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RESUMO 

      Este trabalho visa analisar nos romances O último suspiro do mouro (1995) de 

Salman Rushdie e Relato de um certo oriente (1989) de Milton Hatoum como são 

retratadas, por meio do narrador, as relações sociais representadas nos enredos, 

muitas vezes marcadas pelo hibridismo e pela tradução cultural, e como esses 

elementos contribuem para a criação literária das obras. A fundamentação teórica 

parte da perspectiva dos estudos culturais e da crítica literária pós-colonial, incluindo 

considerações sobre diáspora, criações discursivas a partir do encontro entre 

culturas distintas e literatura comparada, dentre outras. Os autores utilizados como 

referência são, dentre outros, Edward Said, Homi Bhabha, Franz Fanon, Gayatry C. 

Spivak, Stuart Hall, Mikhail M. Bakhtin, Walter Benjamin, Silviano Santiago, Antonio 

Candido. A análise dos dois romances busca também verificar como a literatura 

pode questionar saberes e discursos de “pureza” étnico-cultural e de identidade 

nacional. 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura comparada, Pós-colonialismo, Tradução cultural, 

Salman Rushdie, Milton Hatoum, Narrador. 
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ABSTRACT 

      This study intends to analyse how social interactions, often marked by hybridity 

and cultural translation, are represented in the plots of the novels The moor’s last 

sigh (1995, O último suspiro do mouro, 1996) by Salman Rushdie and Relato de um 

certo oriente (1989, Tale of a Certain Orient, 2008) by Milton Hatoum. The analysis 

will focus on the narrator ’s perspective and will try to show how the elements of the 

two narratives contribute to the literary concept of such novels. The conceptual 

framework is drawn from the perspective of cultural studies and post-colonial literary 

criticism, including considerations on diaspora, discursive manifestations derived 

from the encounter between distinct cultures and comparative literature, among 

others. This work is based on concepts postulated by theorists such as Edward Said, 

Homi Bhabha, Franz Fanon, Gayatry C. Spivak, Stuart Hall, Mikhail M. Bakhtin, 

Walter Benjamin, Silviano Santiago and Antonio Candido. The analysis of the two 

novels also seeks to demonstrate how literature can challenge traditional kinds of 

knowledge and discourses of ethnic-cultural "purity" and national identity. 

KEYWORDS: Comparative Literature, Post colonialism, Cultural Translation, Salman 

Rushdie, Milton Hatoum, Narrator. 
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INTRODUÇÃO 

      Em um mundo cada vez mais em contato, a dinâmica da globalização 

favorece o encontro e a interação de pessoas das mais diferentes 

procedências – por meio das mais variadas maneiras – fazendo da 

humanidade uma imensa comunidade global. Valores e diferenças são 

confrontados, assimilados, negados ou negociados. Não há como desprezar ou 

não ser acometido de alguma maneira e em alguma proporção pelos efeitos da 

globalização. 

      Os costumes, as línguas, as atividades comerciais, as tradições, as 

narrativas, os símbolos, entre outros elementos, são impactados pela atual 

dinâmica do encontro e do trânsito entre fronteiras, sejam elas físicas ou 

virtuais; tal movimento fronteiriço exige do sujeito e da comunidade a abertura 

a um mundo de possibilidades. O novo espera na fronteira; de maneira que se 

faz necessário se abrir às diferenças, ao invés de negá-las. No entanto, é 

sabido que as relações humanas, no decorrer da história, foram e são 

impactadas, muitas vezes, pela discriminação, exploração e racismo. A relação 

entre o “eu” e o “outro” pode ser acometida pelo desconforto e pela criação de 

imagens negativas em relação ao diferente, como combustível de um discurso 

dominador. 

      Os símbolos construídos no processo de interação entre comunidades 

distintas estão presentes em todas as manifestações culturais e nas artes, 

sendo reproduzidos de modo muito especial na literatura. As narrativas 

literárias, de fato reproduzem muitos dos símbolos e das imagens culturais 

negativas da contemporaneidade, construídos no nem sempre confortável – 

mas inevitável – espaço fronteiriço do encontro com o “outro”. No entanto, a 

literatura não retrata apenas as mentalidades vigentes, mas tem em si, também 

o potencial de subverter a ordem estabelecida, de maneira a provocar 

questionamentos e a desconstruir os saberes que, hoje, perdem a 

universalidade e se definem como construídos e difundidos a partir de 

contextos sociais e históricos localizados, inevitavelmente matizados por 

interesses específicos (BHABHA, 2013, p. 117-119). 
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      O presente trabalho tem por meta analisar nos romances O último suspiro 

do mouro (1995), do escritor indiano Salman Rushdie, e Relato de um certo 

Oriente (1989), do escritor brasileiro Milton Hatoum, como o conceito de 

tradução cultural, estudado pelos teóricos do pós-colonialismo, transparece nos 

personagens, no enredo dos romances, e, sobretudo, nos narradores. 

Pretendemos também verificar as possíveis relações literárias entre os dois 

escritores, por exemplo no tocante às vozes que narram nos romances e à 

apresentação e criação de espaços e personagens marcados pela migração. 

      Questões como imigração, tradução cultural e hibridismo se fazem 

relevantes no contexto pós-moderno em que vivemos. Atualmente, as 

fronteiras de países desenvolvidos e/ou em acelerado processo de 

desenvolvimento industrial são constantemente visadas por migrantes oriundos 

dos chamados países subdesenvolvidos, ou “em desenvolvimento” que, em 

muitos casos, fazem o movimento inverso aos conquistadores dos séculos 

passados. O assédio às fronteiras estrangeiras também ocorre a partir dos 

países chamados centrais para os países periféricos, isto muitas vezes 

acontece por meio da colonização cultural, política e financeira, não mais com 

exércitos colonizadores, como num passado próximo, mas com ideias, 

conceitos, políticas internacionais etc.  O movimento transnacional ocasionado 

pela migração de pessoas e/ou ideias muitas vezes causa desconforto nas 

relações sociais e políticas dos países envolvidos, abrindo espaço para uma 

dinâmica que se caracteriza por manifestações xenofóbicas, fundamentalistas, 

marcadas pela intolerância. A literatura, dentre suas múltiplas funções, 

representa o ser humano e sua rede de relações sociais, físicas, afetivas, 

éticas e políticas; a arte literária também pode oferecer ao homem a 

oportunidade de ampliar seu olhar e ressignificar sua vida e sua própria 

identidade. 

      De fato, a literatura tanto pode retratar a sociedade, corroborando suas 

crenças e práticas, como pode ser crítica e desafiadora em relação a aspectos 

da vida em sociedade, denunciando injustiças, pressupostos perigosamente 

tendenciosos, interesses velados, dentre outros (CANDIDO, 1965). Mas com 

que material artístico ela sugere a mudança de mentalidades etnocêntricas 
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arraigadas e de atitudes marcadamente preconceituosas no meio histórico e 

social? A literatura, e no caso desta pesquisa, os romances O último suspiro do 

mouro de Salman Rushdie e Relato de um certo Oriente de Milton Hatoum 

trazem que tipos de elementos para confrontar tais mentalidades? De que 

maneira esses elementos contribuem para a criação literária desses escritores? 

      A escolha dos romances de Salman Rushdie e de Milton Hatoum como 

objeto de estudo, leva em conta o fato de tanto a Índia como o Brasil serem 

países marcados pela multiplicidade de culturas, pela colonização a partir da 

Europa e por processos discursivos que se nutriram da dicotomia colônia-

metrópole para a construção de suas identidades.  

      Nascido em Manaus no ano de 1952, Milton Hatoum, de família libanesa, é 

um dos principais nomes da literatura brasileira contemporânea. Na maioria 

dos seus romances o enredo se passa na região amazônica, com toda sua 

diversidade. Temas relacionados à família – seus conflitos e transformações – 

são constantes em seus livros. A obra Relato de um certo oriente, primeiro 

romance do Hatoum, escrita no ano de 1989, e premiada com o Prêmio Jabuti 

como melhor romance, retrata a experiência da migração de uma família 

libanesa para a Amazônia, lugar de rica diversidade étnica e cultural. A obra 

segue um modelo de narrar semelhante à tradição oral; a busca por imagens e 

reminiscências é constante nos relatos que formam o livro.  

      Salman Rushdie nasceu em 1947, em Bombaim, na Índia; estudou na 

Inglaterra. De família mulçumana moderada, Rushdie – assim como Hatoum – 

é um homem que traz o hibridismo cultural como parte de sua história. No ano 

de 1989, o líder da Revolução Iraniana e aiatolá xiita Khomeini condenou 

Rushdie à morte, através de um fatwa – sentença de morte –, por este ter 

escrito Os versos satânicos (1988), um livro que, segundo o aiatolá, profanava 

o profeta Maomé e o Islã. De fato, muitas manifestações contrárias à criação, 

edição, tradução e publicação do texto ocorreram por parte da comunidade 

mulçumana na Inglaterra e nos países do Oriente Médio. O livro de Rushdie 

abalou as relações entre Ocidente e Oriente, afetando inclusive as relações 

diplomáticas entre Inglaterra e Irã. Durante quase dez anos, Rushie precisou 

viver fora dos circuitos sociais e literários. Em 1995, o escritor indiano escreveu 
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O último suspiro do mouro, um livro que questiona o conceito de “pureza” 

étnica presente no discurso fundamentalista e no discurso extremista. O livro 

retrata o hibridismo próprio da dinâmica dos deslocamentos migratórios e das 

relações familiares. 

      Ora, na medida em que a globalização promove o convívio de pessoas de 

culturas diferentes, observa-se, nas sociedades modernas e pós-modernas, a 

multiplicação de atitudes de protecionismo étnico-cultural, de discursos de 

“pureza”, nacionalismo, extremismo e fundamentalismo. Frequentes também 

são atitudes de assimilação cultural por influência da cultura globalizante. 

Frente a esses fatos, perguntamos: qual o papel e o poder da tradução 

cultural? – processo de negociação cultural possível na dinâmica dos 

movimentos migratórios –, e de que maneira a tradução cultural transparece e 

contribui para literatura desses autores? 

        Por meio do exame crítico dos narradores verificar-se-á, nos romances em 

questão, se as hipóteses acima aventadas podem ser confirmadas. 

Acreditamos que o fenômeno da tradução cultural contribui significativamente 

para a criação literária desses autores. 

     O presente trabalho busca refletir sobre como a linguagem ficcional 

questiona saberes construídos e difundidos por interesses muitas vezes 

segregantes e coloniais. Pretendemos verificar os meios artísticos pelos 

quais a literatura aborda as questões da tradução cultural e do hibridismo. 

Buscar-se-á contribuir para os estudos sobre tradução cultural e para os 

estudos da crítica pós-colonialista da literatura brasileira.  

      Especificamente, pretende-se discutir os conceitos de hibridismo, tradução 

cultural e identidade no contexto pós-moderno; analisar como conceitos 

fundamentais dos estudos pós-coloniais, são articulados na literatura e como 

esta é marcada pelo hibridismo, característica fundamental para a tradução 

cultural; também pretendemos verificar nos romances de Salman Rushdie e de 

Milton Hatoum as possíveis marcas de hibridismo na linguagem literária, 

observando, dentre outros, como os narradores experimentam o processo de 

tradução cultural e de que forma esse processo se manifesta de modo sutil e 
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inventivo na construção da narrativa e do clima criados pelos dois escritores; 

por fim, analisaremos as obras em comparação, considerando os conceitos 

chave desta pesquisa. 

      Para desenvolver a pesquisa sobre os temas centrais deste trabalho – 

quais sejam tradução cultural, hibridismo e narrativa literária – estudaremos os 

teóricos da linha de pesquisa dos estudos culturais e pós-coloniais. Assim, 

serão lidos e discutidos textos dos teóricos Edward Said, Stuart Hall, Homi K. 

Bhabha, Gayatri C. Spivak, e Frantz Fanon, dentre outros. As pesquisas sobre 

narrativa literária serão baseadas nos estudos de Walter Benjamin, Tzvetan 

Todorov, Ian Watt, Theodor W. Adorno, Mikhail M. Bakhtin, Antonio Candido, 

dentre outros.  

 Para verificarmos na literatura marcas do hibridismo e da tradução cultural 

nos escritores em questão, discutiremos, primeiramente, os estudos dos 

teóricos citados sobre tradução cultural, hibridismo, identidade, narrador 

literário. Com base nesses conceitos, analisaremos então os romances O 

último suspiro do mouro e Relato de um certo oriente, procurando apontar 

possíveis marcas de hibridismo e tradução cultural na linguagem literária por 

meio da qual são narradas as histórias. Por fim, compararemos as obras e 

verificaremos nelas como tais marcas contribuem na criação artística desses 

autores. 

      A pesquisa estrutura-se da seguinte forma: o primeiro capítulo é um estudo 

sobre a literatura comparada, consideraremos também alguns pontos 

relevantes sobre a literatura brasileira e indiana e sobre o conceito de diáspora. 

     O segundo capítulo é um estudo acerca dos conceitos de identidade, pós-

colonialismo, tradução cultural e do narrador, a partir de teóricos da área dos 

estudos culturais acima citados, que fundamentarão esta pesquisa. 

      Num terceiro momento trataremos de analisar os romances Relato de um 

certo Oriente de Milton Hatoum e O último suspiro do mouro de Salman 

Rushdie, tendo como chave hermenêutica o fenômeno da tradução cultural, o 

que nos permitirá verificar a possibilidade desse fenômeno como fator 

participativo para a criação literária desses escritores. Para isto, analisaremos 
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os romances sob o viés dos narradores que falam no enredo, e de sua 

estrutura narrativa. 

      Por fim, nas considerações finais, os principais pontos da análise serão 

retomados e será considerada a contribuição da pesquisa para os estudos de 

literatura comparada. 

      É um trabalho inovador, considerando a importância da criação literária de 

Salman Rushdie e Milton Hatoum, da crítica pós-colonialista e da literatura 

comparada na contemporaneidade, dos fenômenos migratórios e, claro, das 

possibilidades da comparação entre as literaturas indiana e brasileira, a partir 

desses dois grandes escritores.   

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 – O ENTRE-LUGAR DA LITERATURA COMPARADA 

 

1.1 DICOTOMIA CENTRO/PERIFERIA E CRISE NO COMPARATISMO 

      A Literatura Comparada, especificidade deste trabalho, é um importante 

campo dos estudos literários, no entanto, ainda hoje, mesmo depois de teóricos 

como René Wellek terem sinalizado os limites de abordagens obsoletas e 

simplistas geradas a partir do campo comparatista, reproduzem-se, nas 

escolas e em muitas universidades, equívocos sobre o significado da disciplina 

ou da prática comparatista. 

      É sabido que a Literatura Comparada não busca somente identificar 

semelhanças e diferenças entre obras literárias de diferentes países e/ou 

épocas. Qual é, pois, a contribuição dessa área para o estudo da literatura? 

Para respondermos a essa pergunta se faz necessário identificarmos um 

momento especialmente crítico dessa disciplina, compreendermos quais 

perspectivas ressignificaram a Literatura Comparada e abriram possibilidades 
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para maiores aprofundamentos sobre sua contribuição para os estudos 

literários. 

      Um novo olhar para a Literatura Comparada pode ser entendido a partir da 

comunicação realizada por René Wellek, “A crise da literatura comparada” 

(1958), na qual o teórico e crítico norte-americano apresenta e discute o 

momento de escassez e inércia em que a Literatura Comparada se encontrava, 

na forma como era estudada e praticada.  

      Segundo o autor, a disciplina tem o “mérito de combater o falso isolamento 

das histórias literárias nacionais” (WELLEK,1994, p.109). Essa afirmação é 

muito pertinente se pensarmos que ao longo do século XIX muitos estudiosos 

de literatura entendiam as manifestações literárias de maneira isoladas, tantas 

vezes motivadas pelo nacionalismo. Embora J. W. Goethe já sinalizasse nesse 

século à concepção de Weltliteratur – Literatura Universal – que desconstruía, 

portanto, o ostracismo e o nacionalismo literários, muitos estudiosos 

combatiam a ideia de uma Literatura Comparada Universal justamente porque 

ela desmistificava o pressuposto do caráter nacional da literatura. O 

comparatismo literário era praticado, principalmente, por homens de fronteira, 

isto é, por aqueles estudiosos que estavam radicados em outras culturas que 

não as suas (Ibidem, p. 112-113), cuja atividade os adeptos do nacionalismo 

fervoroso daquela época almejavam tolher. 

      Outro problema apontado por Wellek é o fato de que a Literatura 

Comparada se tornou, posteriormente, uma espécie de “comércio exterior” 

(Ibidem, p. 110), isto é, entendia-se que a área se limitava a comparar obras de 

países distintos, geralmente considerando a criação artística de um país como 

sendo fonte e a do outro, reprodução. Segundo o autor, essa concepção 

mecanicista, simplista e equivocada de fontes e influências, somada à 

motivação nacionalista, é um dos sintomas da crise do comparatismo. Pois ela 

não dá conta de considerar a diversidade e as possibilidades criativas do fazer 

literário. 

      Entender a prática comparatista sob essas perspectivas, contudo, 

corresponde a esvaziar o sentido dela própria. Ora, o objeto da Literatura 

Comparada deve ser a literatura, a arte. Limitar o estudo unicamente a fontes e 
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influências ou a semelhanças e diferenças entre literaturas nacionais faz com 

que a arte da palavra seja posta em segundo ou terceiro plano, enquanto 

outros elementos, sejam eles nacionalistas, sociológicos, históricos são 

exageradamente evidenciados. Wellek não despreza, de maneira alguma, 

esses elementos, mas enfatiza que a obra de arte tem que ser o foco dos 

estudos literários: 

Os estudos literários não terão nenhum progresso, 
metodologicamente falando, a menos que se proponham a estudar a 
literatura como um objeto distinto de outras atividades e produções 
humanas. Assim, precisamos enfrentar o problema da ‘literariedade’, 
a questão central da estética, a natureza da arte e da literatura. 
(Ibidem, p.117) 

 

      No entanto, é necessário levar em conta que o conceito de fontes e 

influências tem sua contribuição à Literatura Comparada e deve ser distinguido 

de um conceito mais recente e hoje aceito pela crítica em geral, a saber, o de 

intertextualidade. Postulado por Julia Kristeva – a partir dos estudos 

bakhtinianos acerca dos fenômenos dialógicos inerentes à enunciação –, o 

conceito de intertextualidade se diferencia fundamentalmente do conceito de 

fontes e influências; segundo a autora, “todo texto se constrói como um 

mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de outro texto” 

(KRISTEVA apud PERRONE-MOISÉS, 1990, p. 473). Enquanto a influência 

limita-se a paráfrases, transferências e outros, isto é, a uma postura passiva no 

diálogo entre textos, a intertextualidade demanda ação, ou seja, o intertexto 

pressupõe absorção e transformação de textos. O movimento intertextual é 

transformador e criativo; a estilização paródica é um exemplo de intertexto, 

assim como o é a ideia de antropofagia, de Oswald de Andrade. 

      Segundo Perrone-Moisés, não seria correto afirmar que a maioria dos 

escritores brasileiros do século XIX adotou uma postura intertextual, isto é, uma 

postura ativa de transformação em relação aos textos estrangeiros; porém, 

grandes escritores, como José de Alencar e Machado de Assis, por exemplo, 

lidos muitas vezes de maneira equivocada como sendo simplesmente 

influenciados por autores franceses ou portugueses, são, de fato, escritores 

que transformaram de modo criativo a literatura. Pode-se afirmar que esses 
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autores anteciparam no século XIX algumas tendências antropofágicas do 

Modernismo brasileiro do século XX. Por isso, é muito importante estudar o 

conceito de fontes e influência e de intertexto considerando estas diferenças 

essenciais: “Na influência há perda de informação; no intertexto há ganho de 

informação nova” (Ibidem, 1990, p. 474). 

      De fato, essas duas perspectivas teóricas da Literatura Comparada são de 

muita importância para os estudos da literatura brasileira. Segundo Antonio 

Candido: “Estudar literatura brasileira é estudar literatura comparada” (1993, p. 

211). Para o teórico, a independência literária nacional acontece no século XIX, 

mesmo século da independência política. Era muito comum entre os escritores 

românticos desse século a ida à Europa para os estudos; além de destino 

acadêmico, a Europa por muito tempo foi vista como o centro da literatura 

universal. Todos os olhos se voltavam à metrópole e muitos escritores 

brasileiros se inspiravam nos autores europeus. Essa necessidade de 

aproximação da produção artística nacional com a da Europa é compreensível 

se levarmos em conta o vigente eurocentrismo cultural e acadêmico – muito 

mais sólido que hoje em dia – que fazia parte daquele contexto, além da 

questão da consolidação da língua da metrópole nas colônias. 

      Antonio Candido (Ibidem, p. 212) sinaliza para o fato de que entre os 

escritores românticos a citação de escritores europeus, em forma de epígrafe, 

era muito praticada.  Ao referenciar algum escritor europeu, contemporâneo e 

consagrado, conferia-se ao texto nacional certa relevância, uma vez que este 

se escorava na autoridade europeia. A referência ao texto alheio, portanto, era 

primordial para a literatura brasileira. De fato, essa dependência do centro 

europeu deixa de ser inegociável, sobretudo, a partir do século XX. 

      Tal relação de dependência do escritor brasileiro em relação ao europeu 

está relacionada, conforme argumenta o crítico e teórico Silviano Santiago, a 

processos de interação cultural entre metrópole e colônia, experimentados na 

América Latina. Segundo o autor, no ensaio O entre-lugar do discurso latino-

americano, presente no livro Uma literatura nos trópicos (1978), o discurso 

hegemônico de unidade foi a tônica nos processos coloniais, isto é, o 

colonizador europeu entendia o multiculturalismo como um obstáculo aos seus 
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objetivos imperiais. O teórico afirma que: “Na álgebra do conquistador, a 

unidade é a única medida que conta. Um só Deus, um só Rei, uma só Língua: 

o verdadeiro Deus, o verdadeiro Rei, a Verdadeira língua” (SANTIAGO, 2000, 

p. 14). Desse modo, anulava-se, por meio do discurso eurocêntrico, a diferença 

nativa; a América, portanto, era entendida como um simulacro que se pretendia 

uma mera cópia ou semelhante ao modelo europeu, tanto nos hábitos sociais, 

nas instituições, na organização política e administrativa, quanto nas artes.  

