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Avant de partir, elle voulait rendre visite à son frère. Comme elle 

n'avait pas envie d'arriver les mains vides, Nabou demanda 

exceptionnellement un peu d'argent à Amir, et au lieu d'acheter de la 

nourriture ou des jouets pour les enfants, elle préféra mettre les billets 

dans un mouchoir qu'elle glissa dans la poche de son frère. Celui-ci se 

montra compréhensif: 

"Tu pars avec le Fassi, fais attention à toi. Ces gens ne nous aiment 

pas, il vaut mieux le savoir et prendre tes précautions. Quand ils sont 

ici, ils montrent leurs bons côtés. Une fois dans leur pays, tout change. 

Tant de témoignages ont été rapportés par des voyageurs […]. Là-bas, 

tu seras une double esclave: la nuit, il fera de toi sa femme de plaisir, 

la journée, tu seras l'esclave, la domestique, celle vouée aux tâches les 

plus pénibles. Tout le monde sait cela. Alors fais attention. Je serai 

toujours là, si tu décidais un jour de revenir chez toi. Un autre conseil, 

ma petite sœur, je sais que tu te débrouilles bien, que tu as été tôt 

indépendante, mais si tu peux lui prendre de l'argent et le mettre de 

côté, n'hésite pas. Car tôt ou tard, la femme blanche voudra avoir sa 

revanche et profitera d'une faiblesse de son mari pour te mettre dehors. 

Elle ne va pas te faire de cadeau. C'est normal, pour elle, tu es un 

danger, le danger principal. Tu es jeune, belle et intelligente. Alors 

fais gaffe! Je ne te dirai jamais assez combien il faut te méfier des 

Blancs!" 

Nabou défendit Amir en citant ses qualités. 

"Il va m'épouser et il me fera de beaux enfants. Je ne voudrais pas 

partir sans avoir ta bénédiction, puisque tu es l’aîné et que je te 

considère comme notre père." 

Il la prit dans ses bras, lui baisa la tête et lui dit: 

"Tu sais, je n’ai pas fait de grandes études, mais je sais une chose: la 

vie m’a appris un truc simple, on se plaint du racisme des Blancs 

contre nous… C'est vrai, ils sont racistes, colonialistes, arrogants et 

humiliants. Mais, sache une chose, nous ne les aimons pas non plus. 

[…] Va, ne nous oublie pas." 

Ce fut l'unique fois où Nabou se demanda: "Est-ce qu'Amir est 

sincère, est-il réellement amoureux?" Mais elle décida de faire 

confiance à son instinct, à sa force intérieure et aussi à son homme 

qu'elle n'imaginait pas en esclavagiste. Elle était amoureuse et, pour 

elle, c'était le principal. Son frère n'était pas prêt à entendre ce genre 

d'argument. 

 

(Tahar Ben Jelloun – fragmento de Le mariage de plaisir, p.63-65, 

2016) 
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RESUMO 

 

 

Através da obra Le mariage de plaisir, do escritor franco-marroquino Tahar Ben 

Jelloun, a presente Dissertação compõe-se de um estudo sobre a cisão entre a África 

Branca e a África Negra e seus reflexos no Marrocos. Retratada no universo literário do 

autor, tal cisão tem como uma de suas consequências o racismo entre africanos, 

especificamente entre marroquinos e senegaleses. Visto que este tipo de preconceito é 

um dos mecanismos utilizados pelos colonizadores para manter o domínio sobre os 

colonizados fazendo-os se sentirem inferiores, o autor realiza, em sua obra, um trabalho 

de resistência e tentativa de reinvenção identitária. Neste processo, Ben Jelloun assume 

o desafio de expor as feridas socioculturais provocadas pelo racismo e de representar a 

oralidade, característica marcante das culturas africanas, por meio de um personagem 

que sempre se destaca, o contador de histórias. Nesta pesquisa visa-se, ainda, a explorar 

a obra a partir dos conceitos de raça, preconceito de cor, xenofobia, identidade 

feminina, migração e entre-dois, propostos pelos escritores Frantz Fanon, Albert 

Memmi, Jacques Noiray, Leïla Slimani, Daniel Sibony e o próprio Tahar Ben Jelloun. 

