pesadelos) ou de não criar com qualidade ou 
de não ser ouvido. Porque escreve-se para ser ouvido e cumprir 
parte da Missão ou Operações.

Tenho que repetir aqui o que já coloquei no meu primeiro 
romance (Café Gelado) citando James Baldwin : “é como se eu 
tivesse nascido com uma granada na mão tendo que aprender 
a manejá-la antes que me exploda nas mãos”. Baldwin – 
Jimmy para os seus próximos, leitores incluídos – traduz bem 
o sentimento desenvolvido ao longo de caminhos como o dele 
e, embora diferente, do meu também. Quem passou décadas 
sendo perseguido por forças opressoras (assentes num conceito 
super obscurantista de identidade imperial), circulando num 
teatro de guerra do tamanho de todo um país, conhecendo os 
meandros da clandestinidade e da auto-defesa para se manter 
vivo, tem não só a sensibilidade para compreender quadros da 
vida humana real mas, para além disso, tem o dever de escrever 
sobre eles. Para que se saiba como o Mundo tem andado, como 
pode continuar andando e nós todos dentro dele.

A LITERATURA NA QUEDA DOS MUROS

A segunda “coisa” é a crioulidade, primeira forma de cultura 
globalizada. Passos concretos para o cosmopolitismo. Resistência 
aos muros levantados pelos fabricantes de pesadelos, voltar 
contra eles esses pesadelos. E eles têm medo, pois ao longo da 
História tentaram abafar a crioulidade, depois classificaram-na 
como inferior e, mais recentemente, até há quem negue a sua 
existência sob certas formas.

Derrubar os muros é uma nova guerra num momento 
em que eles ressurgem por iniciativas da alta política. Seja com 
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barreiras metálicas na fronteira sul dos Estados Unidos, seja com 
não socorro a náufragos no Mediterrâneo.

O romancista haitiano René Depestre assinalou a existência 
de crioulidade sem língua crioula porque – ele escreveu, se 
bem me recordo, na década de 1970 – nem sempre foi possível 
subverter a língua do colonizador. Mesmo assim construíram-se 
formas de criatividade, de vivência, de existência, produto de 
muitas parcelas. Não foi diálogo cultural. Foi guerra na cultura 
e, apesar de toda a força bruta do inimigo, venceu a inteligência 
de chegar a resultados, senão sem muros pelo menos com 
muito menos que dentro de culturas ditas “superiores”. Uma 
vitória apesar dos reduzidos meios de expressão. Saber produzir 
combinações, não opor razão e emoção, não se intimidar com 
os cheiros saídos dos grandes salões nem com as ameaças. Uma 
Missão da crioulidade sempre foi combater ameaças, Operação 
tão bem sucedida que o modelo acabou sendo adotado muito 
para além dela e com outras designações. Não ligo para 
designações como não ligo para identidades, teoria criada para 
acentuar discriminação, transformando eventuais diferenças em 
diferencialismo.

No livro, Pedro Affonso diz isso a Mariana e ela mostra-
lhe uma situação onde o combate é inevitável para quem 
pensa assim. No livro, Ygal-Aisha mostram isso num erotismo 
livre, proibido na época e caluniado hoje. Há gente que precisa 
com urgência ler a História da Sexualidade do Foucault para 
não confundir erotismo com pornô vulgar. Não confundir ou 
deliberadamente não criar confusões para manipular e soltar 
suas frustrações aberrantes.
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Não garanto que valha a pena tais gentes lerem um 
livro desses. Cérebros estraçalhados por alguma droga, não 
necessariamente química mas de aditismo eterno, não vão 
entender nada e insistirão eternamente em “governar o campo 
da sexualidade dos outros”, como disse a psicanalista Paula 
Regina Peron, de PUC de São Paulo em entrevista à Revista 
AzMina ( que não conheço) e vi citada num boletim online 
que me enviam. Em geral não concordo nada com os textos e 
orientação desse boletim, mas é uma leitura importante, pois 
reflete um ponto de vista de atores na atual guerra de narrativas 
e imagens. Nessas leituras – até para amenizar o impacto de tais 
guerras – aparecem textos interessantes como esse, embora eu 
julgue que o campo de análise da doutora Regina Peron ganhava 
em ser ampliado a um largo leque de opções políticas. Tudo 
bem. Os leitores ampliam: sem posturas redutoras, a questão da 
sexualidade foi relevante não apenas nas mais recentes eleições 
brasileiras, mas em muitos outros momentos, antes e depois 
dessas eleições, no Brasil e outras artes do Mundo, por grupos 
vencedores ou derrotados.