      Assim, a atenção para a criação artística e para a crítica europeia, aliada às 

formas importadas de representação na América Latina, são elementos 

fortemente enraizados no processo de nascimento, ou melhor, renascimento da 

civilização americana. Silviano Santiago pondera que: 

Tal discurso reduz a criação dos artistas latino-americanos à 
condição de obra parasita, uma obra que se nutre de uma outra sem 
nunca lhe acrescentar algo de próprio; uma obra cuja a vida é 
limitada e precária, aprisionada que se encontra pelo brilho e pelo 
prestígio da fonte. (Ibidem, p. 18) 

 
      De fato, a postura reducionista e simplista do discurso colonial é uma 

metáfora da perspectiva crítica e artística que privilegia a relação entre fontes e 

influências. É muito significativa a maneira como o autor utiliza a relação 

histórica, política e cultural, o modus operandi das colonizações europeias no 

Novo Mundo, como metáfora da Literatura Comparada tradicional. Assim, uma 

vez constatada a limitação, quais possibilidades tem, então, o comparatismo? 

      Silviano Santiago (Ibidem, p. 21-26) afirma que, embora os escritores 

latino-americanos estejam arraigados no modelo original, a transgressão 

textual é uma condição intrínseca a esses escritores. Existe, na criação latino-

americana, ao contrário de simples cópia, uma agressão sutil e, muitas vezes, 

quase imperceptível ao modelo europeu. 

      O autor, citando o exemplo do personagem de Borges, Pierre Menard, 

afirma que o escritor latino-americano é um sujeito que lê demasiado e, por 

conhecer toda uma infinidade de autores considerados “centrais”, se vê preso à 

produção europeia; porém, tudo o que venha a escrever – ou reescrever – a 

partir desse modelo, levará a marca da transformação, por mais sutil que venha 

a ser. Tal é o lugar do escritor latino-americano: 
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Entre o sacrifício e o jogo, entre a prisão e a transgressão, entre a 
submissão ao código e a agressão, entre a obediência e a rebelião, 
entre a assimilação e a expressão – ali, nesse lugar aparentemente 
vazio, seu templo e seu lugar de clandestinidade, ali, se realiza o 
ritual antropófago da literatura latino-americana. (Ibidem, p.26) 

 
     O lugar de transgressão, do qual fala o autor, tem de ser o lugar dos 

teóricos e críticos, pois transgredir na literatura, na teoria e na crítica literária é 

criar. Assim quando o isso acontece, não há mais centro e periferia.  

      Observa-se que a respeito das literaturas da América Latina, com o 

modernismo brasileiro e com o boom do realismo mágico na região no século 

XX, tanto a literatura brasileira quanto à hispano-americana se tornaram 

independentes e assumiram uma postura visivelmente ativa e criativa, 

negociando padrões europeus com a peculiaridade regional. Merecem 

destaque, dentre outros escritores que exportaram a literatura latino-americana 

para o exterior, o argentino Jorge Luis Borges, o chileno Pablo Neruda, os 

brasileiros Jorge Amado, Graciliano Ramos e João Guimarães Rosa, e claro, o 

colombiano Gabriel García Márquez, talvez o escritor latino-americano mais 

lido e amado no mundo e, certamente, aquele que mais foi – para citar o termo 

de Barthes – reescrito mundo afora, nesse mesmo século. 

      Tudo isso evidencia a independência literária regional, porém, em relação 

aos estudos literários e, por conseguinte, à Literatura Comparada, muito ainda 

deve ser conquistado, lembra o teórico Eduardo Coutinho. 

      Segundo o autor, o que acontece na América Latina é o “puro gosto pela 

novidade, a moda, a atitude colonizada de importar a qualquer preço o produto 

emanado da metrópole” (COUTINHO, 1991, p. 624). Essa atitude contribui para 

o estabelecimento da noção de que os estudos literários no Brasil são uma 

extensão dos estudos europeus e norte-americanos. O autor chama atenção 

para o problema de que muitas correntes teóricas e críticas, oriundas desses 

países considerados centrais, e importadas para o Brasil, podem estar 

obsoletas nos seus lugares de origem. 

      Isso significa que é urgente uma postura mais transgressiva dos teóricos e 

críticos da literatura, pois esta é dinâmica, ativa e criativa, e, nesse sentido, a 

teoria e a crítica literária também devem ser, uma vez que elas vêm a reboque 
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da arte literária. Portanto, partindo do pressuposto que o comparatismo literário 

é muito mais que o simples exercício de constatação de fontes e influências, 

voltemos à pergunta: quais são as possibilidades da área? 

      Quando comparamos textos de autores de países diferentes, por exemplo, 

é claro que o olhar do crítico será tentado a colher possíveis semelhanças; às 

diferenças também se dará enfoque, mas o ato de comparar é, antes de tudo, 

um processo de depuração do olhar crítico, um processo de reconhecimento do 

fazer literário e, consequentemente, um movimento criativo. 

      A comparação entre as duas obras proposta nesta pesquisa parte do 

pressuposto de que a prática comparatista não pode desprezar o problema da 

literariedade e se guiar por elementos outros, mas deve considerar todos os 

elementos que fazem parte do processo criativo dos escritores. Com essa 

meta, pretende-se responder às novas perspectivas da Literatura Comparada. 

      Buscar-se-á utilizar o fenômeno da tradução cultural – que aprofundaremos 

no capítulo seguinte – como chave hermenêutica e método epistêmico. Sendo 

assim, pretende-se comparar os romances de Hatoum e Rushdie considerando 

não mais diferenças e semelhanças e/ou fontes e influências entre as 

narrativas analisadas, mas sim os processos tradutórios dos quais são 

tributárias as obras desses autores, e principalmente, como esse fenômeno se 

expressa na materialidade do texto de cada autor. 

      Acreditamos que estudar a relação entre literatura e tradução cultural exige 

uma prática comparatista aberta às possibilidades e demandas da arte literária, 

e não o contrário. Assim, justifica-se a escolha da corrente crítica pós-

colonialista para esta análise – por seu caráter abrangente e interdisciplinar. No 

entanto, é mister afirmar que não se pretende excluir, de maneira alguma, a 

contribuição de outras correntes críticas literárias. 

      A tradução cultural exige o reconhecimento do hibridismo e a troca cultural, 

caracterizada por um movimento em que há perdas e ganhos. Assim, o método 

tradicional da Literatura Comparada pode não contemplar as possibilidades de 

análise que as obras demandam. 
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1.2 DIÁLOGOS ENTRE A LITERATURA BRASILEIRA E INDIANA 

 

      Como esclarecemos na introdução deste estudo, escolhemos para esta 

pesquisa de Literatura Comparada fazer um recorte que nos possibilitasse uma 

leitura de escritores contemporâneos e pós-coloniais, muito embora não se 

possa considerar a literatura de Rushdie e Hatoum pós-colonial num mesmo 

sentido, como veremos mais adiante. Mas por que comparar a literatura 

brasileira e indiana? Por que comparar Milton Hatoum e Salman Rushdie? 

      As literaturas brasileiras e indianas, embora escritas em línguas diferentes, 

têm muitos aspectos que aproximam sua produção. Como contexto de criação, 

por exemplo, devem ser considerados alguns elementos fundamentais, dentre 

eles, elementos sociais, culturais e históricos. Brasil e Índia são países 

marcados pela diversidade étnica e cultural; no país do sudeste asiático, por 

exemplo, coexistem diversas etnias, línguas e religiões. 

      Além de ser um caldeirão cultural, a Índia é o segundo país mais populoso 

do planeta e o sétimo maior em extensão territorial. Inevitavelmente, as 

diferenças participam da identidade nacional indiana. Entretanto, é fundamental 

problematizar o que é identidade e, por conseguinte, literatura indianas. 

      Segundo a professora e teórica Cielo Griselda Festino, no ensaio “Another 

Idea of India. India literatures in the bhashas” (2013), o milenar e multicultural 

subcontinente indiano se tornou conhecido ao redor do mundo sobretudo e, 

paradoxalmente, por meio da língua inglesa que fora introduzida no processo 

de colonização indiana. Segundo a teórica, devido a diversidade linguística e 

cultural indiana, é impossível conhecer realmente a Índia sem que aquele que 

busca fazê-lo não seja capaz de transitar nas diferentes línguas faladas no 

subcontinente, do contrário, será superficial sua ideia de “Índia”. Para Cielo, o 

inglês, ou melhor, o inglês-indiano deve ser considerado como uma parte de 

um triângulo linguístico constituído também pelo sânscrito e pelos bashas, 

vernáculos por meio dos quais uma variedade de culturas locais articulam suas 

próprias narrativas: 
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In India, English, or better, Indian-English, after its indigenization 
during and after the process of colonization, should be regarded as 
part of a linguistic triangle together with Sanskrit, the sophisticated 
language of Indian traditional Hindu culture, and the bhashas or 
vernacular languages through which the many local cultures of the 
subcontinent articulate their own narratives: Bangla,Telugu, Kannada, 
Assamese, Marathi, Hindi, Malayalam, Urdu, Tamil, Gujarati, among 
many others. (CIELO, 2013, p. 104) 

      Mas há um quarto componente dessa complexa estrutura linguística 

indiana, o inglês da diáspora, utilizado sobretudo por comunidades indianas 

diaspóricas no Ocidente; é a partir daqui que Salman Rushdie escreve seus 

romances. Segundo Cielo, entretanto, as narrativas de todas essas línguas se 

relacionam entre si dialogicamente, muitas vezes operando por um processo 

conflituoso de interação: 

The stories narrated through each one of them reconstruct alternative 
Indias that, like a palimpsest, repeat and modify each other. Many 
times, it is very difficult for the people of the different communities, 
within India, to have access to that rich treasures of their own national 
neighbours. (Ibidem, p. 104) 

      Considerando que entre as próprias culturas locais existe uma dificuldade 

muito grande de conhecimento dessa variedade narrativa, muito maior é o 

embaraço de outras partes do mundo no tocante ao acesso a essa diversidade. 

      Outro aspecto importante é que as narrativas em bashas, são consideradas 

como backyard narratives, isto é, narrativas periféricas ou de menor prestígio 

pelo polissistema literário, enquanto que as narrativas em sânscrito são 

consideradas como front yard literatures, literaturas de maior status. De fato, as 

narrativas em inglês da diáspora também gozam de maior notabilidade, isso se 

deve, dentre outros fatores, pelo idioma em que são escritas e pelo locus de 

enunciação, muitas vezes na diáspora no Ocidente, como no caso de Rushdie. 

Mas é importante ressaltar que, segundo Cielo, as backyard literatures 

contribuem para o fortalecimento das front yard literatures; as narrativas 

bashas são indispensáveis para essa literatura canônica indiana. 

      Em meio a toda essa riqueza, o trabalho de tradução, segundo a teórica, 

tem um papel importantíssimo para o reconhecimento da diversidade literária 

indiana e para uma política de inclusão étnica e cultural. 
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      Há pontos que relacionam a Índia ao Brasil; o país sul-americano, além de 

ser também um país continental, com uma população gigantesca, também tem 

como uma de suas principais características o multiculturalismo. São muitas as 

religiões, as etnias, e também as línguas que compõe a nação brasileira – é 

sabido que, embora a língua portuguesa seja a língua oficial e nativa do Brasil, 

existe uma diversidade de outras línguas que são utilizadas por diversas 

comunidades e são transmitidas de geração em geração nas regiões 

periféricas do país, além da variedade de línguas pela qual é formado próprio 

português brasileiro. 

      Destaca-se ainda, além da desigualdade social presente historicamente 

nos dois países, o fenômeno da colonização. Brasileiros e indianos foram 

colonizados por nações europeias no início da modernidade. 

      Brasil e Índia, colonizados respectivamente por portugueses e britânicos – 

mas não só britânicos, no início – experimentaram, independentemente da 

língua do colonizador, o modus operandi do conquistador europeu, cujo o 

combustível era o do discurso eurocêntrico manifestado nas relações com o 

outro. Essa empreitada exigiu dos conquistadores a implantação de uma língua 

oficial, um rei centralizador e uma religião legítima; essa exigência teve como 

consequência a substituição de valores, idiomas e signos culturais, além de 

fazer uma quantidade de vítimas que talvez nem as Guerras Mundiais tenham 

feito. São, portanto, países marcados pela violência cultural e pela criação e 

imposição de signos que afetaram e ainda afetam a cultura de Brasil e Índia. 

 

1.3 HATOUM E RUSHDIE: DOIS POETAS DA DIÁSPORA 

      Milton Hatoum, nascido em Manaus em 1952, descendente de avós e pai 

árabes, em sua infância, na isolada Manaus dos anos 50-60, escutava 

inúmeras histórias do Líbano de onde viera parte de sua família. Desde cedo o 

autor experimentara a diferença cultural na própria casa. Dentre vários 

aspectos biográficos de Milton Hatoum, gostaríamos de destacar sua 

experiência de migrante, o autor desde a adolescência precisou deixar Manaus 

para viver em Brasília e, posteriormente, em São Paulo, onde estudou 
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arquitetura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, na década de 

1970. Cidades que se diferem muito umas das outras. Depois, de 1979 a 1984, 

o ficcionista, ensaísta e tradutor estudou e trabalhou em Madri, Barcelona e 

Paris. Volta ao Brasil, depois de ter sido migrante nesses países e nos Estados 

Unidos, onde lecionou Literatura Brasileira. Mas é, principalmente, na sua 

ascendência que o escritor é marcado pela diáspora. 

      Salman Rushdie traz também em sua biografia o deslocamento territorial, 

nascido em Bombaim, de uma família mulçumana liberal, estudou na Inglaterra 

e a partir daí escreveu alguns dos seus principais livros, dentre eles, Os versos 

satânicos de 1988, livro que marcaria profundamente sua vida pública e 

particular; a partir desse livro o escritor ganharia fama de escritor polêmico e 

como consequência do conteúdo – que segundo a comunidade mulçumana 

ofendia a memória do profeta Maomé – e das críticas ao fundamentalismo 

mulçumano, o autor seria condenado à morte por meio de um fatwa emitido 

pelo líder religioso supremo do Irã, o aiatolá Khomeini. O livro foi censurado no 

mundo árabe e o extremismo mulçumano assassinou tradutores da obra e 

queimou exemplares, inclusive na Inglaterra; a partir desse romance e de sua 

polêmica, a comunidade mulçumana na Inglaterra se reconheceu mais como 

mulçumana, e não apenas como migrantes. O autor se viu impossibilitado de 

voltar à Índia, e vive ainda hoje – mesmo a pós a morte de Khomeini – sob 

ameaças do extremismo islâmico. Rushdie escreve ensaios, literatura infantil e 

adulta, contos e romances. O último suspiro do mouro, foi publicado em 1995 e 

vencedor do Prêmio Whitbread Prize (1995). 

      Faz-se importante trazer para o estudo sobre esses dois escritores algumas 

considerações feitas pelo teórico jamaicano, e um dos pais dos estudos 

culturais, Stuart Hall. Primeiramente, o intelectual em seu ensaio “Pensando a 

diáspora: reflexões sobre a terra no exterior” (1999), questiona-se como são 

imaginadas as identidades culturais na diáspora, especificamente na diáspora 

caribenha na Grã-Bretanha; o autor afirma que entre as novas gerações 

nascidas na diáspora, ao contrário do se podia imaginar, há uma crescente 

identificação com a terra natal. Isso se deve às memórias e narrativas 
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familiares, à situação de subalternidade e exclusão na nova sociedade, dentre 

outros fatores. 

      Mas seria equivocado pensar a diáspora como algo homogêneo: “Na 

situação da diáspora, as identidades se tornam múltiplas. Junto com os elos 

que as ligam a uma ilha de origem específica, há outras forças centrípetas [...]” 

(HALL, 2013, p. 29). Muitos caribenhos estabelecidos na nova terra se 

identificam com outras comunidades marginais como, por exemplo, britânicos 

negros, desfavorecidos; há também a presença de outras comunidades 

migrantes de diversas ilhas caribenhas e de outros lugares do mundo; 

inclusive, é verificável que muitas identidades são reconhecidas e erigidas na 

diáspora, como é o caso das comunidades mulçumanas e afro-caribenhas na 

Inglaterra, latino-americana nos Estados Unidos, por exemplo. 

      Um ponto bastante relevante no ensaio de Hall diz respeito à dificuldade 

daquele que volta da diáspora em se conectar às suas origens, à sua terra 

natal. Com base nos estudos de Mary Chamberlain, Stuart Hall postula que a 

religação do sujeito da diáspora ao seu lugar de origem é impossível devido ao 

fato de que o indivíduo é profundamente marcado pela experiência diaspórica: 

Muitos sentem falta dos ritmos da vida cosmopolita com os quais 
tinham se aclimatado. Muitos sentem que a ‘terra’ tornou-se 
irreconhecível. Em contrapartida, são vistos como se os elos naturais 
e espontâneos que antes possuíam tivessem sido interrompidos por 
suas experiências diaspóricas. Sentem-se felizes por estar em casa. 
Mas a história, de alguma forma, interveio irrevogavelmente. Esta é a 
sensação familiar e profundamente moderna de deslocamento, a qual 
– parece cada vez mais – não precisamos viajar muito longe para 
experimentar. (Ibidem, p. 29) 

 

      Segundo Hall, outro aspecto importante no estudo da diáspora é a 

necessidade de se considerá-la como um conceito aberto e não fechado; essa 

é uma das maiores críticas do teórico em relação aos estudos que tratam a 

diáspora como um fenômeno isolado. O teórico sinaliza para o exemplo da 

América que, conforme a historiografia mostra, ajuntou civilizações dos quatro 

cantos da Terra num mesmo lugar. Assim, as civilizações que se 

desenvolveram na região são constituídas a partir de rotas migratórias mistas, 

de diáspora em diáspora. Falar de diáspora caribenha pode remeter ao fluxo 
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migratório de cujo destino era Grã-Bretanha, no pós-guerra, porém as próprias 

sociedades caribenhas são constituídas por outras diásporas: africanos negros, 

europeus etc. Segundo Stuart Hall, não se deve considerar o tema a partir da 

diferença binária entre o eu e o outro, mas sim considera-lo partindo da 

diferença como lugar de passagem e negociação cultural: 

O conceito fechado de diáspora se apoia sobre uma concepção 
binária de diferença. Está fundado sobre a construção de uma 
fronteira de exclusão e dependente da construção de um “Outro” e de 
uma oposição rígida entre o dentro e o fora. Porém, as configurações 
sincretizadas da identidade cultural caribenha requerem a noção 
derridiana de différance – uma diferença que não funciona mais 
através de binarismos, fronteiras veladas que não separam 
finalmente, mas são places de passagem, e significados que são 
posicionais e relacionais, sempre em deslize ao longo de um espectro 
sem começo nem fim. (Ibidem, p. 36, grifo do autor) 

 

      O sincretismo religioso verificado em Cuba, Haiti e no Brasil, por exemplo, é 

uma das muitas manifestações fruto das sociedades diaspóricas; as diferenças 

entre, no mínimo, duas religiões postas em contato, produzem e ressignificam 

novas identidades e novos signos. O teórico ressalta que, na diáspora, o 

movimento de apropriação e transformação da religião, idioma, música, artes 

canônicas é dinâmico e criativo. Não é a tradição que opera no sujeito da 

diáspora, mas, ao contrário, é ele quem opera na tradição. Milton Hatoum e 

Salman Rushdie são escritores marcados pelo deslocamento territorial, e 

tratam disso em seus romances numa relação intensa entre o não oficial e a 

tradição. 

      Aprofundaremos mais essas questões referentes à identidade e negociação 

cultural no próximo capítulo. 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 – IDENTIDADE E REPRESENTAÇÃO: O PROBLEMA DA 

TRADUÇÃO CULTURAL 

Falar é existir absolutamente para o outro 

Frantz Fanon 



23 
 
 

 

      Os estudos culturais e pós-coloniais investigam, dentre outras coisas, a 

relação profunda entre o colonialismo e suas consequências nos países que 

sofrem e/ou sofreram o processo da colonização – nas suas mais variadas 

facetas. Investigam também a construção de discursos, saberes filosóficos, 

narrativas que, a partir da metrópole, foram e são oferecidos a países 

periféricos, sendo assimilados como “universais”. A crítica pós-colonialista 

surge na emergência de questionar tais saberes e construções culturais que 

são muitas vezes utilizados como o combustível para o discurso dominante. 

      “O humanismo é nossa única possibilidade de resistência” (SAID, 2007, p. 

26), afirma Edward W. Said, no ano de 2003, diante do terror suscitado em 

todo o mundo, e fomentado pelo discurso sensacionalista e simplista de grande 

parte da mídia ocidental, no pós Onze de Setembro. O autor e teórico chamava 

atenção à urgência de se recorrer às artes interpretativas como caminhos para 

a desconstrução de discursos reducionistas e outros mecanismos que 

dificultam a interação com o “outro”. 

      Para Said, autor de Orientalismo (1978), e um dos principais nomes da 

crítica pós-colonial, nossas sociedades caminham cada vez mais em sentido 

oposto ao objetivo maior da humanidade que, segundo o autor, é a 

“coexistência humana” (2007, p. 20). Para Said, na medida em que cresce o 

acesso aos meios de comunicação digital, e a internet se estabelece como 

ferramenta de interação cada vez mais poderosa, que pessoas de diferentes 

regiões geográficas e culturais do mundo se encontram no espaço virtual, 

paradoxalmente, o desencontro entre os seres humanos se acentua. Segundo 

o teórico, esse paradoxo acontece porque o discurso simplista e muitas vezes 

ignorante – porém dotado de poder – de muitos governos, das mídias, das 

igrejas e de intelectuais descompromissados com o objetivo da coexistência 

entre as pessoas ao redor do mundo é cada vez mais difundido nas 

sociedades. 

      Faz-se inaceitável desprezar o fato de que “O mundo tem 

interdependências efetivas entre as partes.” (Ibidem, p. 25). Isso pressupõe 
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que ações e omissões humanas afetam o meio-ambiente, o acesso à 

alimentação, a igualdade econômica, a geopolítica, a interação social não só 

nos países “democráticos” e tecnologicamente desenvolvidos, mas também 

nos mais recônditos sistemas de convivência humana ao redor do planeta. 