 

Palavras-chave: Racismo - Xenofobia - Identidade feminina - Migração - Reinvenção 
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RÉSUMÉ 

 

À travers l'ouvrage Le mariage de plaisir, de l'écrivain franco-marocain Tahar 

Ben Jelloun, ce mémoire présente une analyse de la scission entre l'Afrique blanche et 

l'Afrique noire et ses reflets au Maroc. Dépeint dans l'univers littéraire benjellounien, ce 

clivage a, comme une de ses conséquences, le racisme chez les Africains, plus 

précisément entre les Marocains et les Sénégalais. Comme ce type de préjugé est l'un 

des mécanismes utilisés par les colonisateurs pour maintenir leur domination sur les 

colonisés en leur donnant le sentiment d'infériorité, l'auteur fait de son oeuvre un travail 

de résistance et de tentative de réinvention identitaire. Dans ce processus, Ben Jelloun 

relève le défi de dénoncer les blessures socioculturelles provoquées par le racisme et de 

représenter l'oralité, caractéristique des cultures africaines, à travers un personnage qui 

se démarque toujours, le conteur. L'objectif de cette recherche est également d'analyser 

le roman à partir des concepts de race, préjugés de couleur, xénophobie, identité 

féminine, migration et l’entre-deux proposés par les écrivains Frantz Fanon, Albert 

Memmi, Jacques Noiray, Leïla Slimani, Daniel Sibony et Tahar Ben Jelloun lui-même. 

 

Mots-clés: Racisme - Xénophobie - Identité féminine - Migration - Réinvention  
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1 – INTRODUÇÃO 

 

A presente Dissertação, realizada no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 

Estudos da Literatura, subárea de concentração em Literaturas Francófonas da 

Universidade Federal Fluminense – UFF, tem como objetivo o estudo da obra Le 

mariage de plaisir (2016), de autoria do escritor franco-marroquino Tahar Ben Jelloun. 

Não tendo limites espaciais demarcados, uma língua não pertence a um único 

povo, antes transita de uma localidade a outra. No caso da língua francesa não é 

diferente, seja por gosto ou pela colonização, não ficou hegemonicamente retida no 

território francês. Muitos escritores magrebinos de expressão francesa vivem a difícil 

experiência de retratar seu universo literário utilizando-se de uma língua que não é 

propriamente sua. A obra de Tahar Ben Jelloun, nascido em 1944, em Fez, Marrocos, 

aborda questões sobre identidade, racismo, especificamente no Marrocos, e o lugar da 

mulher na sociedade e no casamento marroquinos. 

Assim, esta pesquisa iniciou-se com nosso desejo de aprofundar o conhecimento 

da literatura magrebina, com ênfase no Marrocos, devido a leituras precedentes de obras 

do escritor Tahar Ben Jelloun, como seu célebre romance L’enfant de sable (1985) e 

também sua coletânea de contos Le premier amour est toujours le dernier (1996). Após 

a percepção de que a temática de suas narrativas estava sempre voltada para a 

problemática sociocultural, passando pelo crivo da literatura, decidimos voltar nosso 

olhar para o romance Le mariage de plaisir, escrito em 2016. 

A questão do racismo e outros tipos de preconceito, como o de gênero e a xenofobia, há 

muito é discutida sob diferentes perspectivas acadêmicas. Deste modo, o racismo e a 

xenofobia partem do princípio de que a cor da pele ou a nacionalidade podem ser 

fatores determinantes da condição de inferioridade ou superioridade de cada um, 

dependendo do lugar sócio-histórico e cultural de onde se fala, ocasionando uma tensão 

entre indivíduos.  

Ora, as nações têm identidades compósitas, estão em constante mutação, e isto 

significa que não existe uma única nação que seja composta por apenas uma cor, um 

povo, uma única etnia, ou uma única cultura. Para Stuart Hall1, todas "as nações 

modernas são híbridos culturais" (HALL, 2011, p.63). No caso do Magrebe, mais 

especificamente do Marrocos, objeto de estudo desta pesquisa, este território 

                                                           
1 Stuart Hall: teórico cultural e sociólogo jamaicano que viveu e atuou no Reino Unido a partir de 1951, 

tendo nascido em fevereiro de 1932, em Kingston, Jamaica. Publicou mais de dez livros, dentre os quais 

A identidade cultural na pós-modernidade (1999), além de inúmeros artigos. 
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corresponde a um espaço de trânsito e de troca, no qual desde especiarias até pessoas, 

no passado, foram comercializadas.  