Isso vem de muito longe. Da escravatura na Roma Antiga 
ao período colonial mais recente. Excelentes séries de televisão 
como “Roma” e “Spartacus” revelam alguns elementos e o 
livro Desejo Colonial de Young revela outros. Testemunhamos 
em várias ditaduras africanas – recém derrubadas ou em vigor 
– como ditadores exibem poder acrescido através da sua vida 
sexual, produto de assédio constante com consequências 
violentas em caso de rejeição face a seus poderes absolutos. É o 
estupro politizado.



346 LITERATURA, HISTÓRIA E PÓS-COLONIALIDADE: VOZES EM DIÁLOGO

Em A Ilha de Martim Vaz decorrem situações de sexualidade 
agressora – muito mais que simples assédio – moeda corrente 
nas fazendas de trabalho escravo e, por outro lado, situações de 
sexualidade clandestina com um amor maior que o cosmos. As 
mestiçagens nasceram de ambos.

Uma pessoa de minha própria família interrogou-me, em 
tom reprobatório, porque “há tanta sexualidade” em A Ilha de 
Martim Vaz, quando, na verdade o volume de sexualidade no livro 
é inferior à existente na vida humana normal. Porém, eu sinto o 
erotismo como uma forma de expressão cheia de humanismo e 
de alta criatividade. O seu tratamento em literatura tem de ser 
muito cuidadoso e elaborado, a fim de evitar repetições – grande 
número de escritores e escritoras ao longo da História sentem o 
mesmo – e evitar também uma banalização empobrecedora e 
de mau gosto. Além do significado sexual inerente à condição 
humana, o erotismo é uma forma de arte.

O corpo humano é das “coisas” mais belas que se conhece, 
podendo cada um ou cada uma centrar-se no perfil que mais 
fala ao erotismo presente na sua própria alma. Porque neste 
âmbito existe alma, sem dúvida. Há até erotismo de combate, 
como o nu de luta contra tabus e manipulações religiosas.  
É obrigatório mencioná-lo aqui porque o livro termina num 
quadro de luta em torno do jihadismo, relatada por skype numa 
conversa entre Niamey e Copacabana.

O filme “Timbuktu” do realizador mauritaniano 
Abderramane Sissoko, premiado em Cannes, mostra até que 
ponto os fundamentalistas obrigavam a mulher a esconder 
todo o seu corpo, inclusive as mãos, apesar do calor do deserto, 
durante a ocupação jihadista do norte maliano.
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Esta forma de opressão gerou resistências e solidariedades, 
nas quais o seminu apareceu como uma arma possível contra 
ela e contra o subjacente conceito de que “o corpo da mulher 
é indutor de pecado”. Já veremos que este conceito não é 
monopólio de fundamentalistas muçulmanos, sendo veiculado 
também por cristãos – ou seus descendestes – com poder na 
grande comunicação social.

Tenho uma larga experiencia na matéria, pois coloquei o 
meu blog nessa luta de narrativas e imagens, com o pensamento 
precisamente no Sahel e nas imposições de indumentária às 
mulheres da região, lá onde os jihadistas o podem fazer. Enfrentei 
mesmo uma feroz tentativa de censura contra o meu blog, 
perante a qual reagi com a mesma energia dos meus personagens 
ao atravessarem o Mediterrâneo e derrotarem um ataque de 
piratas. Este episódio, aliás, é central no livro na medida em que 
envolve os personagens de Ceuta cuja ocupação, no século XV, 
foi o ponto de partida para o colonialismo moderno. Além disso, 
os mesmos personagens revelam um erotismo de combate 
existente séculos antes das Femen, das feministas chilenas e dos 
nossos blogs que intencionalmente reproduzem nu artístico.