      A interdependência entre as partes da humanidade é ignorada muitas 

vezes por interesses políticos, de mercado, ideológicos, religiosos, midiáticos, 

etc. Said cita um exemplo que ilustra bem as consequências dessa atitude. 

Segundo o autor, o que se viu nos primeiros anos do século XXI, no mundo 

inteiro, foi uma abertura na fenda que separa o Islã do Ocidente, mas isso 

ocorreu por interesses de minorias. Said (Ibidem, p. 15-17), afirma que após os 

atentados terroristas de 2011 nos Estados Unidos, fortaleceu-se a imagem do 

mulçumano bárbaro e da supremacia das civilizações estadunidense e 

europeia. É como se as partes que apoiaram, mais tarde, a guerra no 

Afeganistão e no Iraque retomassem nesse momento o que dizia Rudyard 

Kipling, no século XIX, sobre o homem branco e a sua vocação de “civilizar” o 

mundo, referindo-se ao Império Britânico (FERRO, 1996, p. 39). O sentimento 

de medo e as representações simbólicas reducionistas do “Outro” – do 

mulçumano bárbaro e do ocidental imperialista – cresceram tanto no Ocidente 

quanto no Oriente; como consequência disso, instaura-se no senso comum e 

nas políticas internacionais ocidentais o sentimento de que conceitos como 

modernidade e democracia são necessários às nações do Oriente. Perde-se de 

vista o fato de que tais conceitos são complexos e não há um consenso em 

relação a eles. (SAID, 2007, p. 15). 

      O que Said busca expor em Orientalismo é que o Oriente é uma invenção 

do branco europeu, isto é, um discurso que a literatura e outras esferas 

discursivas propagam não só no Ocidente, mas no Oriente, inclusive. O autor 

também critica o eurocentrismo epistêmico que se apresenta como 

universalismo por muitos intelectuais. Sua crítica vai ao encontro da que faz 

Frantz Fanon em seu livro Peles negras, máscaras brancas, escrito em 1952. 

Esses dois teóricos denunciam a criação dos símbolos como “Oriente”, “alma 

negra”, “Terceiro Mundo” e “Periferia”, por parte dos países chamados 

“centrais”, como ferramentas discursivas de domínio. Abordaremos, no tópico 
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seguinte, as teorias pós-colonialistas de Stuart Hall, Frantz Fanon, Gayatri C. 

Spivak e Edward Said dentre outros, no que dizem respeito à linguagem e à 

identidade. 

 

2.1 IDENTIDADE CULTURAL NO PÓS-COLONIALISMO PÓS-MODERNO 

       A crítica pós-colonial resiste a definições precisas dado que algumas de 

suas principais características são a complexidade e a interdisciplinaridade 

inerente aos estudos da área. No entanto, é muito importante evitar o 

universalismo do termo para não o usar de maneira simplista. 

     Uma das principais características do discurso pós-colonialista é a crítica à 

narração, à historiografia e à construção semiótica coloniais que se impuseram, 

a partir do centro colonizador, às regiões periféricas como sendo universais. A 

crítica pós-colonial busca revisitar os processos complexos da colonização 

para descrevê-los e reencená-los buscando sempre alertar para o perigo de se 

repetirem tais posturas de domínio na contemporaneidade. Mas é preciso 

salientar que não há homogeneidade no termo, este também não se restringe a 

uma época cronológica. 

      Assim, gostaríamos, primeiramente, de levantar algumas considerações 

que são importantes no tocante ao pós-colonial. Stuart Hall em seu ensaio 

intitulado “Quando foi o pós-colonial: pensando no limite”, presente no livro Da 

diáspora: identidades e mediações culturais (2013), rebate algumas críticas ao 

pós-colonialismo e faz alguns questionamentos sobre o uso do termo. Segundo 

Stuart Hall (2013, p. 116), é mister evitar o universalismo e não negligenciar as 

diferenças existentes entre os casos, faz-se necessário, por exemplo, 

questionar se os Estados Unidos são pós-colonial da mesma maneira em que a 

Jamaica; pode-se considerar a Grã-Bretanha uma nação pós-colonial tal como 

a Índia? O termo pode ser aplicado à América Latina em que muitos de seus 

países foram libertados da metrópole no século XIX, e pelos filhos dos colonos 

europeus? E quanto ao Brasil? 

      Para Stuart Hall, devido à presença cultural do colonizador europeu nessas 

nações periféricas submetidas ao domínio ocidental, e pela relação dialógica 
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existente entre elas, podemos considerá-las pós-coloniais; porém não num 

mesmo sentido, uma vez que cada nação apresenta contextos distintos entre 

si. 

      Outro ponto importante no texto de Hall é sobre o caráter dialógico e não 

dialético do pós-colonial. Segundo o autor, 

O termo se refere ao processo geral de descolonização que, tal como 
a própria colonização, marcou com igual intensidade as sociedades 
colonizadoras e as colonizadas (de formas distintas, é claro). Daí a 
subversão do antigo binarismo colonizador/colonizado na nova 
conjuntura. De fato, uma das principais contribuições do termo “pós-
colonial” tem sido dirigir nossa atenção para o fato de que a 
colonização nunca foi algo externo às sociedades das metrópoles 
imperiais. Sempre esteve profundamente inscrita nelas – da mesma 
forma como se tornou indelevelmente inscrita na cultura dos 
colonizados. (Ibidem, p. 118) 

 

      A partir dessa indelével inscrição da qual são marcados todos os países 

envolvidos na colonização, podemos entender como pós-coloniais não 

somente países da periferia, mas centrais também. Pois o fenômeno da 

colonização afeta não somente um lado; um exemplo verificável na pós-

modernidade são os fluxos migratórios que partem das ex-colônias rumo à 

metrópole, formando comunidades diaspóricas de importante relevância.  Outra 

questão levantada por Hall se volta para a periodização do termo, segundo o 

autor,  

O termo não se restringe a descrever uma determinada época, ele 
relê a “colonização” como parte de um processo global 
essencialmente transnacional e transcultural – e produz uma reescrita 
descentrada, diaspórica ou “global” das grandes narrativas imperiais 
do passado, centradas na nação. (Ibidem, p. 119) 

 

      O intelectual jamaicano sinaliza para a não restrição do termo a um 

momento histórico específico, para o autor, a transição da colonização para o 

pós-colonial se caracteriza pela  

Independência do controle colonial direto, pela formação de novos 
Estados-nação, pelas formas de desenvolvimento econômico 
dominadas pelo crescimento do capital local e suas relações 
neocoloniais com o mundo desenvolvido capitalista. (Ibidem, p. 120) 
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      Assim, o autor considera não somente a dominação militar imperialista 

como formas de domínio, mas também os mecanismos econômicos, políticos e 

culturais neocolonialistas, a divisão internacional do trabalho, entre outros. Isto 

se aproxima daquilo que o filósofo peruano descolonialista, Anibal Quijano, 

chama de colonialidade de poder: 

A colonialidade do poder e a dependência histórico-estrutural 
implicam ambas a hegemonia do eurocentrismo como perspectiva 
epistemológica. No contexto da colonialidade do poder, a população 
dominada, nas novas identidades que lhes haviam sido atribuídas, 
foram também submetidas à hegemonia eurocêntrica como maneira 
de conhecer, na medida em que alguns de seus setores puderam 
aprender a língua dos dominadores. Portanto, o eurocentrismo não é 
exclusivamente a perspectiva cognitiva dos europeus, ou apenas dos 
dominantes do capitalismo mundial, mas também do conjunto dos 
educados sob sua hegemonia. (QUIJANO, 2009, p. 74-75) 

 

      Assim, o termo pós-colonial descreve não somente um período histórico da 

colonização, mas também as relações indiretas e neocoloniais de domínio 

epistemológico e cultural. Mas é muito importante enfatizar que, como já dito, o 

pós-colonial não deve ser entendido num mesmo sentido, deve-se diferenciar 

cada caso. O caso do Brasil e da América Hispânica, por exemplo, carregam 

matizes por vezes bastante distintas entre si.  

      A teórica portuguesa, especialista em literaturas africanas e pós-coloniais, 

Ana Mafalda Leite (2012, p. 129), ao expor a necessidade e complexidade da 

adequação das teorias pós-coloniais a literaturas de países lusófonos 

africanos, afirma que poderíamos estender tal necessidade e complexidade à 

literatura brasileira. Por serem ainda pouco conceituadas nessas literaturas e 

por terem maior tradição em países de língua inglesa, as teorias pós-coloniais 

não compõem uma tradição na crítica literária brasileira, tal qual acontece em 

relação à crítica de países como, por exemplo, a Índia. 

      Segundo Ana Mafalda Leite, o termo pós-colonialismo abarca questões 

como:  

[...] representação, sentido, valor, cânone, universalidade, diferença, 
hibridismo, etnicidade, identidade, diáspora, nacionalismo, zona de 
contato, pós-modernismo, feminismo, educação, história, lugar, 
edição, ensino etc., abarcando aquilo que se pode designar como 
uma poética da cultura e criando alguma instabilidade no domínio dos 
estudos literários tradicionais (Ibidem, p. 132) 
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      De fato, os estudos caracterizam-se por sua complexidade, abrangência e, 

digamos, problematicidade. Em relação, especificamente, à literatura, os 

estudos pós-coloniais têm contribuído de maneira significativa para a teoria, a 

crítica literária e para os estudos da literatura comparada.  Neste aspecto, é 

preciso assinalar que os estudos pós-coloniais divergem bastante em relação 

aos estudos da literatura comparada tradicionais, pois, diferentemente destes, 

aqueles não veem a literatura das colônias e ex-colônias como extensão de 

textos de países centrais; evita-se, por exemplo, as relações entre textos que 

se baseiem em dicotomias como: primário/secundário, fundador/produto, etc. 

      A autora sugere uma possível definição aos estudos pós-coloniais:  

A crítica pós-colonial considera as formas e os temas imperiais 
caducos, esforça-se por combater e refutar as suas categorias, e 
propor uma nova visão de mundo, caracterizada pela coexistência e 
negociação de culturas. O termo pós-colonialismo pode ser entendido 
como incluindo todas as estratégias discursivas e performativas 
(criativas, críticas e teóricas) que frustram a visão colonial, incluindo, 
obviamente, a época colonial; o termo é passível de englobar, além 
dos escritos provenientes das ex-colônias da Europa, o conjunto de 
práticas discursivas, em que predomina a resistência às ideologias 
colonialistas, implicando um alargamento do corpus, capaz de incluir 
outra textualidade que não de literaturas emergentes, como o caso de 
textos literários das ex-metrópole, reveladores de sentido críticos 
sobre o colonialismo. (Ibidem, p. 129-130) 

 

            Nessa explanação sobre o conceito de pós-colonialismo, Ana Mafalda 

Leite sinaliza às características precípuas da crítica pós-colonial, sua postura 

de questionamento e refutação de discursos dominadores e seu objetivo de 

negociação cultural. 

      Faz-se necessário considerar que, como afirma Hall (2013, p.127), embora 

o pós-colonial não esteja restrito somente aos países ex-colônias, e que ele 

opera sob uma dinâmica muito mais dialógica que dicotômica entre centro e 

periferia, é importante para o intelectual pós-colonialista ter cuidado em não 

omitir o outro falando sobre ele e em favor dele. 

      Gayatri C. Spivak em sua obra Pode o subalterno falar? (1985), levanta 

uma questão bastante relevante para os estudos culturais, a intelectual indiana 
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questiona se pode o subalterno falar, se as minorias representativas da 

sociedade podem representar a si mesmas. 

      Para Spivak (2010, p. 84) “Os intelectuais pós-colonialistas aprendem que 

seu privilégio é sua perda. Nisso eles são um paradigma dos intelectuais”, essa 

perda que a autora faz referência pode ser entendida como o respeito à 

subjetividade do outro, no sentido de reconhecer-se limitado em relação ao 

conhecimento pleno dele e, por isso, considerar a impossibilidade de falar por 

ele. 

      Segundo a autora falar pelo o outro é omiti-lo, como exemplo, a autora 

problematiza a questão do sati na Índia em que a viúva era muitas vezes 

queimada viva junto com o corpo do falecido marido durante o ritual fúnebre 

hindu. A proibição pelos colonizadores britânicos dessa prática considerou o 

discurso ocidental que criminalizava tal ato em oposição ao discurso 

tradicionalista hindu de alguns grupos do subcontinente indiano que viam no 

sati um ato louvável de sacrifício. No entanto, em ambos os casos, 

desconsiderou-se por completo a subjetividade da mulher, sua voz. 

      Para Spivak, o subalterno não pode falar porque ele não detém os meios 

pelos quais possa se representar e ser ouvido. Se uma comunidade indígena 

do interior do estado do Amazonas, por exemplo, necessita fazer certas 

reivindicações ao Estado brasileiro, somente será ouvida se utilizar a língua 

portuguesa e os meios dominantes de representação – internet, os recursos da 

estrutura democrática etc. Assim, a violência epistemológica característica da 

dominação colonial se manifesta sob outras facetas na atualidade. Spivak, 

portanto, sinaliza para a necessidade de se fomentar espaços nos quais o 

subalterno possa falar, e talvez o primeiro passo para isso seja a aceitação, por 

parte do intelectual, da impossibilidade de conhecimento e representação 

plenos da subjetividade do outro.  

      Além de considerar alguns problemas que traz o termo pós-colonial, outros 

temas fundamentais para o desenvolvimento deste estudo são os conceitos de 

identidade e tradução cultural. Para isto, consideramos principalmente o que 

dizem sobre o assunto os autores caribenhos Stuart Hall e Frantz Fanon. 
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      Primeiramente, é importante destacar que essas categorias geram muita 

discussão e não há uma definição aceita como determinante para solucionar 

esse problema. No entanto, partiremos da pergunta que faz o teórico jamaicano 

Stuart Hall em seu ensaio “Quem precisa de identidade?”, presente no livro 

Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais (2009), em que o 

teórico sugere que para se chegar à resposta da pergunta pode ser 

interessante considerar o termo como um conceito que opera “sob rasura”, isto 

é, um conceito que não é compreendido mais como absoluto e deve ser 

desconstruído, mas que por ainda não ter um substituto, faz-se impossível 

pensar no assunto sem ele: 

A identidade é um desses conceitos que operam “sob rasura”, no 
intervalo entre a inversão e a emergência: uma ideia que não pode 
ser pensada da forma antiga, mas sem a qual certas questões-chave 
não podem ser sequer pensadas. (HALL, 2009, p. 104) 

 

      Desconstrói-se, assim, o conceito essencialista de identidade, como algo 

fixo e homogêneo. O autor (Ibidem, p. 108) afirma que as identidades, ao invés 

de algo estável, estão sempre sujeitas a processos de construção e 

transformação. Assim, as identidades, mais do que invocar um passado 

histórico comum, ou dizer quem somos, diz mais sobre quem nos tornamos; as 

identidades 

Têm a ver não tanto com as questões “quem nós somos” ou “de onde 
nós viemos”, mas muito mais com as questões “quem nós podemos 
nos tornar”, “como nós temos sido representados” e “como essa 
representação afeta a forma como nós podemos nos representar a 
nós próprios”. (Ibidem, p. 109) 

 

      Tais considerações sobre esse conceito de identidade se aproximam das 

teorias sobre identidades líquidas na pós-modernidade do sociólogo polonês 

Zygmunt Bauman (2007); para Bauman, vivemos hoje num contexto pós-

moderno em que a noção de identidade se diferencia muito daquela entendida 

no início do século XX. A pós-modernidade inicia-se no contexto da Primeira 

Guerra Mundial (1914-1918) e da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e, 

segundo o autor, esses fatos ratificaram a crise da modernidade. Segundo o 

sociólogo, as principais características do homem pós-moderno são o medo de 
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ficar à margem da globalização, isto é, ficar para trás em relação ao consumo, 

à moda, ao ter; há uma grande insegurança quanto ao futuro, uma 

desconfiança nos Estados, uma crescente liquidez nas relações afetivas e 

profissionais. Todas estas características se acentuam em face da constatação 

do fim das utopias, decorrentes das grandes guerras. 

      Essa insegurança é, no entanto, parte de um processo de fragmentação e 

reconstrução das bases do ser ao longo da história. Para Stuart Hall, na sua 

obra Identidade cultural na pós-modernidade (2011, p. 10-46), a partir da 

modernidade – época das conquistas coloniais nas Américas –, até a pós-

modernidade os indivíduos se descentraram consideravelmente. Se na 

modernidade a identidade do sujeito era sólida, definida e, em parte, 

autossuficiente, na pós-modernidade o sujeito não tem uma identidade, mas 

identidades, no plural, pois a ideia de homogeneidade não mais se sustenta. 

      Entretanto, não se deve crer em fronteiras bem delimitadas e nítidas entre a 

Modernidade e a Pós-modernidade; nem entre a identidade do sujeito 

iluminista e o pós-moderno. Essas mudanças sempre ocorreram na 

humanidade e não acontecem de maneira abrupta, mas são processos lentos e 

sutis, motivados, é claro, por fenômenos sociais. O fenômeno da globalização, 

sobretudo após as Grandes Navegações, sem dúvida contribuiu para o 

desenvolvimento da identidade moderna, assim como as Grandes Guerras e o 

advento da Internet o fez em relação à identidade na pós-modernidade; porém, 

muitas marcas identitárias muitas vezes consideradas suplantadas, são visíveis 

na contemporaneidade. Isto é, não se pode falar em identidades isolando-as 

em cada época como se fossem ilhas. De fato, as identidades estão e sempre 

estiveram sujeitas à descentração. 

      Frantz Fanon, em seu livro Peles negras, máscaras brancas (1952) analisa 

o poder dominador que há em construções simbólicas identitárias; o autor 

afrodescendente, da Martinica, território insular francês no Caribe, demonstra 

como muitas identidades estigmatizadas são construções dos discursos 

coloniais, e como esses símbolos são assimilados tanto pelo colonizador 

quanto pelo colonizado. Fanon trouxe grande contribuição para os estudos da 

crítica pós-colonialista. Seu texto busca analisar não somente as relações entre 
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o negro e o branco, mas também analisa a interação entre metrópole e 

colônia/ex-colônia. Assim, justifica-se levantar alguns pontos importantes da 

obra de Frantz Fanon. 

      Em Peles negras, máscaras brancas, o autor destaca a importância da 

desalienação das partes envolvidas nos processos dominadores ao longo da 

história. Para Fanon, é preciso “libertar o homem de cor de si próprio.” 

(FANON, 2008, p. 26). Essa afirmação é de muita importância para o 

pensamento pós-colonial. Ora, segundo o autor: “O branco está fechado na sua 

brancura. O negro, na sua negrura.” (Ibidem, p. 27). Isto é, o entusiasmo em 

relação à branquitude e à negritude são, segundo Fanon, grilhões que privam o 

homem de ser no mundo, independentemente de sua cor. Essa é uma 

consequência da criação das imagens do processo colonial. Podemos entender 

o entusiasmo em relação à identidade como sendo um processo que 

retroalimenta a dicotomia entre o branco e o negro, o colonizado e o 

colonizador, feito, muitas vezes, por meio das representações artísticas e 

discursivas, em geral. 

      Fanon estudou Psiquiatria e Filosofia na França, além de ter servido em 

revoluções na África, e ter lutado na Segunda Guerra Mundial; teve uma 

experiência muito vasta na metrópole, na França. Em Peles negras, máscaras 

brancas, uma de suas principais denúncias é justamente sobre o poder de 

assimilação que têm os símbolos coloniais e seu objetivo de dominação 

cultural, em primeira instância. Fanon expõe as construções simbólicas 

oriundas das relações entre brancos e negros, colonizador e colonizado. Para o 

autor, o discurso de superioridade do colonizador branco foi assimilado pelo 

colonizado, no caso, o negro; para afirmar isso, Fanon recorre à literatura e à 

observação da sociedade da Martinica, da interação entre negros e brancos 

tanto na colônia quanto na Europa. O homem e a mulher nativos da colônia 

aspiram sair de sua condição de sujeitos periféricos, o homem e a mulher 

negros querem ser brancos, no sentido de desejarem a “dignidade” própria da 

sociedade francesa branca. Sim, segundo Fanon, na dinâmica da colonização, 

quanto mais o sujeito da colônia ou ex-colônia se afastar da sua identidade 

subalterna, mais facilmente ele conquistará sua dignidade. 
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      Evidencia-se a reivindicação de que é necessário a desalienação dos 

complexos de inferioridade e superioridade no reconhecimento da diferença do 

outro. Porém, tais complexos são efetivamente alimentados quando as partes 

envolvidas reproduzem o que Fanon chama de entusiasmo em relação à etnia 

(Ibidem, p. 27). Em vez de alimentar a dicotomia entre negro e branco, 

colonizador e colonizado, homem e mulher, Fanon sugere a libertação do 

homem de si mesmo, isto é, uma libertação de idealismos identitários, 

estereótipos e da reprodução de discursos entusiastas sobre identidades como 

fronteiras que separam os indivíduos em categorias de pertencimento. Isto de 

maneira nenhuma é um relativismo identitário, mas uma desalienação de 

signos coloniais. 

 

2.2. A TRADUÇÃO CULTURAL COMO POSSIBILIDADE 

       É verdade que a globalização parece tornar homogêneas as estruturas 

políticas e as relações comerciais. Se olharmos para estas relações desde o 

século XV até os dias de hoje veremos quão parecidos se tornaram os modelos 

econômicos, políticos e de consumo entre, de um lado, países africanos, 

asiáticos e latino-americanos e, de outro, os países globalizadores do 

hemisfério norte. Entretanto, quando falamos em identidade, como já visto no 

tópico anterior, ao invés de se pensar em homogeneidade, melhor é pensar em 

heterogeneidade, hibridismo. Para o teórico pós-colonial indiano Homi Bhabha, 

as identidades caminham na incerteza em relação concepção de quem são 

e/ou quem representam, 

 

Encontramo-nos no momento de trânsito em que espaço e tempo se 
cruzam para produzir figuras complexas de diferença e identidade, 
passado e presente, interior e exterior, inclusão e exclusão. Isso 
porque há uma sensação de desorientação, um distúrbio de direção. 
(BHABHA, 2013, p. 19) 

 

      Há, entretanto, na relação entre países globalizadores e globalizados, 

grupos sociais que respondem de maneiras diferentes ao processo de 

globalização. Alguns grupos indispostos à ideia de hibridização ou assimilação 

de valores culturais, políticos e filosóficos estabelecidos pelos países que 
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ocupam o centro epistemológico do sistema mundo – países do Norte, 

especificamente da Europa e os Estados Unidos – reagem de maneira 

contrária à assimilação. Mas essa indisposição ocorre também por parte de 

países centrais em relação à “contaminação” da cultura estrangeira. Como que 

nadando contra a maré, esses grupos se fecham em si mesmos, resgatam 

suas tradições, criam e recriam narrativas de origem, lutam pela pureza da 

etnia e da língua. Com o fluxo migratório, rumo à Europa e aos Estados 

Unidos, de populações oriundas da África, Oriente Médio, Ásia e América 

Latina, vítimas das consequências do capitalismo selvagem e das guerras 

locais que a cada dia acentuam a fenda que há entre centro e periferia, 

intensificam-se atitudes xenofóbicas no continente europeu e nos Estados 

Unidos. 