Como bem salienta Lucette Heller-Goldenberg (1989), o Marrocos é um 

cruzamento de diversas civilizações, em parte por sua localização geográfica. Separado 

da Europa apenas por 14 quilômetros de distância, pelo estreito de Gibraltar, o 

Marrocos pertence ao mundo Mediterrâneo e, ao mesmo tempo, ao mundo Atlântico. 

No passado, as fronteiras do Marrocos ultrapassavam largamente as atuais, tanto a Leste 

como a Sul. Desfalcada de suas províncias subsaarianas durante a partilha colonial, o 

Marrocos recuperou a independência em 1956, tomando posse do Saara e reafirmando 

assim sua unidade nacional. País de identidade plural, o Marrocos prepara-se agora para 

caminhar rumo à modernidade, sem perder sua alma: árabe, berbere, saraui, africana e 

ocidental. 

A identidade cultural marroquina é, desta forma, caracterizada pela 

heterogeneidade resultante do choque entre diversas culturas de diferentes povos que ali 

chegam à procura de melhores condições de vida ou de troca de mercadorias. Segundo 

Bernard Lewis2, o que acontece no Marrocos é que sua origem já se revelava 

hibridizada. Começando pela língua, ele esclarece que "a população é mista: a maioria 

fala árabe, mas há minorias que falam berber." (LEWIS, 1993, p.24) 3-4, acrescentando-

se ainda a língua francesa, dada a situação política do país enquanto protetorado francês 

e mesmo após a independência. Continuando com a cultura, ele afirma que, por causa 

da origem nômade dos berberes e do – até hoje – mal resolvido significado do termo 

árabe, estado e religião estão inexoravelmente ligados, mas isso não significa dizer que 

estão completamente em acordo. 

Pelos motivos citados no parágrafo anterior, a identidade marroquina está em 

desalinho consigo mesma e em constante choque com outras culturas. Isto acontece 

porque é difícil para uma nação saber como lidar com a chegada de indivíduos 

portadores de outras culturas e que se aproximam em quantidades abundantes, quando 

não se tem bem definida sua própria origem e identidade nacional.  

                                                           
2 Bernard Lewis: especialista em história do Islã e na interação entre o Islã e o Ocidente. Nascido em 

maio de 1916, em Londres, Inglaterra, publicou mais de vinte livros dentre os quais se encontram The 

Jews of Islam (1984) e Semites and Anti-Semites (1986), traduzidos do inglês para o francês em 1989 e 

1987, respectivamente, entre outros. 
3 Todas as traduções contidas na presente Dissertação, cujo texto original conste em nota de rodapé, são 

de nossa autoria. 
4 "[...] la population est mélangée: la majorité parle l’arabe, mais on trouve des minorités berbérophones 

[...]." (LEWIS, 1993, p.24) 
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Não fazemos nesta pesquisa uma generalização de preconceitos ou 

discriminações exercidos pela sociedade marroquina, porém, é necessário relatar que 

estes fatos existem, que não são feitos de maneira velada ou isolada e que estão 

presentes no romance escrito por Tahar Ben Jelloun para gerar um diálogo saudável e 

inadiável sobre estes assuntos. 

Para comentar estes e outros conceitos abordados neste estudo, nos 

remeteremos, dentre outros aportes, ao ensaio Le racisme expliqué à ma fille, de Tahar 

Ben Jelloun, publicado pela primeira vez em 1998 e depois, em nova edição revisada e 

aumentada, em 2009, com alguns de seus textos publicados no jornal Le Monde. É esta 

segunda versão que aqui será citada. 