O erotismo é um impulso humano vital, faz parte da 
liberdade e, quem está em déficit nele tem de reequilibrar suas 
contas porque não está vivendo. Nos antros inquisitoriais sempre 
acusaram a crioulidade de “fornicações desavergonhadas” e 
“atos pecaminosos”. Nas atuais faixas do racismo subliminar 
lançaram até uma novela com o insultuoso título “Da cor do 
pecado”, confirmando ausência de monopólio na matéria. Um 
dos personagens deste livro menciona e ataca diretamente tal 
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expressão. Em texto ou imagem continuaremos sem tabus e não 
vamos ignorar este lado essencial da condição humana (aqui 
lembro um título de André Malraux mencionado na introdução 
da edição brasileira do romance) nem ceder a censores. Caso 
fiquem com muita raiva têm sempre o recurso de esborrachar os 
miolos contra algum dos muros que construíram.

Nisso de se empurrar o inimigo contra os muros que ele 
próprio fez, A Ilha de Martim Vaz procura situar-se como literatura 
de confrontos. Não prolonga guerra nem as provoca mas diz 
claramente que elas existem e algumas são justas, como já faziam 
pensadores muito antigos da China e da Grécia e Santo Agostinho 
comas suas condições justificativas de resistência armada.

Vindo para mais perto, não esqueçamos que as consagradas 
edições de Minuit, foram criadas durante a resistência francesa 
à ocupação nazista e seus primeiros livros eram clandestinos.

Vou sublinhar mais uma parcela para a grande resultante 
universal: Santo Agostinho, figura central dos primeiros séculos 
do cristianismo com audiência central em Roma era argelino de 
nascimento. Mas não escondo que romances sobe a guerra na 
Bósnia têm influenciado muito não só alguns dos meus livros, 
mas também o meu pensamento em torno dos binômios 
tolerância-intolerância e agressão-legitima defesa. Livros como 
O Violoncelista de Sarajevo ajudaram-me muito nessas reflexões 
e escritas.

Na mesma linha está, para mim, La précision du tir, não 
traduzido para português, daí traduzo eu mesmo esta passagem:

Nos relâmpagos de lucidez, no espaço de um 
instante, por vezes pode-se entrever o buraco, a 



349LITERATURA, HISTÓRIA E PÓS-COLONIALIDADE: VOZES EM DIÁLOGO

noite para a qual se escorrega; então recusamos 
acreditar nisso e nos agarramos ainda mais 
firme àquilo que temos. Batemo-nos contra nós 
próprios para manter os olhos fechados como 
se, por magia, todos estes perigos percebidos, 
fossem desaparecer por eles mesmos; a gente 
refugia-se na cólera, na ação para preservar o 
seu bem, para conservar esta sensação de ainda 
controlar o curso dos acontecimentos, como o 
animal selvagem em perigo, sem se preocupar 
com a morte, luta pelo seu alvo em vez de o 
deixar.

Não sei se tenho mais relâmpagos de lucidez ou relâmpagos 
em que ela se apaga. Passei por uns rochedos dos quais ninguém 
sai sem essa interrogação. Mas não luto para manter os olhos 
fechados. Já sei que quanto mais abertos melhor, sobretudo na 
preocupação de não abandonar o alvo nem lhe ter medo. 

Por isso escrevo: manter a lucidez, a vista e não perder o 
rumo. Por mim e em homenagem aos que me precederam na 
afirmação da crioulidade e do cosmopolitismo. Escrever, afinal, 
dá seguimento a “como se tivesse nascido com uma granada na 
mão” etc.

O escritor sul-africano André Brink – uma de minhas 
influências literárias – combinava muito bem a luta contra esse 
muro gigantesco chamado apartheid com inserção nas paisagens 
africanas e na beleza erótica de seus personagens. O apartheid 
caiu e tenho o orgulho de ter estado, no âmbito da minha Missão 
e Operações, em campanha para essa queda e ter assistido in 
loco e ao vivo à mesma. 

Ficam outras Missões, como a de Lina, pela segunda vez 
presente em meus livros.
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