      Outros grupos se deixam assimilar quase inteiramente pela influência 

oriunda do colonizador, ou melhor, “globalizador”, de maneira que sua língua, 

seus valores, suas manifestações culturais muitas vezes são desprezadas ou 

esquecidas. Esse último posicionamento, o da assimilação, é exemplificado por 

Fanon que, ao analisar a relação entre o negro da colônia francesa da 

Martinica e o branco colono francês, percebeu o seguinte: 

Todo povo colonizado – isto é, todo povo no seio do qual nasceu um 
complexo de inferioridade devido ao sepultamento de sua 
originalidade cultural – toma posição diante da linguagem da nação 
civilizadora, isto é, da cultura metropolitana. Quanto mais assimilar os 
valores culturais da metrópole, mais o colonizado escapará da sua 
selva. Quanto mais ele rejeitar sua negridão, seu mato, mais branco 
será. (FANON, 2008, p. 34) 

 

      Realmente, construiu-se no imaginário do colonizado que a assimilação dos 

hábitos, da língua, da cor, da religião metropolitanos pode ser a antessala da 

condição humana a que tanto aspiram os povos subalternos. De fato, o que 

ocorre é uma colonização de valores culturais e políticos; ela é consequência 

de um discurso dicotômico e dominador, mas também tem como causa o 

desenvolvimento econômico e tecnológico dos países desenvolvidos. Tanto o 

desenvolvimento material como o discurso colonial se relacionam na 

construção do “outro” subalterno e se sobrepõem a este. 
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     Ao invés de buscar a pureza cultural, ou a total assimilação cultural, Stuart 

Hall apresenta a possibilidade da tradução cultural: 

No que diz respeito às identidades, essa oscilação entre Tradição e 
Tradução [...] está se tornando mais evidente num quadro global. Em 
toda parte, estão emergindo identidades culturais que não são fixas, 
mas que estão suspensas, em transição, entre diferentes posições; 
que retiram seus recursos, ao mesmo tempo, de diferentes tradições 
culturais; e que são produtos desses complicados cruzamentos e 
misturas culturais que são cada vez mais comuns num mundo 
globalizado. Pode ser tentador pensar na identidade, na era da 
globalização, como estando destinada a acabar num lugar ou noutro: 
ou retornando às suas “raízes” ou desaparecendo através da 
assimilação e da homogeneização. Mas esse pode ser um falso 
dilema. Pois há outra possibilidade: a da Tradução. (HALL, 2011, p. 
88, grifo do autor) 

 

      A tradução cultural apresentada por Homi K. Bhabha, e também estudada 

por Hall, seria uma estratégia de sobrevivência cultural, uma forma de 

negociação entre culturas distintas postas em contato, numa situação entre 

fronteiras; pois a condição fronteiriça exige a tradução cultural (BHABHA, 2013, 

p. 29). 

      O novo espera na fronteira. Isto significa que o lugar do encontro entre o 

próprio e o alheio, ou melhor, que o interstício, o entre-lugar que há no 

encontro entre culturas distintas, pode ser um lugar criativo, um lugar de onde 

surge um novo sujeito, cuja marca identitária é o hibridismo, pois nesse entre-

lugar valores são trocados, traduzidos e ressignificados. 

       Quando uma cultura entra em contato com “outra” diferente, afirma 

Bhabha, há o reconhecimento da própria essência dessa cultura em relação a 

“outra”, pois “eu” só existo em relação ao “outro”. Assim, na constatação da 

diferença, geralmente criam-se imagens estereotipadas em relação ao “outro”; 

essas imagens, para os teóricos pós-colonialistas, não são criadas e ratificadas 

por acaso, há interesse em criá-las e mantê-las:  

 

Um aspecto importante do discurso colonial é a sua dependência do 
conceito de “fixidez” na construção ideológica da alteridade. A fixidez, 
como signo da diferença cultural/histórica/racial no discurso do 
colonialismo, é um modo de representação paradoxal: conota rigidez 
e ordem imutável como também desordem, degeneração e repetição 
demoníaca. Do mesmo modo, o estereótipo, que é sua principal 
estratégia discursiva, é a forma de conhecimento e identificação que 
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vacila entre o que está sempre “no lugar”, já conhecido, e algo que 
deve ser ansiosamente repetido... como se a duplicidade essencial do 
asiático ou a bestial liberdade sexual do africano que não precisam 
de provas, não pudessem na verdade ser provados jamais no 
discurso. (Ibidem, p. 117) 

 

      Para Bhabha, em termos de literatura, essa fixidez na construção ideológica 

da alteridade foi adotada pelo colonizador como forma de construir um 

imaginário de superioridade em relação ao colonizado. O professor e teórico 

Lynn Mario T. Menezes de Souza (2004), ao expor importantes questões da 

obra de Homi Bhabha, afirma que, para o teórico indiano, a análise de imagens 

foi uma das atitudes mais utilizadas pelos colonizadores para reconhecer a 

alteridade no “outro”, sendo que a análise de imagens consiste em determinar, 

atribuir, fixar, reproduzir, repetir o significado ao significante, desconsiderando 

processos de criação desse signo, descontextualizando-o, não levando em 

conta o processo discursivo da literatura. Afinal, a literatura, para Bhabha, é um 

processo discursivo e não mimético, o signo é algo construído, a realidade é, 

de fato, mediada; assim, abre-se uma fenda entre o significante e o significado. 

      A cultura, segundo Bhabha, não é estática, mas está sempre em 

movimento; a cultura é híbrida, é fruto de processos de troca culturais. Stuart 

Hall, grande leitor de Homi Bhabha, afirma que, embora seja tentador pensar 

as identidades culturais, nos dias atuais, como fadadas à assimilação ou uma 

postura de reafirmação, não precisa ser assim, Hall vê a tradução cultural como 

possibilidade; eis outra definição do autor a esse conceito: 

 

Este conceito descreve aquelas formações de identidade que 
atravessam e intersectam as fronteiras naturais, compostas por 
pessoas dispersadas para sempre de sua terra natal. Essas pessoas 
retêm fortes vínculos com seus lugares de origem e suas tradições, 
mas sem a ilusão de um retorno ao passado. Elas são obrigadas a 
negociar com as novas culturas em que vivem, sem simplesmente 
serem assimiladas por ela e sem perder completamente suas 
identidades. Elas carregam os traços das culturas, das tradições, das 
linguagens e das histórias particulares pelas quais foram marcadas. A 
diferença é que elas não são e nunca serão unificadas no velho 
sentido, porque elas são, irrevogavelmente, o produto de várias 
histórias e culturas interconectadas, pertencem a uma e, ao mesmo 
tempo, a várias casas. (HALL, 2011, p. 88-89) 
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      A tradução cultural exige o encontro fronteiriço, é no encontro com a cultura 

alheia que surge, como possibilidade, a negociação cultural, a ressignificação 

da sua própria cultura e da cultura do “outro”. O sujeito que experimenta a 

migração, por exemplo, ainda que volte a sua terra natal, já não é mais o 

mesmo. Quando falamos em tradução cultural, falamos em processos criativos. 

A identidade cultural do homem que experimenta a migração, não é mais a de 

antes, também não é uma identidade assimilada à cultura que o acolhe; mas 

no processo de negociação cultural, isto é, de tradução cultural, essa 

identidade é um produto novo. Esse sujeito traz consigo gestos culturais que 

contemplam valores de sua identidade ‘original’ e valores da identidade dos 

quais, no processo migratório, passa a participar. Podemos entender esse 

limiar entre o “eu” e o “outro”, entre a cultura própria e a alheia, entre o privado 

e o público, como sendo o lugar criativo da tradução cultural. 

 

2.3 QUESTÕES DE ALTERIDADE: AS VOZES QUE NARRAM NO ROMANCE  

       

Em seu estudo sobre o Orientalismo, Edward Said afirma que “A 

sociedade e a cultura literária só podem ser compreendidas e estudadas em 

conjunto” (2007, p. 59). Partindo desse pressuposto, deparamo-nos com a 

complexidade e enorme abrangência do tema desta pesquisa em relação ao 

corpus selecionado. Afinal, o tema abre portas a muitas possibilidades, e as 

obras são riquíssimas em material para análise. De fato, embora essa 

abrangência seja muito positiva, é preciso reconhecer certos limites; é 

fundamental, portanto, fazermos um recorte que possibilite o estudo 

responsável sobre a problemática desta pesquisa. Assim, optamos pela análise 

das obras a partir do narrador nos romances de Hatoum e Rushdie, dos quais 

nos ocuparemos no capítulo a seguir. 

      Os romances contemporâneos, segundo argumenta o teórico Theodor W. 

Adorno (2012, p. 55), caracterizam-se pela posição paradoxal de seus 

narradores, estes já não podem narrar num gênero que exige a narração. 
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      Segundo o autor, a narração realista, referencial e pormenorizada – 

consideremos aqui a exposição de Ian Watt (2010, p. 9-36) acerca desse tipo 

de narração, como uma das grandes peculiaridades do gênero romanesco 

desde Defoe –, que contribuía para uma postura mais contemplativa e 

acomodada do leitor, perdeu força com o advento e o desenvolvimento da 

reportagem e do cinema. O teórico postula que: 

O romance precisaria se concentrar naquilo de que não é possível 
dar conta por meio do relato. [...] Noções como a de ‘sentar-se e ler 
um bom livro’ são arcaicas. Isso não se deve meramente à falta de 
concentração dos leitores, mas sim à matéria comunicada e à sua 
forma. Pois contar algo significa ter algo especial a dizer, e 
justamente isso é impedido pelo mundo administrado, pela 
estandardização e pela mesmice. (ADORNO, 2012, p. 56) 

 

      O filósofo alemão (Ibidem, p. 61-62) fala sobre a quebra da passividade do 

leitor em relação ao enredo causada pelo narrador. Na busca de superar a 

característica tranquilizadora do relato tradicional, o narrador convida o leitor à 

cena, à ação, e o faz por meio do comentário metalinguístico, das reflexões 

que questionam a própria eficácia da narração, das ponderações acerca do 

que se narra, e outros.  Dessa forma, o narrador quebra aquilo que Adorno 

chama de distância estética entre leitor e obra, convida-o à cena, num 

movimento exotópico que o aproxima do ângulo discursivo das personagens e 

do próprio narrador. 

            Outra perspectiva acerca do narrador na contemporaneidade que é de 

muita importância para nosso estudo – sobretudo pela distinção que faz entre o 

narrador contemporâneo e o tradicional – é a de outro filósofo alemão, Walter 

Benjamin. O teórico afirma, em seu ensaio “O Narrador”, escrito em 1936, que 

a arte de narrar está em crise. Nesse texto, o filósofo distingue a narrativa 

tradicional da narrativa contemporânea, aponta os motivos dessa 

transformação e postula algumas características peculiares a esses dois tipos 

de narrativa. 

      Dois outros ensaios de Benjamin são também essenciais para entendermos 

a crise da narrativa ao longo do tempo, são eles: “Experiência e pobreza”, 

de1933, e “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”, de 
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1935/1936. Nesses ensaios, o autor analisa como o desenvolvimento do 

capitalismo financeiro e do capitalismo editorial contribuiu para a transformação 

dos meios de transmissão narrativa. 

      Para Benjamin, narrar é, essencialmente, a faculdade de “intercambiar 

experiências” (BENJAMIN, 2012, p. 213). Essa transmissão de experiência, isto 

é, essa transmissão de sabedoria, tinha na narração tradicional seu terreno 

fértil, pois, pela narração, pelo contar histórias, a experiência era passada de 

geração em geração. Assim, o narrador nato era aquele que não só tinha 

experiências a contar, vividas por ele ou por outrem, mas que sabia transmiti-

las. Walter Benjamin (Ibidem, p. 214) destaca que a origem das narrativas está 

na tradição oral, o que significa que toda experiência transmitida de boca em 

boca contribui para a arte de criar dos narradores; estes, portanto, quanto 

menos se afastarem da tradição oral, com mais eficácia construirão suas 

narrativas.  

      O filósofo destaca dois tipos de narradores, duas famílias de narradores: o 

primeiro é o viajante, homem que transita em diferentes lugares, vivencia 

muitas experiências, toma conhecimento de muitas situações, e, portanto, tem 

muito a contar. De fato, a experiência do viajante é uma experiência entre 

fronteiras; lugares, pessoas e histórias diferentes fazem parte da memória 

daquele que viaja. O outro tipo de narrador é o homem que nunca saiu de seu 

país, ou seja, o homem conhecedor da sua terra, de sua gente e tradições. A 

síntese arquetípica desses dois grupos de narradores é representada, 

respectivamente, pelas figuras do marinheiro e do camponês. Desses dois 

tipos de narradores é que remonta, segundo Benjamin, a arte de narrar: o 

narrador viajante com o conhecimento de terras distantes e o camponês com o 

conhecimento do passado, da tradição. Os narradores de Hatoum e Rushdie, 

como veremos na análise das obras, trazem consigo essa característica 

tradicional do narrador, são pessoas que recolhem relatos antigos de pessoas 

participantes de um longo e dinâmico processo migratório; a tessitura de 

desses relatos é a condição sine qua non de sua própria narrativa, de sua 

própria existência. 
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      Ao afirmar que arte de narrar está em crise, Walter Benjamin apresenta 

algumas características da narrativa tradicional e alguns motivos para seu 

declínio na contemporaneidade. 

      Em primeiro lugar, a narrativa tradicional tem como uma de suas principais 

preocupações o senso prático, isto é, uma utilidade; essa narrativa traz em si 

uma moral, em forma de conselhos aos interlocutores: 

 

Tudo isso aponta para o parentesco entre esse senso prático e a 
natureza da verdadeira narrativa. Ela traz consigo, de forma aberta ou 
latente, uma utilidade. Essa utilidade pode consistir por vezes num 
ensinamento moral, ou numa sugestão prática, ou também num 
provérbio ou norma de vida – de qualquer maneira, o narrador é um 
homem que sabe dar conselhos ao ouvinte. (Ibidem, p.216) 

 

       Esse “dar conselhos” é o mesmo que sugerir uma continuação a uma 

história que se desenvolve.  Benjamin, no ensaio “Experiência e pobreza”, 

exemplifica bem o que seria a sabedoria transmitida a outros pela narração. O 

autor usa uma parábola antiga, a qual apresenta um velho que em seu leito de 

morte reúne os filhos e lhes faz uma grande revelação: havia um tesouro nas 

suas terras, de modo que era necessário mexer nela para obtê-lo; os filhos se 

põem a cavar e não acham nada, mas, depois de algum tempo, têm uma 

maravilhosa colheita, proporcionada pelo exercício de escavação e fertilização 

do terreno. Moral da história: mais que herdar tesouros, é merecê-los; ou, o 

verdadeiro tesouro é o trabalho. Essa sabedoria transmitida pelo personagem 

moribundo a outros personagens também é recebida pelos ouvintes ou leitores 

da história. Se pensarmos na própria Odisseia de Homero, podemos identificar 

essa voz aconselhadora. Depois de vinte anos longe de casa, Ítaca, o herói 

Ulisses, cercado de tudo o que um homem deseja na ilha da deusa Calipso, e 

beneficiado com o dom da imortalidade, encontra-se entediado e necessitado 

de voltar a sua terra natal. Troca, pois, tudo isso e se lança ao mar. Depois de 

longa e adversa viagem, Ulisses retorna a sua casa, rico de experiências, 

talvez mais valiosas que os benefícios de Calipso. Assim, pode-se entender 

que não há riqueza maior que a experiência. 
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      Porém, a narrativa moderna, aponta Benjamin, se vê incapaz de 

aconselhar, de apresentar uma moral e isso se deve a muitos fatores. Algo 

curioso é que “Dar conselhos soa hoje como algo antiquado, isto se deve ao 

fato de as experiências estarem perdendo sua comunicabilidade.” (Ibidem, p. 

216).  

       O declínio da comunicabilidade de experiências, segundo o filósofo, tem 

como uma de suas possíveis causas, o fato de que após a Primeira Grande 

Guerra e as inovações tecnológicas e industriais, a distância entre as gerações 

é maior do que anteriormente. O desenvolvimento do capitalismo abriu uma 

enorme fenda cultural entre as pessoas mais velhas e as mais novas. Para 

Benjamin, vivemos num contexto em que os modos de vida se transformam de 

maneira mais rápida do que aceita a capacidade humana de assimilação. 

Benjamin faz referência à Primeira Guerra Mundial para apontar as dificuldades 

que as gerações têm, sobretudo após ela, de intercambiar experiências. Ora, 

uma geração artesanal de fins do século XIX e início do século XX, de repente, 

se vê num contexto mecânico e industrial, assombrado pela tecnologia militar. 

Aqueles soldados que voltavam dos fronts e das trincheiras não tinham muito 

que contar; de lá para cá, assistimos ao desenvolvimento tecnológico e ao 

desaparecimento do modo de vida artesanal. 

      Pensando na realidade latino-americana, o fenômeno das Grandes Guerras 

e seu impacto nas relações humanas foi sem dúvida menor aqui que na 

Europa; ainda assim, o desenvolvimento do capitalismo e suas demandas, a 

divisão internacional do trabalho e a incomunicabilidade entre as gerações são 

elementos transformadores dos modos de narrar no contexto da América 

Latina. 

      Modelos de produção são hoje muito mais fragmentados, relações sociais 

são afetadas pela comunicação à distância, a arte de narrar desvanece na 

medida em que o acesso à informação ascende nas sociedades. Assim, o 

desenvolvimento industrial e tecnológico faz com que a noção de tempo da 

contemporaneidade se diferencie muito em relação a dos nossos 

antepassados. De fato, desde o advento do computador, surgem novidades em 
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todas as áreas da vida num ritmo cada vez mais acelerado. Essa velocidade 

acentuou de tal maneira a fenda entre um ancião e um jovem, que, já afirmava 

Benjamin na década de 1940, não interessa ao jovem as experiências que o 

ancião tem a passar, uma vez que ambos não partilham de realidades e 

saberes comuns. Há, portanto, segundo o autor, uma incomunicabilidade entre 

as gerações. 

      De fato, a informação ganhou muito espaço nas sociedades, seu caráter 

expositivo, rápido e objetivo tem substituído a narrativa tradicional. Esta não se 

preocupa em explicar o mundo; o conceito de representação da realidade 

vivida e/ou da realidade possível não mais se confunde, na narrativa, com 

imitação. A narrativa tradicional não tem como objetivo explicar, mas sim 

narrar. Opõe-se, portanto, à informação, que busca explicar a realidade. 

Benjamin afirma que esse caráter da informação é o que a torna limitada no 

tempo e no espaço, ao contrário da narração que, por não procurar explicar 

nada, perpassa tempos e lugares e tem uma vida muito mais longa que a 

notícia. 

       Não só os modos de vida mudaram, mas as maneiras de contar histórias 

também; vemos na nossa sociedade pós-moderna uma indisposição muito 

grande em transmitir experiências; há, de fato, um isolamento dos indivíduos. 

Escritores solitários são lidos por leitores solitários. Pode-se dizer que há na 

grande maioria das pessoas um desejo incansável por explicação nas formas 

narrativas e a falta dela causa o desconforto. 

      Considerando o mundo informatizado, digitalizado, com uma fenda entre as 

gerações cada vez mais crescente, pensemos uma vez mais na afirmação de 

Adorno: “Pois contar algo significa ter algo especial a dizer”. Essa afirmação, 

de certa forma justifica o desejo de analisar os romances escolhidos neste 

trabalho. A escolha dos autores Hatoum e Rushdie também parte das 

seguintes indagações: o que esses narradores marcados pelo trânsito entre 

fronteiras têm a dizer? Como transmitem experiências das gerações passadas 

às da contemporaneidade? Como os processos migratórios marcam suas 

narrativas? 
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            Muitos personagens de Hatoum e de Rushdie são homens e mulheres 

migrantes, ou então vivem cercados por migrantes e turistas, ou ainda, o lugar 

em que vivem é especialmente caracterizado por fluxos migratórios e pela 

hibridização cultural. Hatoum, por exemplo, em seus contos e romances, 

apresenta uma Manaus cosmopolita, uma cidade cujos rios metaforizam o fluxo 

de pessoas oriundas dos mais distintos lugares. Assim ocorre com Rushdie, 

populosas cidades da Índia, ou capitais do mundo ocidental como, por 

exemplo, Nova York e Londres, representadas na obra do escritor, são lugares 

em que grupos étnicos distintos se justapõem e se misturam. Assim, o encontro 

entre culturas é uma das principais marcas da prosa desses autores. A questão 

da alteridade, que se presentifica no encontro com o outro é, pois, significativa 

para a análise do ponto de vista do narrador nas obras dos dois escritores. 

      Tzvetan Todorov, em seu estudo sobre problemas de alteridade no 

processo de conquista da América pelos europeus, reflete que:  

Podem-se descobrir os outros em si mesmo, e perceber que não se é 
uma substância homogênea, e radicalmente diferente de tudo o que 
não é si mesmo; eu é um outro. Mas cada um dos outros é um eu 
também, sujeito como eu. (TODOROV, 2012, p.3) 

 

      O autor afirma que aquilo que faz do eu um ente separado do outro é 

simplesmente um ponto de vista; a homogeneidade existente entre o nós e sua 

independência em relação a eles são ideias construídas e compartilhadas, isto 

é, todas as comunidades são etnocêntricas, tendem a ver a si próprias como 

homogêneas e independentes de outras comunidades de cujos hábitos, língua, 

cor etc., lhes são diferentes, no  entanto, dentro desses grupos “homogêneos” 

existem outros outros – mulheres, minorias religiosas, grupos étnicos 

minoritários –, assim, o que classifica e separa um grupo de outro é o discurso; 

isto vai ao encontro do conceito de Benedict Anderson (2008) de nação como 

uma comunidade imaginada. 