Crianças são curiosas. Fazem muitas perguntas e esperam respostas 

convincentes. Não é possível escapar facilmente das perguntas de uma criança. É com 

uma demonstração contra um projeto de lei de imigração que a filha do ensaísta franco-

marroquino pergunta sobre o racismo. O escritor afirma que este ensaio, no qual 

responde de maneira simples às perguntas difíceis feitas por sua filha, é para crianças 

que ainda não foram contaminadas pelo preconceito dos adultos que as cercam e que 

querem entender sobre tais assuntos. O ensaísta magrebino ressalta ainda, em relação 

aos adultos que irão ler sua obra, sua expectativa de que o ensaio os ajude a responder 

às suas próprias questões, bem como às que os embaraçam. 

O autor reeditou seu ensaio e o publicou novamente mais de dez anos após a 

transcrição do diálogo com sua filha, que tinha dez anos à época da primeira publicação. 

Seu objetivo era avaliar a profundidade de suas experiências com as crianças do mundo 

inteiro, que ele nunca para de conhecer, graças à divulgação de Le racisme expliqué à 

ma fille. O autor constata também que, não apenas o racismo não recuou, mas se tornou 

comum e, em alguns casos, se agravou, transfigurando-se em outros desdobramentos 

discriminatórios. Reconhecemos como suas novas motivações: o anti-semitismo e a 

islamofobia, as discriminações das quais os imigrantes são vítimas e a entrada no 

cenário da identidade nacional, mais do que fechada no Marrocos, devido às feridas 

ainda não cicatrizadas do processo de colonização e descolonização sofrido por aquela 

sociedade. 

O processo de colonização no Marrocos foi diferente do processo realizado em 

outras ex-colônias francesas. O Marrocos foi formado originariamente pelos berberes, 

povo nômade que, de certa maneira, não foi atingido pelo colonialismo francês do 
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século XVI ao XIX. Em diálogo com sua filha, em seu ensaio sobre o colonialismo, 

Tahar Ben Jelloun expõe o conceito: 

 

— Você disse há pouco que o colonialismo dividia as pessoas […] O 

que é o colonialismo, também é uma forma de racismo? 

— No século XIX, países europeus, como a França, a Inglaterra, a 

Bélgica, a Itália, Portugal, ocuparam militarmente países africanos e 

asiáticos. O colonialismo é uma dominação. O colonialista considera 

que é seu dever, enquanto homem branco e civilizado, ir "levar a 

civilização às raças inferiores". Ele pensa, por exemplo, que um 

Africano, por ser negro, tem menos aptidões intelectuais do que um 

Branco, melhor dizendo, que ele é menos inteligente do que um 

Branco. (BEN JELLOUN, 2009, p.79 - Grifo do autor) 5 

 

  Depreendemos da resposta dada à menina que o racismo é uma das armas do 

colonialismo. Ora, aquele que se sente superior tende a inferiorizar os indivíduos que o 

cercam, se não com palavras, com atitudes, com medidas políticas, se não com medidas 

políticas, com invasões e massacres. Os colonizadores não pendem para a igualdade, 

mas para a diminuição, para o subjugamento, portanto, também para o racismo. 

O Marrocos não passou por uma verdadeira colonização, tendo sido um 

protetorado da França, tornando-se independente em março de 1956. Entendemos por 

verdadeira uma colonização à base de exploração, escravização e conflitos armados 

como aconteceu em tantos lugares, como na Argélia, por exemplo: "[...] foi preciso um 

longo e doloroso conflito armado para que a Argélia obtivesse a mesma coisa [a 

independência] da França em 1962." (LEWIS, 1993, p.24) 6. Além disso, essa proteção 

sobre o Marrocos trazia certos benefícios para a França sem que, contudo, o Marrocos 

perdesse seu estatuto de Estado soberano. Essa forma diferenciada de tratamento, por 

assim dizer, acarretou uma relação diferente com a metrópole até aos dias de hoje. Ao 

invés de ódio e resistência, os marroquinos nutriram uma relação amigável, cordial com 

a França. Este bom relacionamento com a cultura eurocêntrica produziu fortes efeitos 

em seu comportamento enquanto nação. Embora, como dissemos anteriormente, o 

Marrocos tenha passado por um processo diferenciado em relação às ex-colônias 

                                                           
5 "— Tu as dit tout à l'heure que le colonialisme divisait les gens… C'est quoi le colonialisme, c'est aussi 

du racisme? 

— Au XIXe siècle, des pays européens comme la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Italie, le Portugal 

ont occupé militairement des pays africains et asiatiques. Le colonialisme est une domination. Le 

colonialiste considère qu'il est de son devoir, en tant qu'homme blanc et civilisé, d'aller "apporter la 

civilisation à des races inférieures". Il pense, par exemple, qu'un Africain, du fait qu'il est noir, a moins 

d'aptitudes intellectuelles qu'un Blanc, autrement dit qu'il est moins intelligent qu'un Blanc." (BEN 

JELLOUN, 2009, p.79 - Grifo do autor) 
6 "[...] il a fallu un long et pénible conflit armé pour que l'Algérie obtienne la même chose 

[l'indépendance] de la France en 1962." (LEWIS, 1993, p.24) 
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francesas, isso não impediu que os marroquinos fossem munidos do mesmo armamento 

dos colonizadores. O colonialismo tem como uma de suas armas o racismo, como já 

dissemos, mas também o preconceito de gênero ou sexismo, a xenofobia, o preconceito 

linguístico e o preconceito social ou elitismo. Os marroquinos não estão isentos de 

fazerem uso de tais artifícios. Ao invés de rechaçar todo o comportamento 

discriminatório, é notório, no curso da história do país, que um grande número de seus 

habitantes replica as práticas discriminatórias do colonizador. Os próprios marroquinos 

organizaram um mercado de importação de escravos vindos de todo o norte africano e 

também da África Subsaariana que funcionava há algumas décadas atrás. 

Uma das áreas atingidas pela relação colonizado/colonizador é o comportamento 

de parte dos marroquinos face ao estrangeiro negro, em especial os senegaleses, 

pertencentes ao continente africano tanto quanto os próprios marroquinos. Podemos 

dizer que, de uma maneira sutil e não declarada, é como se os marroquinos se sentissem 

colonizadores dos senegaleses e de outros povos ao seu redor. Estes constituiriam 

colônias de exploração como lemos na passagem a seguir: 

 

— Você quer falar sobre africanos? 

— Comecemos por descrever a atitude dos Marroquinos em relação 

aos Negros. Em primeiro lugar, o Marrocos tem, desde muito tempo, 

relações comerciais com países como o Senegal, Mali, Guiné, Costa 

do Marfim [...]. Comerciantes marroquinos, principalmente 

originários da cidade de Fez, percorriam a África para vender e 

comprar produtos como especiarias, tecidos, etc. Alguns comerciantes 

traziam consigo mulheres que eles haviam desposado no local e as 

instalavam em suas casas, apesar das reticências que você imagina por 

parte das esposas brancas. Estas tratavam como escravas aquelas 

pobres Africanas, que continuavam a servir como amantes ao homem. 

Seu destino não era absolutamente invejável. Elas estavam isoladas, 

não voltariam mais a seus países e viviam sob o jugo da família 

marroquina. (BEN JELLOUN, 2009, p.74-75) 7 

 

A literatura retrata muito bem este quadro ante a presença do estrangeiro negro e 

é a partir dela que observaremos como a sociedade marroquina se organiza e funciona 

                                                           
7 " — Tu veux parler des Africains? 

— Commençons par décrire l'attitude des Marocains à l'égard des Noirs. D'abord, le Maroc a, depuis 

longtemps, des relations commerciales avec des pays comme le Sénégal, le Mali, la Guinée, la Côte-

d'Ivoire [...]. Des commerçants marocains, principalement originaires de la ville de Fès, parcouraient 

l'Afrique pour vendre et acheter des produits comme des épices, des tissus, etc. Certains commerçants 

ramenaient avec eux des femmes qu'ils avaient épousées sur place et les installaient chez eux, malgré les 

réticences que tu devines de la part des épouses blanches. Celles-ci traitaient comme des esclaves ces 

pauvres Africaines, qui continuaient de servir de maîtresses sexuelles à l'homme. Leur sort n'était 

absolument enviable. Elles étaient isolées, ne retourneraient plus dans leur pays et vivaient sous le joug de 

la famille marocaine." (BEN JELLOUN, 2009, p.74-75) 
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no tocante à presença do negro e do estrangeiro em seu território, dentre outros temas. 