      Na Conquista da América (2012), obra escrita em 1982, Todorov – a partir 

das narrativas coloniais – apresenta o modo, ou melhor, os modos de 

considerar ou não considerar/desconsiderar as diferenças entre o europeu e o 

nativo americano. Segundo o autor, antes da “descoberta” da América ela já 
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havia sido inventada no imaginário europeu; em outras palavras, a presença do 

outro de certa forma molda o comportamento do eu, e vice-versa. 

      Segundo o filósofo búlgaro, o modus operandi no processo colonial do 

espanhol – mas podemos incluir aqui de toda nação europeia – foi determinado 

pelo modo de olhar para o outro, para a diferença do outro. A priori, os 

espanhóis viram na diferença dos povos ameríndios um sinônimo de 

inferioridade cultural. De fato, muitos eruditos espanhóis julgavam e avaliavam 

esses grupos étnicos segundo seus critérios, até mesmo para justificarem a 

necessidade da escravidão do outro, assim, os espanhóis viam as diferenças 

indígenas como aberrações e indicadores de atraso mental. Fenômenos da 

cultura indígena como, por exemplo, o sacrifício religioso de pessoas, a 

diferença linguística e a falta da cultura escrita desses povos, além de hábitos 

distintos do colonizador europeu, foram considerados como marcas de 

inferioridade. Partindo do pressuposto aristotélico de legitimidade da 

escravidão, os espanhóis astutamente buscaram legitimar essa prática 

recorrendo às dicotomias: europeu/americano, adulto/criança, homem/mulher, 

humano/animal, etc. (TODOROV, 2012, p. 221-223). Assim, o espanhol 

antecipava o pensamento britânico acerca da missão do homem branco de 

civilizar o mundo, vigente, sobretudo, nos séculos XVIII-XIV, a qual passaria 

pela cristianização do índio. 

      A maneira cristã, do catolicismo romano, de ver o outro – defendida por 

religiosos missionários como Bartolomé de Las Casas, – é a da igualdade, 

muito embora houvesse opiniões diferentes entre o clero. O cristianismo é, com 

base no Novo Testamento e na Tradição, uma religião igualitária, em que não 

há relação de superioridade ou inferioridade entre homem e mulher, “grego ou 

gentio”, mas todos são um em Cristo. No entanto, o que acontece na prática 

dessa perspectiva, se mal interpretada, é a relativização identitária do outro. O 

índio era visto pela Igreja como um ser igual ao homem europeu; porém, para 

ser aceito, ele necessitaria se emancipar das tradições e cultos pagãos, negar 

sua identidade e abraçar a fé, adquirir um nome cristão, a língua e os costumes 

europeus. Nessa perspectiva de alteridade, se “reconhece” o outro, mas não 

sua diferença cultural, pois esta é relativizada. Essa atitude de violência 
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epistemológica é, em outros termos, um reconhecimento que não reconhece, 

pois nega a diferença. 

      Percebe-se que nas duas perspectivas de alteridade apresentadas por 

Todorov encontramos dois riscos iminentes, a saber, o risco de, em 

reconhecendo a diferença do outro, recorrer ao julgamento de valor 

inferior/superior; e o risco  de reconhecer o outro como igual, e por isso negar a 

sua identidade, sua exterioridade e, assim fazendo, não o aceitar como sujeito. 

      Todorov (Ibidem, p. 363-365), então, aponta para uma nova maneira de 

viver a alteridade: reconhecer o outro como igual, mas como sujeito. Em outras 

palavras, viver a igualdade na diferença. Esse é um desafio muito necessário 

para a humanidade. O escritor recorre aos narradores coloniais para mostrar 

como o outro está presente no eu e como essa presença pode moldar o 

comportamento das partes envolvidas numa situação de contato. O outro, de 

fato, está presente na própria voz, no ato de enunciar, na linguagem. 

Atualmente, e em todos os lugares da Terra, movimentos de purismo étnico, 

político e cultural fazem reverberar suas vozes nas sociedades; no entanto, o 

fazem sob o paradoxo da pluralidade inerente ao discurso. 

      Juntamente com a noção de alteridade discutida por Tzvetan Todorov, o 

conceito de dialogismo bakhtiniano parece-nos fundamental para estudar 

relações entre tradução cultural e narração nos romances de Hatoum e 

Rushdie. Para o pensamento bakhtiniano, a palavra é o meio de relação social 

por excelência: 

A realidade de toda a palavra é absorvida por sua função de signo. A 
palavra não comporta nada que não esteja ligado a essa função, 
nada que não tenha sido gerado por ela. A palavra é o modo mais 
puro e sensível de relação social. (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 2014, 
p. 36) 

 

      Na obra Marxismo e filosofia da linguagem (1929), Bakhtin afirma que quem 

diz algo o faz a partir de um contexto enunciativo; seu discurso, ainda que 

interior, foi construído a partir de um material semiótico exterior à sua 

consciência individual, mas que a impregna. O teórico apresenta o caráter 

ideológico do signo e sua condição de sujeição a critérios e avaliações 



46 
 
 

ideológicas; ele também aponta para natureza dialógica constituinte do signo, 

pois este está em um processo dinâmico em relação a outro, de modo que 

compreendê-lo é aproximá-lo de outros signos. Segundo o autor, um signo 

remete a outra realidade que lhe é exterior: 

Um signo não existe apenas como parte de uma realidade; ele 
também reflete e refrata uma outra (sic). Ele pode distorcer essa 
realidade, ser-lhe fiel, ou apreendê-la de um ponto de vista específico 
etc. Todo signo está sujeito aos critérios de avaliação ideológica (isto 
é, se é verdadeiro, falso, correto, justificado, bom, etc.). O domínio do 
ideológico coincide com o domínio dos signos: são mutuamente 
correspondentes. Ali onde o signo se encontra, encontra-se também 
o ideológico. Tudo o que é ideológico possui um valor semiótico. [...] 
Compreender um signo consiste em aproximar o signo apreendido de 
outros signos já conhecidos; em outros termos, a compreensão é 
uma resposta a um signo por meio de signos. (Ibidem, p. 32-34) 

 

      Mikhail M. Bakhtin no ensaio O discurso no romance, escrito em 1934-35, 

afirma que tudo o que se fala é permeado pela fala de outrem, de modo que 

não há uma opinião que seja plenamente independente e não há purismo 

discursivo, uma vez que todo discurso é constituído por outros mesmo que lhe 

sejam antagônicos. Assim, a relação dialógica é um dos principais atributos de 

um enunciado. 

      Para Bakhtin (2014, p. 134), a pluralidade linguística e a consciência das 

diversas linguagens sociais e suas esferas comunicativas penetram o gênero 

romanesco de maneira muito especial. O romancista, defende ele, ainda que 

se esforce para padronizar, simplificar, isto é, homogeneizar a linguagem do 

seu romance, tem consciência da variedade linguística e dos vários usos dela: 

O romancista não conhece apenas uma linguagem única, ingênua (ou 
convencionalmente) incontestável e peremptória. A linguagem é dada 
ao romancista estratificada e dividida em linguagens diversas. 
(BAKHTIN, 2014, p. 134) 

 

      O plurilinguismo constitui o romance e se faz presente nele por meio das 

vozes que falam, e é essa arena de vozes que caracteriza o gênero. Bakhtin 

afirma ainda que: 

O homem no romance é essencialmente o homem que fala, o 
romance necessita de falantes que lhe tragam seu discurso original, 
sua linguagem. O principal objeto do gênero romanesco, aquele que 
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o caracteriza, que cria sua originalidade estilística é o homem que 
fala e sua palavra. (Ibidem, p.134-135, grifo do autor) 

 

      Bakhtin marca a distinção entre a transmissão e apresentação de 

fenômenos e acontecimentos, e a representação artística do discurso do sujeito 

que fala no romance. O aspecto social é a condição essencial do homem que 

fala no gênero romanesco; pois ele é um ente historicamente concreto, e que 

enuncia a partir de um lugar, de um contexto. Para o filósofo, o sujeito que fala 

no romance é um sujeito ideológico, que fala uma linguagem particular a partir 

de um “ponto de vista particular sobre o mundo, que aspira a uma significação 

social.” (Ibidem, p. 135). 

      No romance existem muitos pontos de vista e enunciações antagônicas, 

distintas umas das outras. No gênero romanesco, a pessoa que fala e o que 

ela fala formam o objeto que o caracteriza e o especifica. As posições 

ideológicas dos personagens também podem transparecer no romance por 

meio de seu comportamento e de suas ações, pois estas estão intimamente 

relacionadas ao seu discurso (Ibidem, p. 135-136). 

      Bakhtin postula que o aspecto dialógico do romance é também um aspecto 

cotidiano da vida humana. Ora, é imanente à enunciação a interação, o 

confronto ou a concordância entre enunciados. Essa dinâmica constituinte do 

discurso verifica-se na sociedade: 

Em todos os domínios da vida e da criação ideológica, nossa fala 
contém em abundância palavras de outrem, transmitidas com todos 
os graus variáveis de precisão e imparcialidade. [...] O tema do sujeito 
que fala tem um peso imenso na vida cotidiana. Ouve-se, no 
cotidiano, a cada passo, falar do sujeito que fala e daquilo que ele 
fala. (Ibidem, p. 139) 

 

       O grande romancista, para Bakhtin, é como um maestro que rege uma 

orquestra em que a harmonia é alcançada pela variedade de instrumentos 

musicais, a maior parte das vezes muito distintos entre si. O grande escritor 

permite que várias vozes falem, que classes sociais, grupos étnicos, pessoas 

de cujas ideologias se confrontam, enunciem no romance. 
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      Portanto, o discurso do outro está, inevitavelmente, na enunciação do eu; 

quem quer que fale no romance, assim como na vida cotidiana, o faz sob a 

marca dialógica do discurso. 

      No próximo capítulo, analisaremos os dois romances em questão do ponto 

de vista da presença da citação do discurso de outrem na voz do narrador. 

Para isso, é vital incluir as noções de tradução cultural, alteridade e dialogismo 

levantadas e discutidas neste capítulo. 

       

 

 

 

 

 

 

3. ANÁLISE DOS ROMANCES 

 
Uma parte de mim 

é todo mundo: 
outra parte é ninguém: 

fundo sem fundo. [...] 

 
Traduzir uma parte 

na outra parte 
— que é uma questão 

de vida ou morte — 
será arte? 

Ferreira Gullar 

 

      Comparar Milton Hatoum a Salman Rushdie a priori pode ser motivador 

pelas relações desses autores com sua terra natal, pode chamar a atenção do 

leitor dos romances Relato de um certo Oriente (1989) e O último suspiro do 

mouro (1995) o espaço literário exótico e periférico onde se passam os eventos 

narrados nas obras: Manaus, Beirute, Coachim, Bombaim e a fictícia Benegeli, 

nas montanhas da Andaluzia. Porém, a nosso ver, exotismo e regionalismo não 

são o ponto central das obras cujo tema principal é a narração da saga familiar. 
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      A análise literária a seguir, que busca comparar os romances em questão a 

partir das vozes narrativas, não priorizará apontar semelhanças e diferenças 

entre os autores e suas obras, mas sim verificar se e como a tradução cultural, 

fenômeno de negociação cultural descrito por Stuart Hall, e aprofundado no 

segundo capítulo, participa da narração nas obras. A tradução cultural, como 

visto, possibilita ao indivíduo ou ao grupo, em contato com o outro, por exemplo 

no processo migratório, a ressignificação de seus valores e aspectos culturais 

num processo criativo de perdas e ganhos. 

 

3.1 RELATO DE UM CERTO ORIENTE 

      O romance de Hatoum, como mencionado, não é uma narrativa que se 

caracteriza pelo regionalismo ou qualquer outra exaltação do espaço literário. 

O que o autor retrata nesse romance é o drama de uma família multifacetada e 

fragmentada cujas origens aproximam Beirute e Manaus; Oriente Médio e 

América Latina. Essa narração familiar parece ser uma condição precípua para 

que aquele que narra possa ser no mundo e nele se localizar. 

      Acreditamos que dentre os muitos de aspectos do romance, um dos que 

mais chamam a atenção, e aquilo que faz dele peculiar, é a maneira pela qual 

se desenvolve o enredo; sua estrutura narrativa conjuga forma e conteúdo de 

modo harmônico e criativo. 

      A história começa a partir de uma correspondência, do relato de uma 

personagem narradora – cujo nome não é revelado – acerca da morte de 

Emilie, figura matriarcal de uma família de migrantes libaneses estabelecida em 

Manaus no início do século XX, da qual essa personagem faz parte. Emilie a 

adotara quando menina, e também a seu irmão biológico – destinatário da 

correspondência em Barcelona. Essa filha adotiva de Emilie, que tem idade 

para ser sua neta, narra ao seu irmão como foi seu retorno a Manaus, cidade 

natal de ambos, depois de um período de tratamento psicológico em São 

Paulo, e à véspera da morte de Emilie. 

      A narradora principal – chamemo-la assim somente pelo fato de ser ela 

quem inicia e termina a narrativa – recorre à memória que remete à própria 
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infância e à do irmão, busca nas memórias de outros personagens, o material 

necessário não só para narrar o evento da morte de Emilie, mas para construir 

sua psique epara compreender sua família e a si mesma. Além da voz dessa 

narradora, podemos localizar outras por meio das quais a vida e os eventos 

mais importantes que constituem uma família são expostos. 

       A primeira parte do capítulo inicial, em que a narradora relata os primeiros 

contatos como sua cidade natal, depois de longo retiro, é muito difícil de ser 

compreendido numa primeira leitura, pois nele a narradora principal se dirige 

exclusivamente a seu irmão e não a um leitor desconhecido o qual, por sua 

vez, não tem informações suficientes para compreender aquele princípio de 

relato. Tem-se a impressão de estar perdido, como alguém que de repente se 

faz presente num diálogo entre duas pessoas de cujos contextos nada se sabe; 

o leitor tem a sensação de que está distante da história, pois, nessa primeira 

parte desse capítulo inicial, personagens importantes do enredo são 

mencionados, mas sem a descrição mais aprofundada de suas ações e sem, 

portanto, a construção subjetiva de cada um; somente são mencionados, mas 

muito pouco se sabe sobre o contexto e a história de cada um. Apresentam-se 

aí também elementos importantes do espaço literário que ganham importância 

no enredo por meio da sensibilidade aos pormenores por parte daquela que 

narra: 

Disse-lhe quem eu era, quando tinha chegado, e perguntei o nome 
dela. – Sou filha de Anastácia e uma das afilhadas de Emilie – 
respondeu. Com um gesto, pediu para eu entrar. Já havia arrumado 
um quarto para mim e preparado o café da manhã. A atmosfera da 
casa estava impregnada de um aroma forte que logo me fez 
reconhecer a cor, a consistência, a forma e o sabor das frutas que 
arrancávamos das árvores que circundavam o pátio da outra casa. 
(HATOUM, 2008, p. 7-8) 

 

      A narradora é provocada pela percepção sensorial, pelo olfato, e, a partir 

dessa afetação, imagens, sabores e acontecimentos da sua infância se fazem 

presentes naquele lugar. 

      A rememoração é um elemento importante no romance de Hatoum, o autor 

utiliza como epígrafe o seguinte texto do poeta W. H Auden: “Shall memory 
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restore, The steps and the shore, The face and the meeting place”. 1 Nota-se a 

importância dos pormenores na construção da narrativa de Hatoum; embora o 

escritor amazonense seja reconhecido por um texto mais enxuto, os detalhes 

são de grande importância em sua obra. 

      Um aspecto importante para a compreensão da fala dessa primeira 

narradora é sua característica identitária incerta e fragmentada. A personagem 

que fala e que inicia a narrativa, da mesma maneira que seu irmão, sempre 

esteve num lugar incômodo que não era totalmente o seu; ora, embora criada 

em Manaus, ela tinha a impressão de estar num lugar diferente daquele  que 

estava à sua volta, pois a casa em que vivera na infância guardava segredos, 

objetos e pessoas de lugares longínquos; sua família biológica, embora 

vivendo na mesma cidade, era-lhe distante, e, mesmo sendo acolhida pelos 

libaneses Emilie e seu marido, ela não fazia parte integral dessa família. 

      A seguir, esboçamos um quadro da família de Emilie: 

 

       

      Emilie chegara ao Brasil no início do século XX, quando Manaus ascendia 

no cenário econômico brasileiro; o Ciclo da Borracha proporcionou um fluxo 

migratório nunca antes visto na região e, assim, muitos sírio-libaneses 

desembarcaram no principal porto da Amazônia e formaram uma comunidade 

de migrantes considerável, juntamente com franceses, portugueses e outros 

                                                            
1 “Que a memória resgate, os passos e a praia, o semblante e o lugar de encontro.” Minha 
tradução. 
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grupos. Constituíam essa comunidade, dentre muitos migrantes, Emilie, seus 

irmãos: Emir e Emílio, e também seu esposo. Emilie e seu marido tiveram 

quatro filhos: Hakim, Samara Délia e outros dois irmãos que não são 

nomeados no romance, talvez por serem descritos como pessoas execráveis. 

Além dos filhos biológicos, o casal adotara outras crianças, dentre elas, a 

personagem que narra a trama ao seu irmão, e este, que reside em Barcelona. 

      Essa genealogia se apresenta confusa na primeira fala, juntamente com 

alguns eventos que a narradora principal transmite ao seu irmão, como a morte 

de sua prima e neta de Emilie, Soraya Ângela, filha de Samara Délia. Essa 

criança sofria pela falta dos sentidos, audição e fala; o pai da menina é um dos 

mistérios do enredo; o que se sabe é que Samara Délia engravidou quando 

adolescente e por isso foi desprezada por praticamente todos os homens da 

família, tendo que gestar e criar a criança isolada em seu quarto. A narradora 

principal relata o momento do fatal atropelamento da menina, e situa seu irmão 

na cena, pois este era tão novo àquela época que não consegue se lembrar: 

Foi uma das imagens mais dolorosas da minha infância; talvez por 
isso tenha insistido em evocá-la em duas ou três cartas que te 
escrevi; na tua resposta me chamavas de privilegiada, porque esses 
eventos haviam acontecido quando eu já podia, bem ou mal, fixá-los 
na memória. Numa das cartas que me enviaste, escreveste algo 
assim: “A vida começa verdadeiramente com a memória, e naquela 
manhã ensolarada e fatídica, tu te lembras perfeitamente das quatro 
pulseiras de ouro no braço direito de Emilie e do seu vestido bordado 
com flores; que privilégio, o de poder recordar tudo isso, e eu? 
vestido de marinheiro, não participava sequer do estarrecimento, da 
tristeza dos outros, lembro apenas que Soraya existia, era bem mais 
alta do que eu, lembro-me vagamente de suas mãos tocando meu 
rosto e de seu apego aos animais; seu desaparecimento, se não me 
passou despercebido, foi um enigma; ou, como Emilie me diria nos 
anos seguintes: a tua prima viajou... Soube, por ti, que eu quase 
testemunhara sua morte; vã testemunha, onde eu estava naquela 
manhã?” (Ibidem, p. 19) 

 

      A narradora principal narra ao seu irmão o acidente, mas utiliza também a 

fala dele para rememorar o fato; a fala do irmão, citada pela narradora na 

correspondência, traz alguns pormenores que contribuem para o 

desenvolvimento do relato. A narração constituída por outras narrações é uma 

característica importante do romance de Hatoum, como veremos mais adiante. 
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      Outro aspecto que é necessário ressaltar nessa primeira fala da narradora 

principal é a arquitetônica narrativa que ela propõe para relatar a morte de 

Emilie; de fato, o como aconteceu é mais importante que o o que aconteceu, a 

morte de Emilie é somente a motivação, mas a maneira em que isso é narrado, 

seus pormenores, as personagens envolvidas etc. são, realmente, o que 

importa. 

      A narradora principal, na sua fala ao irmão, lembra de seu interesse em 

investigar sobre a vida de Emilie aproveitando-se do fato de que grande parte 

da família e amigos estavam reunidos na casa de Emilie, depois do seu 

enterro. Inclusive estava ali Hakim, o filho mais querido da matriarca, e que 

chegara de longe para visitar sua mãe, mas chegara atrasado, depois do 

sepultamento dela.  

      Na fala da narradora principal, ainda no primeiro capítulo, encontra-se 

aquilo que parece ser o arquétipo narrativo de todo o romance: 

A conversa se estenderia por toda a noite, porque as pessoas não 
conseguiam ouvir as histórias sem emitir uma opinião ou recordar 
algo; alguém já começara a abrir as caixas de bombons e doces para 
acompanhar a próxima rodada de café; depois viriam os sucos e 
aguardentes, e quem sabe uma refeição improvisada no meio da 
madrugada. Tudo isso me remetia a Emilie, me deixava ansiosa em 
conhecer sua vida numa época anterior ao nosso convívio. Aproveitei 
o vozerio e o choro para sair de mansinho da sala, e abandonar a 
casa sem falar com ninguém. Antes de atravessar o portão, percebi 
que alguém me seguia de perto, e era tio Hakim que se apressava 
para se despedir de mim. (Ibidem, p. 27) 

 

       A aparente confusão – “A conversa se estenderia por toda a noite, porque 

as pessoas não conseguiam ouvir as histórias sem emitir uma opinião ou 

recordar algo” – remete, na verdade, ao mais puro e tradicional processo do 

fazer narrativo, em que os fatos narrados envolvem personagens, acerca dos 

quais emitem-se opiniões e acrescentam-se outros fatos. Por isso, a narrativa 

sobre Emilie é extensa, entrecortada, por vezes desordenada, mas, 

exatamente por tudo isso, colorida e rica. 