Os negros começaram a ganhar espaço na literatura. Não discorreremos aqui 

especificamente sobre escritores negros, mas sobre personagens negros que alcançam 

certa representatividade na cultura e no ethos do Marrocos. Afirmamos isto porque, até 

muito pouco tempo, os negros eram personagens marginais, não tinham visibilidade na 

literatura, e, quando tinham, não era para mostrar a riqueza de sua cultura, a beleza de 

seu povo, mas para mostrar seu exotismo, sua miséria, além de expor suas fragilidades, 

envergonhando a memória do negro, rebaixando-o. A literatura engajada de Tahar Ben 

Jelloun descortina o cenário pós-colonial e atual do país através de metáforas e críticas 

ácidas a sérios problemas sociais enfrentados por sua pátria. 

Habitando a França em meio ao processo criativo do romance Le mariage de 

plaisir, o escritor magrebino se distancia de sua pátria para visualizar panoramicamente 

o curso sócio-cultural tomado por seu país. Criticado por não escrever em árabe, 

contudo sem renegar suas origens ou afastar-se do imaginário marroquino, Ben Jelloun 

usa a língua do colonizador – ou do protetorado – como mecanismo de defesa em sua 

luta e engajamento social, através da Literatura, contra o racismo no Marrocos e contra 

a xenofobia na França, haja vista sua antiga condição de imigrante no país. 

Deste modo, uma das principais preocupações do escritor é a de (re)encontrar o 

equilíbrio da coexistência, ou, no mínimo, mostrar os estragos que podem ser causados 

pelo comportamento racista e xenófobo, propondo um diálogo, uma reflexão que seja, 

ante estas atitudes hostis face ao Outro. Em concordância com as ideias benjellounianas, 

Albert Memmi8, já no final da década de 60, publicou L'homme dominé (le noir, le 

colonisé, le prolétaire, le juif, la femme, le domestique, le racisme) (1968), escrevendo 

sobre as minorias ou aqueles que são involuntariamente dominados e abordou o medo 

ante a alteridade e o desconhecido que, depois de algumas fases, como agressão e 

hostilidade, se metamorfoseia em racismo. Memmi aconselha, para que esta 

metamorfose não aconteça ou regrida, o abandono no outro e a identificação, a adoção 

do outro, como lemos a seguir: 

 

Esse componente do racismo pode não ter sido suficientemente 

enfatizado: a perturbação, o pavor diante da alteridade. Sempre, até 

certo ponto, o estrangeiro é estranho e assustador. Até mesmo o 

homem de outra classe social. E, do pavor à hostilidade, da hostilidade 

                                                           
8 Albert Memmi: nascido em 15 de dezembro de 1920, em Túnis, na Tunísia, é um escritor e ensaísta 

franco-tunisiano. Publicou, dentre outras obras, A estátua de sal (1953) e Portrait du Colonisé précédé de 

Portrait du Colonisateur (1957). 
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à agressão, as distâncias não são grandes. Para amar, é preciso se 

distensionar, abandonar-se, esquecer-se no outro, isto é, mais ou 

menos, identificar-se com ele. Só se pode perdoar o estrangeiro 

quando conseguimos adotá-lo. Caso contrário, sua opacidade, sua 

resistência, inquietam, irritam. (MEMMI, 1968, p.203 - Grifo do 

autor) 9 

 

Assim, a produção literária benjellouniana, assim como seu pensamento teórico-

crítico, encontram-se marcados pelo desejo de expor as dificuldades vividas pelos 

senegaleses no Marrocos, devido ao racismo, à sua memória apagada pela imposição do 

processo de assimilação à cultura eurocêntrica, já alocada na sociedade marroquina, e 

também à resistência requerida diariamente por parte dos estrangeiros que foram morar 

naquele país. 