      Outro aspecto que merece atenção na fala metalinguística da narradora 

principal é sua relação com o presente e o passado. Pois ela inicia uma busca 

por um tempo que não lhe pertence, tempos, gerações e lugares distantes em 
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relação ao que pode alcançar sua experiência de vida; assim, o que a 

personagem faz é uma investigação que recorre às experiências do outro que, 

por sua vez, recorrerá a outras experiências, fazendo assim com que passado 

e presente sejam conjugados como sendo a manhã e a tarde de um mesmo 

dia. 

      A sequência do romance será justamente isso, uma investigação da própria 

memória e da de outros, como modo de construir o relato. Esse fazer narrativo 

lembra o que Tzvetan Todorov chama de “narrativa de encaixes”. Segundo o 

autor, toda nova personagem significa um rompimento do curso da narrativa e 

o surgimento de uma nova intriga: 

A aparição de uma nova personagem ocasiona infalivelmente a 
interrupção da história precedente, para que uma nova história, a que 
explica o “eu estou aqui e agora” da nova personagem, nos seja 
contada. Uma história segunda é englobada na primeira; esse 
processo se chama encaixe. (TODOROV, 2013, p. 123) 

 

      A narrativa que se constrói por encaixes se aproxima muito da narrativa 

oral tradicional. Todorov cita o exemplo das Mil e uma noites, em que muitas 

das narrativas ali apresentadas são janelas para outras narrativas. Pode-se 

verificar a seguir, no trecho retirado do canto VIII da Odisseia, uma citação 

arquetípica dessa estrutura de encaixes: 

Foi este o canto do celebérrimo aedo. Mas Ulisses derretia-se a 
chorar: das pálpebras as lágrimas umedeciam-lhe o rosto. Tal como 
chora a mulher que se atira sobre o marido que tombou à frente da 
cidade e do seu povo, no esforço de afastar da cidadela e dos filhos o 
dia impiedosos. (HOMERO, 2011, p. 254) 

 

      No excerto, o narrador descreve a reação de Ulisses, após este ter 

escutado Demódoco, o famoso aedo, cantar os feitos heroicos dos aqueus em 

Tróia. Nota-se que a cada personagem que aparece, narra-se também uma 

ação a ela relacionada; a cada personagem, uma nova história. 

      Mas Todorov ressalta que essa passagem a uma nova ação, a outra 

subjetividade etc., não é somente uma simples digressão, pois, em muitos 

desses casos, a narrativa encaixada chama a atenção por sua extensão, e às 

vezes a extensão desse encaixe supera a narrativa principal. É o que ocorre no 
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segundo capítulo do romance de Hatoum, a narradora principal busca na 

memória de seu tio Hakim elementos que a ajudem a construir a personagem 

Emilie e, por conseguinte, toda a família. 

      Hakim, então, lembra momentos importantes que lhe foram transmitidos por 

outra personagem: Hindié Conceição, aquela que fora a melhor amiga de 

Emilie, e para quem esta lhe confiara segredos importantes de sua vida. Hindié 

Conceição revela a Hakim um passado anterior à sua existência e que remete 

a Beirute, a um convento em que Emilie se confinara ainda quando criança, 

após seus pais terem vindo ao Brasil. Nota-se que desde o Líbano existia na 

família uma divisão entre cristãos e mulçumanos, pois segundo o relato de 

Hindié Conceição, após o irmão de Emilie, Emir, tomar conhecimento de seu 

recém-confinamento entre as Irmãs do convento de Ebrin, ele vai ao lugar onde 

ela se encontra e com um revolver ameaça se matar ali mesmo, caso ela não 

desista daquela vida; a menina, então, decide abandonar a vida consagrada, 

mas leva consigo algumas práticas e símbolos daquele ambiente. 

      O grande relógio que ocupava a sala principal da habitação em Manaus, os 

sinos da igreja próxima à sua casa e as festas religiosas evocavam na memória 

de Emilie uma vida que ela chegara a sonhar para si e que, de alguma 

maneira, teria deixado marcas profundas em sua alma: 

Emilie parava de viver cada vez que o eco quase imperceptível das 
badaladas da igreja dos Remédios pairava e desmanchava-se como 
uma nuvem sobre o pátio onde ela polia os anjos de pedra após 
extrair-lhes o limo e os carunchos acumulados na temporada de 
chuvas torrenciais. (HATOUM, 2008, p. 30) 

 

      O elemento religioso é de muita importância para o romance, em muitos 

momentos o contato cultural sob esse prisma ocorre ora de maneira 

harmônica, ora conflituosa. Estando na Amazônia, a família de Emilie se 

depara com o animismo indígena muito arraigado na cultura local, assim como 

o cristianismo e o judaísmo, este último numa proporção menor. Um dos 

momentos narrados no Relato que apresentam a diversidade religiosa e a 

dificuldade da tradução cultural, isto é, a dificuldade de negociar e conjugar 

com as diferenças culturais do outro, naquela família se encontra na voz de 
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Hakim; o personagem, com o auxílio da memória de Hindié Conceição, 

relembra alguns eventos importantes na sua fala, dentre eles, a remota 

celebração natalina em que conflitos religiosos vieram à tona. Hakim descreve 

assim o ambiente natalino naquele dia: 

Num dos cantos da sala o pinheiro que imitava o cedro estava repleto 
de penduricalhos e caixas transparentes com presentes embrulhados 
em papel de seda; nas prateleiras das vitrinas e cristaleiras havia 
bandejas de doces, bombons, frutas secas e vários tipos de tortas de 
frutas da região. O teto da sala estava coberto de balões furta-cores, 
e por toda a casa se espalhavam bolas de sumaúma enroladas em 
papel crepom, que encerravam caixinhas com caramelos e 
chocolates recheados de castanha. Eram tantos objetos coloridos que 
reluziam dentro e fora das vitrinas que a festa de natal lembrava os 
preparativos carnavalescos; só faltavam as máscaras e fantasias 
para a ceia religiosa tornar-se uma festa pagã. Antes de meia-noite, a 
vitrola tocava canções portuguesas e orientais ritmadas com palmas, 
e os vizinhos estrangeiros, vestidos a caráter, vinham cumprimentar 
Emilie e assistir às filhas de Mentaha dançarem após a ceia. Teria 
sido uma noite desastrosa, não fosse por Emilie e uma visita 
inesperada. (Ibidem, p. 33-34) 

 

      O narrador se atenta para os detalhes; a variedade de frutas, guloseimas, 

ornamentos, canções etc. revelam a mistura cultural presente na celebração do 

Natal que, segundo a descrição, beira o paganismo devido a tal diversidade. 

Nessa ocasião, o esposo de Emilie se fechara em seu quarto, se apartara da 

ceia. 

Meu pai permaneceu no quarto durante o crepúsculo e uma parte da 
noite; todos sentimos que no silêncio do homem que se confinara 
havia uma revolta calada que extravasava a circunspecção. Emilie 
continuou absorvida por afazeres diversos, embora soubesse que as 
pessoas ao seu redor se moviam com preocupação, pressentindo um 
transtorno iminente. — Aconselhei tua mãe a ir falar com ele, mas ela 
não é de adular ninguém — disse Hindié. — Perguntei o que tinha 
contrariado o marido dela. — Deve ser uma das proibições do Livro 
— ironizou Emilie —, mas hoje quem dita o que pode e não pode sou 
eu, não um analfabeto guerreiro que se diz Profeta e Iluminado. 
(Ibidem, p. 34) 

 

      Acessos de intolerância como o que se nota nesse trecho, na fala de 

Emilie, em vários momentos serão narrados por Hakim, de fato, o filho mais 

querido de Emilie é aquele narrador que mais percebe esse conflito cultural em 

sua família, nessa mesma fala acerca do passado da família, o personagem 

narra à sua interlocutora, a narradora principal, a atitude de seu pai que, 
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incomodado por aquela celebração sai de sua casa levando apenas alguns 

objetos:  

Levava o narguilé com incrustações de madrepérola, um pote de 
vidro com sementes secas de jerimum, um embrulho com pão e zatar, 
e o rádio Philco holandês, oito faixas, que captava as ondas do 
ocidente e oriente, sintonizando estações do Cairo e de Beirute que o 
colocavam a par das últimas notícias, transmitiam programas 
musicais e a voz possante de um muezim que eu ouvi, anos depois, 
na gravação que ele me dera de presente. (Ibidem, p. 34-35) 

 

      Como alguém que pretende atravessar o deserto, o marido de Emilie sai de 

casa despojado naquela noite; carrega consigo alguns elementos que sugerem 

uma tentativa de ligação do seu eu com suas origens. Mas não há para onde ir, 

ainda que o Oriente lhe seja parcialmente possível por meio de sua fé e das 

notícias do rádio, aonde ir, estando no coração da Amazônia? 

      O fato é que Emilie, depois de disso, encontrou suas imagens sacras todas 

despedaçadas, cacos e mais cacos de anjos, santos e símbolos cristãos foram 

espezinhados por seu esposo, e no meio dessa selvageria, permaneceram 

somente poucos objetos: 

E, [Hindié] sem afastar o leque do rosto, passou a enumerar com uma 
voz carregada de ira e vexame os santos de gesso pulverizados, os 
de madeira quebrados barbaramente, a Nossa Senhora da 
Conceição espatifada e o Menino Jesus destroçado. Mas as 
iluminuras raras e preciosas que Emilie adquirira na península ibérica 
foram poupadas, bem como o oratório de caoba e a imagem de 
Nossa Senhora do Líbano; ambos continuavam intactos, alheios à 
fúria do meu pai durante o crepúsculo e uma parte da noite. O quarto 
parecia ter sido assolado por um cataclismo, um furacão ou um único 
grito vindo do Todo-Poderoso. (Ibidem, p. 39) 

 

      Dentre poucos objetos, a imagem da Padroeira do Líbano é preservada. Tal 

preservação chama a atenção por ser uma imagem católica, é como se o seu 

lugar de origem contribuísse para que ela fosse poupada da fúria intolerante do 

esposo de Emilie. Depois, são narradas represálias por parte de Emilie e 

Hindié contra o marido mulçumano, uma delas foi o desaparecimento do 

Alcorão em pleno mês do ramadã. 

      Hakim, como mencionado, percebera desde cedo as diferenças culturais 

entre a cultura de sua família e a cultura nativa desse lugar remoto do Brasil, a 
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Amazônia. Dentre vários elementos culturais, um dos que mais lhe chamou a 

atenção foi o linguístico. Embora filhos de libaneses, Hakim não falava árabe, 

mas, ao escutar o idioma levantino, o menino ficava curioso em saber que 

língua era aquela: 

Já estava me habituando àquela fala estranha, mas por algum tempo 
pensei tratar-se de uma linguagem só falada pelos mais idosos; ou 
seja, pensava que os adultos não falavam como as crianças. Aos 
poucos me dei conta de que eles gesticulavam mais ao falar naquele 
idioma, e houve casos em que intuí ideias através dos gestos. 
(Ibidem, p. 44) 

 

      Um ponto importante no trecho acima é o significado que o idioma tinha 

para Hakim, mas que depois foi sendo descentrado, pois o menino atribuíra o 

idioma aos adultos pelo fato que só eles o utilizavam. Isso pode indicar o 

choque cultural e etário causado pela língua. O menino Hakim pertencia a uma 

geração localizada numa zona intersticial entre o passado e o futuro, entre o 

Líbano e aquela região amazônica, misteriosa para a maioria dos brasileiros. O 

filho primogênito de Emilie fora, então, introduzido pela mãe no aprendizado do 

árabe, estudava todos os sábados na primeira residência em que sua família 

morou na cidade, a loja Parisiense. Hakim relembra essa época: 

Desde pequeno convivi com um idioma na escola e nas ruas da 
cidade, e com um outro na Parisiense. E às vezes tinha a impressão 
de viver vidas distintas. Sabia que tinha sido eleito o interlocutor 
número um entre os filhos de Emilie: por ter vindo ao mundo antes 
que os outros? por encontrar-me ainda muito próximo às suas 
lembranças, ao seu mundo ancestral onde tudo ou quase tudo girava 
ao redor de Trípoli, das montanhas, dos cedros, das figueiras e 
parreiras, dos carneiros, Junieh e Ebrin? Mas isso não me sacudia o 
pensamento, me intrigava antes sua caminhada solitária quando nos 
despedíamos após as lições. Sem deixar vestígios, ela desaparecia 
naquele aposento que sempre me interessou pelo simples fato de ter 
sido um espaço inviolável, inacessível até mesmo ao meu pai, que 
fazia vista grossa sempre que Emilie entrava e saía do esconderijo 
carregada de badulaques, de papéis repletos de palavras e 
expressões que havíamos mastigado durante a tarde dos sábados. 
(Ibidem, p. 46-47) 

 

      Emilie introduzia seu filho no idioma árabe contando-lhe histórias de seus 

avós e, assim, introduzindo-o também à memória familiar. O método de Emilie 

era, na verdade, um não-método, assim como acontece com os processos de 

intercâmbio cultural que não são organizados nem previsíveis: 
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Ela ensinava sem qualquer método, ordem ou sequência. Ao longo 
dessa aprendizagem abalroada eu ia vislumbrando, talvez 
intuitivamente, o halo do “alifebata”, até desvendar a espinha dorsal 
do novo idioma: as letras lunares e solares, as sutilezas da gramática 
e da fonética que luziam em cada objeto exposto nas vitrinas ou 
fisgado da penumbra dos quartos. (Ibidem, p. 46) 

 

      Após as aulas, o aposento no qual se refugiava Emilie era uma alcova junto 

ao seu quarto, esse local é de muita significação para a personagem. Um lugar 

restrito, de cujo acesso somente a matriarca dispunha. Porém, a família se 

muda daquela casa e passa a morar num sobrado a pouca distância dali. 

Durante a mudança, Hakim observa sua mãe transportando um baú daquela 

alcova à nova moradia. Tomado pela curiosidade, o jovem invade o novo 

quarto de sua mãe e descobre nesse baú muitos objetos e cartas antigas que 

contam uma história de vida. Emilie revisitava o conteúdo desse esconderijo 

com frequência, é como se ali ela mantivesse “preservada” sua identidade. É 

também a partir da investigação dessas cartas que Hakim obtém informações 

importantes que o ajudam a tecer a história de sua família, 

Só quando mudamos para a casa nova (o sobrado), o santuário de 
segredos desmoronou. Mudar de casa traz revelações, deixa 
mistérios, e na passagem de um espaço a outro, algo se desvenda e 
até mesmo o conteúdo de um pergaminho secreto pode tornar-se 
público. (Ibidem, p. 47) 

 

      No final dessa primeira fala de Hakim, evocada pela narradora principal 

dentro de seu relato, o filho de Emilie apresenta mais sobre a vida de outro 

personagem, Dorner, um fotógrafo alemão que vive em Manaus.  Descrito 

como um sujeito traduzido culturalmente, Dorner transita também entre as 

culturas indígenas do interior do Amazonas com muita facilidade. O amigo da 

família, num encontro com Hakim, revela detalhes importantes sobre a morte 

de seu tio Emir – temos outro fato trágico explanado pela voz de outro 

personagem. Dorner também lhe apresenta alguns cadernos que trazem 

registros de várias coisas; era um hábito do fotógrafo anotar acontecimentos, 

falas, dentre outras coisas, em cadernos. Dorner mostra a Hakim um caderno 

que traz uma transcrição de uma conversa com seu pai no ano de 1929, na 
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qual este fala sobre sua viagem a Manaus e suas primeiras impressões da 

Amazônia: 

A VIAGEM TERMINOU NUM LUGAR que seria exagero chamar de 
cidade. Por convenção ou comodidade, seus habitantes teimavam em 
situá-lo no Brasil; ali, nos confins da Amazônia, três ou quatro países 
ainda insistem em nomear fronteira um horizonte infinito de árvores; 
naquele lugar nebuloso e desconhecido para quase todos os 
brasileiros. (Ibidem, p. 64) 

 

      No trecho acima, percebemos a dificuldade do pai de Hakim em precisar 

geograficamente Manaus que, para ele, pertence a um lugar à parte, a um não 

lugar, em que seus habitantes por teimosia se consideram brasileiros; essa 

constatação problematiza o próprio conceito de identidade nacional por expor, 

a partir do alheamento amazônico, a heterogeneidade brasileira. 

      O libanês recém-chegado ao porto de Manaus também descreve o espaço: 

Da proa ou de qualquer ponto do barco, nenhuma luz artificial era 
visível para alguém que mirasse o horizonte; mas bastava alçar um 
pouco a cabeça para que o olhar deparasse com uma festa de astros 
que se projetavam na superfície do rio, alongando-se por uma 
infindável linha imaginária ao longo do barco; a escuridão nos 
indicava ser ali a fronteira entre a terra e a água. Ansioso, esperei o 
amanhecer: a natureza, aqui, além de misteriosa é quase sempre 
pontual. Às cinco e meia tudo ainda era silencioso naquele mundo 
invisível; em poucos minutos a claridade surgiu como uma súbita 
revelação, mesclada aos diversos matizes do vermelho, tal um tapete 
estendido no horizonte, de onde brotavam miríades de asas 
faiscantes: lâminas de pérolas e rubis; durante esse breve intervalo 
de tênue luminosidade, vi uma árvore imensa expandir suas raízes e 
copa na direção das nuvens e das águas, e me senti reconfortado ao 
imaginar ser aquela a árvore do sétimo céu. Ao meu redor todos 
ainda dormiam, de modo que presenciei sozinho aquele amanhecer, 
que nunca mais se repetiria com a mesma intensidade. Compreendi, 
com o passar do tempo, que a visão de uma paisagem singular pode 
alterar o destino de um homem e torná-lo menos estranho à terra em 
que ele pisa pela primeira vez. (Ibidem, p. 65-66) 

 

      O futuro marido de Emilie percebe a Amazônia a partir de sua paisagem 

mística; essa afetação é acrescida por sua sensibilidade religiosa que o faz 

relacionar alguns elementos da paisagem a determinadas imagens do Alcorão, 

por exemplo, à imagem da grande árvore que evoca o sétimo céu narrado pela 

tradição islâmica. 
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      O esposo de Emilie também narra como se descentrou culturalmente no 

Brasil, embora ele seja, dentre todos os levantinos da narrativa, aquele que 

menos parece ter se traduzido: 

Morei alguns anos no povoado, conheci os rios mais adustos e logo 
aprendi que o comércio, além das quatro operações elementares, 
exige malícia, destemor e o descaso (senão o desrespeito) a certos 
preceitos do Alcorão. Ter vindo a Manaus foi meu último impulso 
aventureiro; decidi fixar-me nessa cidade porque, ao ver de longe a 
cúpula do teatro, recordei-me de uma mesquita que jamais tinha 
visto, mas que constava nas histórias dos livros da infância e na 
descrição de um hadji da minha terra. Muito antes do 
desaparecimento de Emir soube que me casaria com Emilie; os 
levantinos da cidade eram numerosos e quase todos habitavam no 
mesmo bairro, próximo ao porto. A beira de um rio ou a orla marítima 
os aproximam, e em qualquer lugar do mundo as águas que eles 
veem ou pisam são também as águas do Mediterrâneo. Os solteiros 
falavam de Emilie com efusão e esperança; os mais velhos 
recordavam a juventude, resignados e pacientes. Afinal, tinham vivido 
muitas décadas. Emilie era a única filha e, de tanto ouvir falar dela, 
enamorei-me. (Ibidem, p. 68) 

 

      O pai de Hakim narra sua sutil descentração em relação a alguns preceitos 

religiosos sem que isso significasse um abandono de sua fé; o personagem, tal 

como seus conterrâneos, olha para a diferença local buscando alguns pontos 

de contato com sua terra natal, sejam eles o a orla do rio ou arquitetura do 

teatro. 

      Percebe-se, por meio desses relatos, a experiência de cada personagem 

com as diferenças culturais em Manaus e sua necessidade de manter contato 

com seu país de origem. Neles, é possível verificar a presentificação do 

fenômeno da tradução cultural, seja por meio da religião, da culinária, dos 

objetos decorativos na casa, do modo narrativo. 

      Nota-se que a pessoa que narra no interior do relato da narradora principal 

evoca outras vozes para fazê-lo. Hakim, por exemplo, além de citar Hindié, cita 

o fotógrafo alemão Dorner, que, para narrar alguns fatos importantes da vida 

de Emilie, conta fatos importantes de sua própria vida, do marido de Emilie e 

do irmão dela. Ao falar sobre o pai de Hakim, Dorner concede-lhe a palavra, 

assim, o pai de Hakim fala também sobre Emilie e Manaus. Todas essas 

informações se encontram dentro do relato da narradora principal. Isto é, esse 

é um exemplo claro de narrativa de encaixes. Outras vozes ainda se 
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encaixarão à fala dessa narradora. Esse processo narrativo de maneira alguma 

é centralizado e autoritário, antes é um processo democrático em que todos 

falam e, ao falarem, recorrem a outras falas, negociam com outros discursos. 

Esse é um processo dinâmico de tradução cultural que, entendemos, faz parte 

desse tipo de narrativa de encaixe que não é ensimesmado, mas ao contrário, 

é aberto a outras narrativas, e se constitui de outros discursos: 

O encaixe é uma explicitação da propriedade mais profunda de toda a 
narrativa. Pois a narrativa encaixante é a narrativa de uma narrativa. 
Contando a história de uma outra narrativa, a primeira atinge seu 
tema essencial e, ao mesmo tempo, se reflete nessa imagem de si 
mesma; a narrativa encaixada é ao mesmo tempo a imagem dessa 
grande narrativa abstrata da qual todas as outras são apenas partes 
ínfimas, e também da narrativa encaixante, que a precede 
diretamente. (TODOROV, 2013, p. 126-127, grifo do autor) 

 

      Procuramos, nessa leitura de Relato de um certo Oriente, verificar na fala 

dos narradores alguns índices de tradução cultural que se revelam nas 

experiências das pessoas sobre as quais se narra e na própria maneira de 

narrar. A estrutura de narrativa de encaixe, descrita por Todorov, sugere a 

hibridização e a tradução cultural no próprio processo narrativo, pois narrar 

utilizando-se de outras narrativas exige certa abertura à polifonia e a 

negociação com o discurso do outro, juntamente com sua cultura. Nota-se, 

assim, que, seja na forma ou no conteúdo, o romance de Milton Hatoum traz a 

marca da negociação cultural. 

 

3.2 O ÚLTIMO SUSPIRO DO MOURO 

      Antes de comentarmos alguns aspectos importantes do romance O último 

suspiro do mouro é mister considerar que, tal como o conceito de narrativa de 

encaixes de Todorov, o estudo de Bakhtin sobre transmissão do discurso de 

outrem é muito importante para a leitura dos romances de Hatoum e Rushdie. 

Para o filósofo russo: 

O discurso citado é o discurso no discurso, a enunciação na 
enunciação, mas é, ao mesmo tempo, um discurso sobre o discurso, 
uma enunciação sobre a enunciação. (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 
2014, p. 150, grifo do autor) 
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      Quando alguém que fala cita o discurso de outrem, esse discurso não 

somente fará parte da fala daquele que o cita, mas também será uma 

enunciação sobre a enunciação que o insere no contexto narrativo ou sobre 

outro discurso. O filosofo russo afirma que a tentativa de preservação da fala 

do outro pode ser uma das principais tendências no processo apreensão e 

transmissão do discurso alheio; essa preservação discursiva pode acontecer 

em maior ou menor grau: 

O discurso citado é visto pelo falante como a enunciação de uma 
outra (sic) pessoa, completamente independente na origem, dotada 
de uma construção completa, e situada fora do contexto narrativo. É a 
partir dessa existência autônoma que o discurso de outrem passa 
para o contexto narrativo, conservando o seu conteúdo e ao menos 
rudimentos de sua integridade linguística e de sua autonomia 
estrutural primitivas. A enunciação do narrador, tendo integrado na 
sua composição uma outra (sic) enunciação, elabora regras 
sintáticas, estilísticas e composicionais para assimilá-la parcialmente, 
para associá-la à sua própria unidade sintática, estilística e 
composicional, embora conservando, pelo menos sob uma forma 
rudimentar, a autonomia primitiva do discurso de outrem, sem o que 
ele não poderia ser completamente apreendido. (Ibidem, p. 150-151) 

 

      Bakhtin levanta a questão de como se desenvolve a dinâmica da relação 

entre o contexto narrativo e o discurso citado. O teórico sinaliza para duas 

orientações principais, a saber, uma primeira tendência que busca isolar o 

discurso citado e outra que visa a infiltrá-lo por meio da voz daquele que o cita. 

Assim Bakhtin expõe a primeira orientação: 

Primeiramente, a tendência fundamental da reação ativa ao discurso 
de outrem pode visar à conservação da sua integridade e 
autenticidade. A língua pode esforçar-se por delimitar o discurso 
citado com fronteiras nítidas e estáveis. Nesse caso, os esquemas 
linguísticos e suas variantes têm a função de isolar mais clara e mais 
estritamente o discurso citado, de protegê-lo de infiltração pelas 
entoações próprias ao autor, de simplificar e consolidar suas 
características linguísticas individuais. (Ibidem, p. 155) 

 

      A essa primeira orientação, Bakhtin chamará estilo linear. Nela o sujeito 

que cita o discurso de outrem o faz cuidando para que sejam preservadas as 

fronteiras dessa enunciação, incorporada ao contexto narrativo. Os contornos 

dessa enunciação deverão ser garantidos e protegidos do autor/narrador. 
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Segundo Bakhtin/Volochinov (Ibidem, p. 156), essa primeira orientação pela 

qual se desenvolve a inter-relação do discurso citado com o contexto narrativo 

carrega em si certo dogmatismo; a autoridade que envolve a palavra do outro 

tende a ser apreendida e transmitida de maneira mais impessoal e, portanto, 

com menos interferência discursiva do autor/narrador. 

      De fato, esse tipo de citação do discurso de outrem não é a primazia nos 

romances de Milton Hatoum e Salman Rushdie, nota-se que as vozes que 

narram nas obras parecem se orientar por aquilo que Bakhtin/Volochinov 

(Ibidem, p. 156) chama de estilo pictórico de transmissão da enunciação de 

outrem.  

      Diferentemente do estilo linear, o estilo pictórico não preserva os contornos 

da fala do outro, não garante sua integridade e autoridade, ao contrário, o 

discurso citado, nesse caso, tem sua integridade diluída; o narrador que cita a 

fala do outro interfere nela, contamina-a com sua voz e com outras vozes. 

Bakhtin empresta esses termos da crítica de arte. De fato, considerando as 

artes plásticas, o estilo linear de citação se aproxima esteticamente de uma 

obra renascentista – em que os elementos são demarcados e isolados na 

imagem –, enquanto que o estilo pictórico se assemelha mais a uma obra 

impressionista, por exemplo, uma tela de Monet – cujos traços são 

caracterizados por manchas e são esfumaçados para dar forma às figuras. 

      No estilo pictórico os contornos são diluídos, as figuras se confundem com 

a paisagem. Considerando a língua, no estilo pictórico a fala do outro também 

se confunde com o contexto narrativo, as fronteiras não são tão bem 

delimitadas: 

Na segunda orientação da dinâmica da inter-relação da enunciação e 
do discurso citado, observamos processos de natureza exatamente 
oposta. [...] O contexto narrativo esforça-se por desfazer a estrutura 
compacta e fechada do discurso citado, por absorvê-lo e apagar as 
suas fronteiras. Podemos chamar esse estilo de transmissão do 
discurso de outrem o estilo pictórico. Sua tendência é atenuar os 
contornos exteriores nítidos da palavra de outrem. (Ibidem, p. 155) 

 

      Observa-se essa estratégia no romance de Hatoum, pois, ainda que a 

citação da enunciação de outro personagem seja introduzida pelas aspas, 
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mesmo que a materialidade do texto delimite a fala do outro, essa voz é 

invadida por muitas outras vozes, de modo que, por muitas vezes, o leitor se 

confunde sobre quem é, de fato, que está narrando, como acontece no caso da 

carta escrita pela narradora principal e nas vozes de Hakim, Dorner, entre 

outros personagens. 

      Essa segunda orientação prevalece também no romance O último suspiro 

do mouro. O narrador de Rushdie narra sua história por meio de outras 

narrativas, mas o modo pelo qual o discurso do outro é citado no relato do 

Mouro – e infiltrado pelo discurso do autor/narrador – ocorre de modo mais 

irônico, carnavalesco e cômico. Bakhtin ressalta nesse tipo de estilo pictórico 

de citação seu caráter “decorativo”: 

O narrador pode deliberadamente apagar as fronteiras do discurso 
citado, a fim de colori-lo com as suas entoações, o seu humor, a sua 
ironia, o seu ódio, com o seu encantamento ou o seu desprezo. [...] O 
dogmatismo autoritário e racionalista tende a desaparecer 
completamente nesse caso. O que domina, é um certo (sic) 
relativismo das apreciações sociais, o que é muito favorável a uma 
apreensão positiva e intuitiva de todos os matizes linguísticos 
individuais do pensamento, das opiniões, dos sentimentos. É sobre 
esse terreno que se desenvolve a corrente “decorativa” no tratamento 
do discurso citado, que leva algumas vezes a negligenciar o 
significado de uma enunciação em favor da sua ‘cor’. (Ibidem, p. 155) 

 

      O romance O último suspiro do mouro, publicado em 1995, retrata a saga 

de uma família indiana cujas origens remetem ao século XV, a Vasco da Gama 

e a Boabdil el Zogoiby, o último mouro da dinastia mulçumana Nasrida na 

Península Ibérica. O narrador é também o protagonista da história: Moraes 

Zogoiby. O Mouro, como é chamado, inicia sua narrativa a partir do desfecho 

da história, nas montanhas da Andaluzia, fugindo do castelo de Vasco de 

Miranda, um artista português que fora acolhido na casa dos pais do Mouro em 

Bombaim e que, depois de muitas desavenças com seus pais, saíra da Índia e 

se estabelecera na cidade fictícia de Benegeli, no sul da Espanha. 

      O narrador e protagonista da história, quando de seu sequestro na torre de 

Vasco de Miranda, é forçado por este, num acesso de loucura do artista, a 

narrar a história de sua família. Tal como nas Mil e uma noites, o narrador 

permanecerá vivo enquanto durar sua narrativa; para Morais Zogoiby, narrar é 
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viver. Para isso, o Mouro evoca um passado longínquo que remete à sua 

ascendência portuguesa, a seus bisavós, Francisco da Gama e Epifânia 

Menezes, à cidade de Cochim, no sul da Índia. O romance se inicia com a 

árvore genealógica da família Gama-Zogoiby: 

 

      (RUSHDIE, 1996, p. 7) 

 

      O narrador evoca ainda o passado colonial português naquela região, 

famosa pelo comércio de especiarias e por ser uma ponte entre o Ocidente e o 

Oriente a partir do século XV. O Mouro, ao considerar o motivo que levou os 

portugueses à Índia, vê com comicidade a grande epopeia lusitana: 
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Repito: pimenta, por favor; pois, não fora a pimenta, o que ora está 
terminado no Oriente e no Ocidente talvez jamais tivesse começado. 
Foi a pimenta que fez Vasco da Gama singrar os mares, da torre de 
Belém em Lisboa até a costa de Malabar: primeiro a Calicute, e 
depois a Cochim, com seu porto espaçoso. Ingleses e franceses 
seguiram a trilha do pioneiro português, de modo que no período 
chamado Descobrimento da Índia – mas como pudemos ser 
descobertos se não estávamos cobertos antes? – éramos ‘menos um 
subcontinente que um subcondimento’, como dizia minha famosa 
mãe. (RUSHDIE, 1996, p. 12-13) 

 

      A mãe de Moraes Zogoiby, Aurora da Gama, herdara de sua família as 

fazendas, a empresa distribuidora de especiarias, o empreendedorismo 

capitalista e, principalmente, a personalidade ferina. Embora de família católica, 

Aurora não era religiosa. Aurora se apaixonara por um judeu, Abraham 

Zogoiby, funcionário das empresas da família Gama, filho de Solomon Castile e 

Flory Zogoiby. 

      Um aspecto importante do enredo se refere à união conjugal entre Aurora 

da Gama e Abraham Zogoiby, ambos os personagens são descendentes de 

famílias que representam minorias étnicas e religiosas na Índia; são, 

respectivamente, cristão e judeu. Rushdie escolhe duas culturas minoritárias 

para, a partir do laço conjugal entre elas, desenvolver sua narrativa. Num país 

de maioria hinduísta, o cristianismo e o judaísmo representam um contraponto 

em relação ao “discurso religioso oficial”. Essa relação entre marginal e oficial, 

sagrado e profano, alta cultura e cultura popular, puro e impuro é uma das 

características da obra de Rushdie e, no romance em questão, esses 

paradoxos constituem o próprio enredo. 

      O Mouro relata num tom satírico o momento em que seus pais se 

conheceram: 

[Aurora] Mandou seu motorista ir ‘a toque de caixa’ ao armazém nº 1 
da C-50 Ltda., no cais de Ernakulam, e entrou a passos largos no 
depósito cavernoso; por um instante hesitou, aturdida com a 
serenidade fresca daquela escuridão riscada por faixas de luz, a 
atmosfera blasfema de uma catedral de sacos de aniagem, onde os 
cheiros de óleo de patchuli e cravo, de açafrão-da-índia e feno grego, 
de cominho e cardamomo enchiam o ar como a lembrança de uma 
melodia, onde os corredores estreitos que desapareciam na 
escuridão entre as altas pilhas de artigos prontos para ser exportados 
pareciam caminhos de ida e volta para o inferno, ou até mesmo para 
a salvação. (As árvores genealógicas das grandes famílias nascem 
de pequenas sementes; não é apropriado que minha história pessoal, 
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a história da criação de Morais Zogoiby, tenha início num 
carregamento de pimenta que atrasou?) Esse templo tinha também 
seu clero: os funcionários encarregados da expedição de mercadorias 
[...] (Ibidem, p. 77) 

 

      Moraes Zogoiby narra a união entre Aurora e Abraham de uma maneira 

dessacralizada: tudo aponta para o caráter não oficial nessa relação. Aurora é 

uma adolescente quando se relaciona com Abraham, um simples um 

funcionário do império da especiaria da família Gama e, portanto, subordinado 

à Aurora e à sua família; Abraham tem idade para ser pai de Aurora; e é ela 

que se impõe e expressa seu desejo por ele. O espaço em que eles se 

conhecem e “consumam” sua união, isto é, a “catedral” lúgubre do armazém 

portuário, é também um lugar extraoficial. O próprio fruto dessa relação, o 

Mouro, narra esse momento num tom satírico e carnavalesco, é com o riso que 

marca a oficialidade de sua genealogia. O narrador cita o discurso interior da 

própria Aurora, subitamente apaixonada por Abraham, quando da constatação 

das possíveis dificuldades desse casamento: 

Aurora deu-se conta, um pouco irritada com suas próprias emoções 
traiçoeiras, que por causa do advento daquela paixão ridícula e 
inoportuna ela teria de enfrentar os preconceitos de classe e as 
convenções sociais para casar-se imediatamente com aquele belo 
empregado da família, que mal conseguia se expressar. ‘É como 
casar com a porra do motorista’, pensou, ralhando consigo mesma, 
numa infelicidade extática, e por um momento o doce horror de sua 
situação de tal modo lhe ocupou a consciência que ela não se deu 
conta do nome que estava escrito no pequeno bloco de madeira 
sobre a escrivaninha. ‘Meu Deus’, explodiu Aurora quando por fim as 
letras maiúsculas brancas conseguiram se fazer ver, ‘não basta você 
não ter um tostão no bolso e não conseguir falar direito, ainda por 
cima tinha que ser judeu.’ E depois, num aparte: ‘Vamos encarar a 
realidade, Aurora. Pense na situação, você se apaixonou por um 
mísero Moisés’. (Ibidem, p. 78) 

 

      O narrador insere a citação da fala de sua mãe no contexto narrativo já 

marcado pela ironia, informalidade e humor. A fala de Aurora converge para o 

mesmo tom satírico. Em muitas vezes na narrativa a fala dos personagens se 

confunde com a do narrador que colori, penetra e dilui a autoridade da fala do 

outro no contexto narrativo. 

      A paixão entre Aurora e Abraham é mais forte que as barreiras de suas 

constituições identitárias e, sendo assim, consumem sua união: 
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Amor apimentado: Abraham e Aurora, no auto da pilha de sacas de 
pimenta de Malabar, descobriram o amor apimentado. Quando 
desceram de lá, não eram apenas suas roupas que cheiravam a 
condimentos. Com tamanha paixão haviam se entregado ao amor, 
tão profundamente haviam confundido seu suor e sangue e 
secreções diversas, naquela atmosfera fétida, carregada de 
cardamomo e cominho, tão intimamente haviam se fundido não 
apenas um com o outro mas também com o que pairava no ar, sim, 
com as próprias sacas de pimenta – algumas das quais, há que 
registrar, se rasgaram, de modo que pimentas e elaichees escaparam 
da aniagem e se aninharam e foram esmagadas entre pernas e 
ventre e coxas – que, para todo o sempre, os dois passaram a suar 
pimenta, suas secreções passaram a ter cheiro e mesmo gosto do 
que fora esmagado entre suas peles, o que se misturara aos fluidos 
de seu amor, o que fora aspirado do ar no decorrer daquela 
transcendental trepada. (Ibidem, p. 99) 

 

      É realmente interessante perceber a relação entre o sagrado e o profano, 

entre o sublime e o vulgar nesse relato. O ato sublime, profundo e efetivo da 

relação sexual é narrado de modo informal, com expressões ordinárias, e o 

ambiente em que a consumação desse casamento acontece e o próprio 

casamento são desprovidos de qualquer formalidade. Outros elementos que 

também dão cor a esse relato são os temperos em meio aos quais o casal 

protagoniza, de maneira metafórica, a celebração da miscigenação, do 

entrelaçamento, do hibridismo. O ambiente carregado de cominho e 

cardamomo, a pimenta e o açafrão que se confundem e penetram nos corpos 

dos personagens, os marcam “para todo o sempre”, além de evocarem o lado 

fantástico desse encontro, são aspectos que valorizam a mistura e a fusão. É 

por meio da mestiçagem que, segundo o pensamento de Rushdie, o novo entra 

no mundo. 

      Moraes Zogoiby, ao narrar a oposição que a comunidade judaica daquela 

localidade e, principalmente, sua avó, Flory Zogoiby, fizeram ao relacionamento 

blasfemo e impuro de seus pais, relata um mistério familiar que poria fim ao 

mito da pureza étnica na sua família. De fato, o pai do Mouro não havia 

herdado seu sobrenome de seu pai, mas sim de sua mãe. Pois Solomon 

Castile fora embora de casa com marinheiros portugueses quando o pequeno 

Abraham ainda engatinhava, e, por esse motivo, a criança recebera o nome da 

família de sua mãe. 



70 
 
 

      Quando Abraham fora por sua mãe questionado e ameaçado de exclusão 

da família e da comunidade judaica se, porventura, levasse a cabo seu projeto 

de viver junto com Aurora – católica, considerada impura e descendente de um 

rebento bastardo de Vasco da Gama–, ele revelou que, na verdade, sua família 

é que era bastarda. Morais Zogoiby recorre ao fluxo de memória – que é tão 

frequente no enredo quanto a metalinguagem –, e revela um descobrimento 

importantíssimo que Abraham Zogoiby fizera acerca de sua família: um dia o 

jovem Abraham entrou na sinagoga em que sua mãe trabalhava como zeladora 

e adentrou uma sala reservada do templo. Abraham descobriu um baú 

escondido por Flory e, ao abri-lo, descobriu não só uma coroa, que mais tarde 

veio a saber que pertencera ao último sultão de Granada, Boabdil el Zogoiby, 

como esmeraldas e, o mais importante, um pergaminho em espanhol que 

continha informações sobre as identidades de sua família: 

O texto era em espanhol, idioma que o jovem Abraham não conhecia, 
porém ele copiou alguns dos nomes ali contidos, e nos anos que se 
seguiram foi devassando seus significados – por exemplo, fazendo 
perguntas inocentes ao velho Moshe Cohen, um merceeiro ranzinza e 
pouco sociável que era na época o chefe da comunidade oficialmente 
designado e o depositário das histórias da tribo. O velho senhor 
Cohen ficou tão atônito de ver que um membro da nova geração se 
interessava pelos tempos de outrora que falou sem reservas, 
apontando para horizontes longínquos, enquanto o belo adolescente, 
sentado a seus pés, escutava-o de olhos arregalados. (Ibidem, p. 88-
89) 

 

      Abraham Zogoiby, na sequência, escutará do ancião Cohen – que se 

aproxima do tradicional narrador nativo e depositário das histórias de gerações, 

conforme descrito por Benjamin – uma longa narrativa que conta a história da 

queda de Granada, do desafortunado fim do sultão mouro Boabdil el Zogoiby e 

dos judeus expulsos pela inquisição espanhola e estabelecidos no sul da Índia. 

Depois de várias visitas ao pergaminho e ao velho líder tribal, Abraham 

Zogoiby descobre a origem de seu sobrenome, a relação “informal” entre uma 

ancestral judia de sua família e o derrotado e traído sultão. 

      Enfim, além da desmistificação da pureza étnica cultuada por sua família, 

assim como ocorre também com os Gama, outro ponto que é relevante nesse 

momento da narrativa é a investigação identitária pela qual Abraham Zogoiby 

se empenha, tal como outros personagens do enredo. Nota-se que é também 
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por meio dessas investigações acerca de quem se é, e de quem tem histórias 

para narrar, que o enredo se desenvolve. 

      A versão sobre origem familiar que chegou a Abraham Zogoiby, e que é 

narrada por seu filho Morais Zogoiby, é apenas uma dentre outras. De fato, 

uma característica importante desse enredo é a variedade de versões, que 

acabam deixando o narrador principal e o leitor confusos. Em alguns 

momentos, o Mouro se ri de si mesmo e de sua patética resignação diante das 

aporias que as diferentes versões narrativas ocasionam. A versão oficial e a 

não oficial forçam o narrador a interpretar e a se perder em elucubrações, mas 

sem que ele se posicione com segurança a favor de uma ou de outra 

especulação. Essa característica do narrador desconfiado, que dialoga muitas 

vezes com o leitor e que frequentemente julga os personagens narrados, 

lembra o narrador de Machado de Assis, autor muito lido por Rushdie. Embora 

esse fato seja estimulante como objeto de pesquisa, não poderemos aqui 

abordá-lo, já que escapa ao escopo de nosso estudo. 

      A diversidade cultural da Índia e o hibridismo constitutivo de sua família 

também confundem o narrador sobre a ideia de uma nação indiana: 

Cristãos, portugueses e judeus; azulejos chineses propagando ideias 
materialistas, mulheres mandonas, saias em vez de sáris, sagas 
espanholas, coroas mouriscas... mas, afinal, é da Índia que estamos 
falando? (Ibidem, p. 96) 

 

      O romance também inclui alguns fatos históricos da Índia do século XX 

como, por exemplo, os processos e movimentos da Independência, a qual se 

realizou oficialmente no ano de 1947, e as figuras de Mahatma e Indira Gandhi, 

do primeiro ministro indiano à época Jawaharlal Nehru, dentre outros. Muitos 

dos personagens históricos serão satirizados no enredo. 

      Abraham e Aurora Zogoiby não se casam no religioso – ambos não se 

consideravam pessoas religiosas, logo a cerimônia não fazia diferença para 

eles. O casal deixa o sul da Índia e se mudam para Bombaim que, segundo o 

Mouro, se tornara a cidade mais ocidental da Índia; eles se estabelecem no 

novo lar, junto com suas três filhas e o caçula. Ali Aurora produz muitos 

quadros e ganha renome artístico. Morais Zogoiby envolve a empresa da 
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família em negócios ilegais como tráfico de drogas, armas e mulheres. E 

naquela casa o mouro conhece Vasco Miranda, seu futuro algoz. 

      Um aspecto importante sobre o Mouro é sua natureza misteriosa, seu corpo 

se desenvolve num ritmo acelerado, duas vezes mais que as outras pessoas, 

assim, 20 anos vividos equivalem a 40 anos para seu corpo. Essa doença ou 

maldição justificará muitas de suas ações. Além disso, Morais Zogoiby nascera 

com uma deformidade na mão direita, ela é uma bola sem dedos, de modo que 

não podia usá-la normalmente. 

      O Mouro tivera uma juventude de reclusão na casa de seus pais, 

conhecera o cozinheiro Ezequiel e com ele aprendera os segredos da culinária 

indiana e de sua possível identidade bastarda: 

Ezequiel, meu Ezequiel: eternamente velho, calvo como um ovo, com 
três dentes amarelo-canário expostos num sorriso permanente, 
acocorado ao lado de um tradicional fogão aberto, abanando a 
fumaça do carvão com um abano de palha em forma de concha. 
Também ele era um artista, e como tal era reconhecido por todos que 
provavam a comida cujas receitas secretas ele registrava, com uma 
letra lenta e trêmula, nos cadernos de capa verde que guardava 
numa caixa fechada a cadeado: como se fossem esmeraldas. Um 
arquivista e tanto, nosso Ezequiel; pois em seus cadernos anotava 
não apenas receitas, mas também menus de refeições – anotava 
tudo que fora servido a quem e quando, ao longo dos muitos anos em 
que trabalhou para nós. Durante o período de clausura de minha 
infância (assunto a que retornarei adiante), eu passava horas a fio a 
seu lado, aprendendo a fazer com uma só mão o que ele fazia com 
duas; e aprendendo também a história de minha família através da 
comida, percebendo os momentos de tensão pelas anotações 
marginais que diziam que muito pouco fora consumido, adivinhando 
as cenas de raiva assinaladas com uma anotação lacônica: 
“Derramado”. Também os momentos felizes eram evocados, pelas 
referências secas a vinhos, bolos e outros pedidos especiais – pratos 
prediletos para uma criança que havia tirado boas notas na escola, 
banquetes comemorativos assinalando algum sucesso na firma ou na 
carreira artística de minha mãe. Naturalmente, na comida como em 
tudo, há muita coisa a respeito de nossas personalidades que 
permanece obscura. Como explicar o ódio unânime de minhas irmãs 
por berinjela, ou minha paixão pela mesma iguaria? Qual o 
significado do fato de que meu pai preferia carneiro ou frango servido 
com ossos, enquanto minha mãe só comia carnes desossadas? 
Deixo de lado tais mistérios para registrar que, quando consultei o 
caderno referente ao período em questão, fiquei sabendo que Aurora 
só voltou para Bombaim três noites depois do escândalo em Delhi. 
Conheço tão bem o trem de Delhi-Bombaim que nem preciso 
consultar a tabela: a viagem levava duas noites e um dia, de modo 
que uma noite ficava sem explicação. “A madame deve ter passado 
mais um dia em Delhi para provar a comida de algum outro 
khansama”, explicou Ezequiel melancólico, no tom de um homem 
traído que tenta perdoar a amante infiel. Algum outro khansama.. Que 
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prato apimentado teria feito com que Aurora Zogoiby adiasse a volta 
ao lar? Uma das fraquezas da minha mãe era manifestar a dor e o 
sofrimento como raiva; e, a meu ver, era também uma fraqueza sua 
uma tendência a sentir, após dar ao luxo de explodir, uma grande 
onda de ternura culpada dirigida à pessoa que ela magoara. Como se 
os bons sentimentos só pudessem vir à tona após uma desastrosa 
maré de bílis. Exatamente nove meses antes de meu nascimento, 
houve uma noite mal explicada. Porém se deve sempre adotar o 
preceito de que o réu é inocente até sua culpa ser provada, e nem 
Aurora nem o grande líder, já falecidos, deixaram nenhuma prova de 
culpa. É possível que haja explicações bem razoáveis para todas 
essas questões. Os filhos nunca entendem os atos de seus pais. 
Seria o máximo da vaidade eu afirmar, sem nenhuma base sólida, 
que pertenço – ainda que não de modo legítimo – a tão nobre estirpe! 
Leitor: tudo que fiz foi expressar uma certa perplexidade, mas esteja 
certo de que não estou afirmando mais nada. Continuo sustentando 
minha hipótese original: a de que fui concebido no hotel serrano 
especificado acima, e que daí em diante ocorreu um desvio de certas 
normas biológicas. Permita-me que insista neste ponto: não se trata 
de nenhuma evasiva. (Ibidem, p. 187-189) 

 

      A bastardia parece ser uma maldição familiar que ocorre de geração em 

geração, mas isso aponta também para o projeto não oficial, marginal e 

mestiço da literatura de Rushdie. O Mouro descobre uma possível relação 

entre sua mãe e o primeiro ministro indiano Jawaharlal Nehru, o que 

desconstruiria a versão oficial de sua família. 

      Outro aspecto importante para nossa pesquisa verificado no romance de 

Rushdie são as fontes que alimentam a narrativa. Os relatos como, por 

exemplo, as páginas manuscritas do pergaminho encontrado no baú de Flory 

Zogoiby, a memória longeva do líder tribal Moshe Cohen, os cadernos de 

receitas de Ezequiel, cozinheiro da casa onde crescera Morais Zogoiby e a 

série de quadros, chamada a série do Mouro, de Aurora Zogoiby, mãe do 

narrador, são, dentre outros, como que afluentes que desembocam na grande 

narrativa do Mouro – que por sua vez, vale lembrar, são manuscritos feitos a 

próprio punho por ele para não morrer no castelo de Vasco Miranda. Essa 

estrutura, tal como encontrada no romance de Hatoum, parece encerrar a 

essência da narrativa de encaixe: “Ser a narrativa de uma narrativa é o destino 

de toda narrativa que se realiza através do encaixe.” (TODOROV, 2013, p. 127) 

      Assim, verifica-se que o romance de Salman Rushdie apresenta em seu 

enredo aspectos que indicam a presentificação do híbrido e da tradução 
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cultural no tocante à crítica dos discursos puristas sobre a identidade; de fato, o 

questionamento acerca da solidez identitária parece ser a tônica em O último 

suspiro do mouro. Do início ao fim do texto, narram-se ações de rejeição às 

diferenças culturais, as quais são suplantadas, de modo irônico e satírico, por 

ações que celebram, por meio da tradução cultural, a impureza étnico-cultural. 

      Mas, do nosso ponto de vista, além do conteúdo, a estrutura narrativa é o 

que mais chama atenção no romance de Rushdie, tal como no de Hatoum. 

Ora, a escolha do escritor indiano pela forma narrativa que se assemelha 

àquela tradicional, a utilização de encaixes, a polifonia e a escolha do estilo 

pictórico de citação do discurso de outrem são elementos que, sem dúvida, 

desautorizam, dessacralizam e diluem a fala incorporada ao contexto narrativo; 

são escolhas que também exigem a negociação cultural e discursiva. São 

igualmente negociados no enredo de Rushdie versões oficiais e não oficiais de 

personagens e fatos históricos e fictícios, bem como elementos da tradição 

judaica, cristã, mulçumana e hindu. 

      Por meio de nossa análise, constatamos que a tradução cultural participa 

de maneira muito ativa e criativa nos romances Relato de um certo Oriente e O 

último suspiro do mouro, não somente através de conteúdos que 

problematizam e questionam o purismo étnico e cultural, mas também através 

das escolhas de ambos os autores em relação à estrutura narrativa de encaixe 

e à apreensão e transmissão do discurso do outro no estilo pictórico. Os 

autores também criam suas narrativas a partir de histórias transmitidas no seio 

de comunidades diaspóricas. Diásporas que remetem a outras diásporas, e 

que são material narrativo para os romances. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

      O romance Relato de um certo Oriente (1989) ao narrar a saga de uma 

família de migrantes libaneses, narra, de certa forma, o fazer narrativo que 

constitui o enredo; nele os personagens, suas ações, suas falas são de grande 

importância para a construção da obra, para o relato, ou melhor, para os 

relatos de um certo Oriente. 

      O texto de Hatoum apresenta de maneira poética o drama de comunidades 

diaspóricas em conjugar com o outro, com pessoas e comunidades nativas e 

com migrantes de outras partes do mundo; a negociação cultural descrita no 

enredo nem sempre é pacífica, pois o enredo apresenta personagens mais 

traduzidos culturalmente que outros. Um aspecto importante verificado na obra 

de Hatoum é a relação do sujeito com o espaço no qual ele está inserido; a 

valorização que os narradores dão aos pormenores, sejam eles objetos, a 

fauna e flora, os sabores e outros sentidos experimentados pelos personagens 

etc., é de grande significado para os narradores. Além desses detalhes, há 

outros elementos de grande significação: os conflitos religiosos vivenciados em 

casa, as memórias da terra natal, assim como os fatos trágicos – as mortes de 

Soraya, Emir e Emilie. Por meio deles, são verificados a relação dos 

personagens em destaque com as diferenças culturais. A tradução cultural, tal 

como estudada no segundo capítulo deste trabalho, é experimentada em maior 

grau por Emilie, Dorner e Hakim; e em menor pelo marido de Emilie. 

      Mas não é só pelo que é narrado acerca dos personagens que se verifica a 

dinâmica tradutória cultural, mas o texto de Hatoum indica para essa 

negociação cultural também por meio da estrutura narrativa. O Relato 

surpreende pela sua arquitetônica; sua estrutura fluida permite uma narrativa 

que aceita muito, personagens com discursos muitas vezes antitéticos falam na 

mesma narrativa e contribuem para sua construção. A fala de cada narrador é 

atravessada por outras falas que narraram outras ações. O surgimento de um 

novo personagem por vezes é acrescido de sua voz, como no caso da fala de 

Hakim que, ao falar sobre o convívio de amigos e familiares na casa de Emilie, 
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cita o personagem Dorner, este, dentre outras coisas, narra sobre o marido de 

Emilie que, por sua vez, toma a palavra e apresenta suas experiências antigas 

de migrante recém-chegado em Manaus e sua relação com aquela que viera a 

ser sua esposa. 

      Essa estrutura de encaixe, como descrita por Todorov, exige dos 

narradores certa abertura para o outro e seu discurso, pois, considerando o 

caráter ideológico do discurso, o trabalho de apreensão e encaixe da 

enunciação do outro necessita a negociação cultural. Muito se perde e se 

ganha no processo narrativo constituído por esse tipo de estrutura narrativa. 

      O romance de Salman Rushdie, o Último suspiro do mouro (1995), tem 

como tema a saga de uma família indiana marcada pela diáspora. O narrador, 

Morais Zogoiby, é obrigado a narrar a história de sua família, para isso, o 

Mouro recorre a todas as fontes que foram investigadas por ele ao longo de 

sua vida. A partir dessa investigação, o Mouro constata a diversidade étnica e 

cultural que constitui a identidade de sua família. Assim como em Milton 

Hatoum, o narrador do romance de Rushdie utilizará narrativas contadas por 

outras personagens e que lhe chegam por meio de outras pessoas e gêneros 

discursivos oficiais: pergaminho, cadernos de receitas etc. 

      Foi possível verificar na análise do narrador nesse romance que a maneira 

pela qual ele insere o discurso do outro é bastante informal, pessoal e, 

portanto, pictórica. O narrador penetra no discurso do outro com seu riso e 

ironia, desautoriza-o e confunde a oficialidade do que é narrado com outras 

versões, versões marginais. Acreditamos que a estrutura de narrativa de 

encaixes e a citação pictórica do discurso do outro são elementos de grande 

importância para o estudo do narrador e da tradução cultural nesses romances, 

pois essas escolhas formais necessitam a abertura e a negociação com as 

enunciações de outros personagens. 

      Além desses aspectos formais, o Último suspiro do mouro é um romance 

que celebra a impureza. Algumas escolhas como, por exemplo, personagens 

representantes de comunidades diaspóricas minoritárias: católicos e judeus; 

lugares nos quais se desenvolve a narrativa: sul da Índia, Bombaim, sul da 
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Espanha, são todas elas escolhas que apontam para caráter híbrido do texto 

de Rushdie. O narrador do romance é como um cozinheiro que por meio da 

masala típica da culinária indiana cria os mais belos pratos. Com arte, o 

narrador de Rushdie mistura as mais distintas culturas num caldeirão e, assim, 

cria uma narrativa rica e colorida. 

      Em ambos os romances, forma e conteúdo operam a partir das diferenças 

e da negociação discursiva e cultural, o narrador conjuga seu discurso com 

outros que também têm espaço no romance. A investigação do próprio ser, das 

relações étnicas, das origens genealógicas e das narrativas e memórias não 

oficiais parece indicar uma possível metáfora do fazer pós-colonial. Em ambos 

os romances o outro tem seu espaço para narrar sua história, para (des)narrar 

a versão oficial e, a partir do reconhecimento do hibridismo, da diferença e da 

impureza, apresentar outras possibilidades, outros relatos. 

      Diante de tudo o que foi pesquisado neste trabalho, é certo que muito mais 

há para estudar na obra de Milton Hatoum e Salman Rushdie. Durante o 

processo de investigação do corpus em questão, muitos problemas nos 

suscitaram ao aprofundamento da leitura dos autores a partir de outras 

perspectivas. No entanto, esperamos sinceramente que o caminho até aqui 

percorrido possa contribuir para o estudo de outros pesquisadores, e suscitar 

neles o desejo de ir além. 

 

 

REFERÊNCIAS  

 

ADORNO, Theodor W. Posição do narrador no romance contemporâneo. In: 

Notas de literatura I. Trad. Jorge de Almeida. São Paulo: Duas Cidades, 2012. 

 

AGAMBEN, Giorgio. Profanações. Trad. Selvino José Assmann. São Paulo: 

Boitempo, 2007. 

 



78 
 
 

ALMEIDA. Sandra R. G. Mediações contemporâneas: tradução cultural e 

literatura comparada. 2011. Disponível em: 

http://www.gragoata.uff.br/index.php/gragoata/article/view/139. Acessado: em 

13 de dez. de 2016. 
 

ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas. Trad. Denise Bottiman. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2008. 

 

AUERBACH, Erich. Ensaios de literatura ocidental. Trad. Samuel Titan Junior. 

1. ed. São Paulo: Editora 34, 2007. [1927-1954] 

 

BAKHTIN, Mikhail M. O discurso no romance. In: Questões de literatura e de 

estética: a teoria do romance. Trad. Aurora Fornoni Bernardini et al. 7. ed. São 

Paulo: Hucitec, 2014. [1934-1935]. 

______. Apresentação do problema. In: A cultura popular na Idade Média e no 

Renascimento: o contexto de Rabelais. Trad. Yara Frateschi Vieira. 8. ed. São 

Paulo: Hucitec, 2013. [1965] 

______. (VOLOCHINOV). Marxismo e filosofia da linguagem. Trad. Michel 

Lahud e Yara F. Vieira. 16. ed. São Paulo: Hucitec, 2014. [1929] 

 

BARBOSA, Alexandre de Freitas. O mundo globalizado. 4. ed. São Paulo: 

Contexto, 2010. 

 

BAUMAN, Zygmunt. Tempos líquidos. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 2007. 

 

BENJAMIN, Walter. Experiência e pobreza. In: Magia e técnica, arte e política: 

ensaios sobre literatura e história da cultura. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. 8. ed. 

São Paulo: Brasiliense, 2012. [1933] 

______. Experiência e pobreza. In: Magia e técnica, arte e política: ensaios 

sobre literatura e história da cultura. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. 8. ed. São 

Paulo: Brasiliense, 2012. [1936] 

 



79 
 
 

BHABHA, Homi K. O local da cultura. Trad. Myriam Ávila, Eliana Lourenço de 

Lima, Gláucia Renate Gonçalves. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2013. 

 

BORGES, Jorge Luis. Ficções. Trad. Davi Arrigucci Jr. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2007. 

 

BUENO, Luis. Uma história do romance de 30. 1. ed. São Paulo: Editora 

EDUSP, 2006. 

 

BURKE, Peter. Linguagens e comunidades: nos primórdios da Europa 

Moderna. Trad. Cristina Yamagami. São Paulo: Editora UNESP, 2010. 

 

CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. 13. ed. Rio de Janeiro: Ouro Sobre 

Azul, 2014. 

______. A personagem de ficção. 11. ed. São Paulo: Perspectiva, 2009. 

______. Recortes. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 

 

CARVALHAL, Tânia Franco. A Tradução literária. ORGANON. Porto Alegre: 

Instituto de Letras, 1993. Disponível em: http://www.seer.ufrgs.br/ organon/ 

article/ viewFile/ 39381/25174. Acessado em: 25 de jun. de 2015. 

______. Literatura comparada. São Paulo: Ática, 1986. 

______. O próprio e o alheio: ensaios de literatura comparada. Porto Alegre: 

Editora UNISINOS, 2003. 

 

CIELO, Griselda F. Another idea of India. India literatures in the bhashas. 

Disponível em: 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/traducao/article/viewFile/2175-

7968.2013v1n31p103/25216. Acessado em: 17 de jan. de 2017. 

 

COUTINHO, Eduardo. "Sem centro nem periferia: É possível um novo olhar no 

discurso teórico-crítico latino-americano?". In: Anais do Segundo Congresso 

ABRALIC. Belo Horizonte, ABRALIC, 1991. 



80 
 
 

______. & CARVALHAL, Tania F. (org). Literatura Comparada: textos 

fundadores. Rio de Janeiro: Rocco, 1994. 

 

DELISLE, Jean, WOODSWORTH, Judith. Os tradutores na história. Trad. 

Sérgio Bath. 1. ed. São Paulo: Ática, 1998. 

 

EL GEBALY, Maged Talaat Mohamed Ahmed. Mobilidades culturais e 

alteridades em Relato de um certo oriente e sua pré-tradução árabe. Disponível 

em: www.teses.usp.br/.../2012_MagedTalaatMohamedAhmedElGebaly.pdf. 

Acessado em: 28 de jul. de 2015. 

 

FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Trad. Renato da Silveira. 1. ed. 

Salvador: Editora EDUFBA, 2008. [1952] 

 

FERRO, Marc. História das colonizações: das conquistas às independências, 

séculos XIII a XX. Trad. Rosa Freire d’Aguiar. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1996. 

 

FOUCAULT, Michael. A vida dos homens infames. In: ______. Estratégia, 

poder-saber. Ditos e escritos IV. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003. 

______. O que é um autor. Trad. António Fernando Cascais. 8. ed. Lisboa: 

Passagens, 2012. 

 

GOMES, Mércio Pereira. Antropologia: ciência do homem, filosofia da cultura. 

2. ed. São Paulo: Contexto, 2011. 

 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade.  Trad. Tomaz Tadeu 

da Silva, Guacira Lopes Louro. 11. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2011. 

______. Cultura e representação. Trad. Daniel Miranda e Willian Oliveira. Rio 

de Janeiro: Ed. PUC-Rio: Apicuri, 2016. 

______. Pensando a diáspora: reflexões sobre a terra no exterior. In: Da 

diáspora: identidades e mediações culturais. Liv Sovik (org); Trad. Adelaine 

Resende [et al.]. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2013. [1999] 



81 
 
 

______. Quando foi o pós-colonial: pensando no limite. In: Da diáspora: 

identidades e mediações culturais. Liv Sovik (org); Trad. Adelaine Resende [et 

al.]. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2013. 

______. Quem precisa de identidade? In: SILVA, Tomaz Tadeu da (org.). 

Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2009. 

 

HATOUM, Milton. Relato de um certo Oriente. 1. ed. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2008. 

______A cidade ilhada. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 

 

HOMERO. Odisseia. São Paulo: Penguin Classic Companhia das Letras, 2011. 

 

LEITE, Ana Mafalda. Oralidades & escritas pós-coloniais: estudos sobre 

literaturas africanas. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2012. 

 

PAZ, Octavio. Literatura e literalidade. Trad. Doralice Alves de Queiroz. 

Disponível em http://www.letras.ufmg.br/vivavoz/data1/arquivos/tradução2ed-

site.pdf. Acessado em 25 de jun. de 2015. 

 

PERRONE-MOISÉS, Leyla. Da influência ao intertexto. In: Literatura e Memória 

Cultural. 2º Congresso da Abralic. Belo Horizonte: 1990. 

 

QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do Poder e Classificação Social. In: SANTOS, 

Boaventura de Souza; MENESES, Maria Paula (org). Epitesmologias do Sul. 

Coimbra: Edições Almedina, 2009. 

 

RUSHDIE, Salman. O último suspiro do mouro. Trad. Henriques Brito. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1996. 

______. Oriente, Ocidente. Trad. Melina R. de Moura. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2011. 

 



82 
 
 

SAID, Edward W. Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. Trad. 

Rosaura Eichenberg. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. [1978] 

______. Reflexões sobre o exílio. In: Reflexões sobre o exílio e outros ensaios. 

Trad. Pedro Maia Soares. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 

 

SANTIAGO, Silviano. Uma literatura nos trópicos: ensaios sobre dependência 

cultural. 2. ed. Rio de Janeiro: Rocco, 2000. [1978] 

 

SOUZA, Lynn Mario T. Menezes de. Hibridismo e tradução cultural em Bhabha. 

In: ABDALA JÚNIOR, Benjamin (org). Margens da cultura: mestiçagem, 

hibridismo & outras misturas. São Paulo: Boitempo Editorial, 2004. P. 113-133. 

 

SPIVAK, Gayatri Chakravorty. Pode o subalterno falar?. Trad. Sandra Regina 

Goulart Almeida, Marcos Pereira Feitosa, André Pereira Feitosa. Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2010. 

 

TODOROV, Tzvetan. A conquista da América: a questão do outro. Trad. 

Beatriz Perrone-Moisés. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 

______. As estruturas narrativas. Trad. Leyla Perrone-Moisés. 4. ed. São 

Paulo: Perspectiva, 2013. 

______. Simbolismo e interpretação. Trad. Nícia Adan Bonatti. 1. ed. São 

Paulo: Editora Unesp, 2014. 

 

TOLEDO, Marleine P. M. e Ferreira de. Milton Hatoum: itinerário para um certo 

relato. São Paulo: Ateliê Editorial, 2006. 

 

VENUTI, Lawrence. A tradução e a formação de identidades culturais. In: 

SIGNORINI, Inês (org). Lingua(gem) e identidade. São Paulo: Mercado das 

Letras, 2002. P. 173-187. 

 

WATT, Ian. A ascensão do romance: estudos sobre Defoe, Richardson e 

Fielding. Trad. Hildegard Feist. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. [1957] 

 



83 
 
 

WELLEK, René. A crise da literatura comparada. Trad. Maria Lucia Rocha-

Coutinho. In: Literatura comparada: textos fundadores. Rio de Janeiro: Rocco, 

1994. [1958] 