Diante disto, é necessário ressaltar a importância da cisão entre a África Branca 

e a África Negra para que sejam vistas com clareza as barreiras propostas por este 

recorte e seus reflexos na literatura. O intuito deste estudo é mostrar que o racismo e a 

xenofobia surgem com grandes impactos negativos em cada lugar e época por fatores 

diferentes, causando quase sempre os mesmos estragos e mostrando ser possível que 

uma pessoa sofra alguns tipos de preconceito ao mesmo tempo (conferiremos aqui ao 

menos dois) e que a cor da pele e seu lugar de origem podem sim determinar o destino 

dos homens, salvando a vida de alguns e proporcionando-lhes uma vida próspera ou 

entregando outros a uma vida de miséria, de opressão e até mesmo à morte. Sobre uma 

possível identificação entre aqueles que são oprimidos, Albert Memmi declara: 

 

Nós já sabíamos que todos os oprimidos se pareciam; o Colonizado, o 

Judeu, o Pobre, a Mulher, além de suas características individuais e 

suas histórias específicas, têm um ar de parentesco: todos sofrem um 

jugo, que deixa traços semelhantes em suas almas e imprime uma 

distorção semelhante em seus comportamentos. O mesmo sofrimento 

evoca frequentemente os mesmos gestos, as mesmas tensões internas 

ou as mesmas caretas, as mesmas angústias ou as mesmas revoltas. 

(MEMMI, 1968, p.24) 10 

 

                                                           
9 "On n'a peut-être pas assez insisté sur cette composante du racisme: le trouble, l'effroi devant l'altérité. 

Toujours, en quelque mesure, l'étranger est étrange et effrayant. Même simplement l'homme d'une autre 

classe sociale. Et, de l'effroi à l'hostilité, de l'hostilité à l'agression, les distances ne sont pas grandes. Pour 

aimer, il faut se détendre, s'abandonner, s'oublier dans l'autre, c'est-à-dire, plus ou moins, s'identifier à lui. 

On ne pardonne à l'étranger que lorsqu'on arrive à l'adopter. Sinon, son opacité, sa résistance, inquiètent, 

irritent." (MEMMI, 1968, p.203 - Grifo do autor) 
10 "Nous savions déjà que tous les opprimés se ressemblaient; le Colonisé, le Juif, le Pauvre, la Femme, 

par-delà leurs traits individuels et leurs histoires spécifques, ont un air de parenté: tous, ils subissent un 

joug, qui laisse des traces analogues dans leurs âmes et imprime un gauchissement similaire dans leurs 

conduites. La même souffrance appelle souvent les mêmes gestes, les mêmes crispations intérieures ou les 

mêmes grimaces, les mêmes angoisses ou les mêmes révoltes." (MEMMI, 1968, p.24) 
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O objetivo geral desta pesquisa, como já dissemos, é propor uma reflexão sobre 

o universo literário magrebino, com ênfase no trabalho do escritor franco-marroquino 

Tahar Ben Jelloun. Para tanto, delineamos como objetivos específicos os seguintes 

pontos: o racismo e outros tipos de preconceito, como o de gênero e a xenofobia; a 

construção da identidade feminina; o lugar da mulher no casamento e na sociedade 

marroquina; a migração e o conceito do entre-dois. 

Os pressupostos teóricos que orientam as reflexões feitas em relação aos temas 

desta pesquisa são: os conceitos de identidade segundo Albert Memmi (1985, 1977, 

1968) e Stuart Hall (1999). Os conceitos de racismo e outros tipos de preconceito, como 

o de gênero e o etnocultural, serão apoiados nos escritos do próprio Tahar Ben Jelloun 

(2009) e nos trabalhos de Frantz Fanon (1979, 1952), René Depestre (1980) e Arnaldo 

Vianna (2006). O tema da transposição narrador-contador será explorado à luz de 

Walter Benjamin (1936). Para a abordagem dos temas da construção da identidade 

feminina e do lugar da mulher na sociedade e no casamento marroquinos, nos 

apoiaremos nos textos de Ghassan Ascha (1989), Jacques Noiray (1998) e Leïla Slimani 

(2017). Os conceitos de migração e entre-dois serão analisados a partir do aporte teórico 

de Daniel Sibony (1991). 

 Após este capítulo introdutório, apresentaremos no capítulo a seguir o romance 

Le mariage de plaisir, destacando os principais aspectos da obra. No terceiro capítulo, 

explanaremos as noções de raça e racismo, xenofobia e preconceito de gênero, além da 

trajetória do engajamento literário de Tahar Ben Jelloun. No quarto capítulo, 

abordaremos a construção da identidade feminina juntamente com as concepções de 

feminino endógeno e exógeno. No quinto capítulo aplicaremos os conceitos de 

migração e entre-dois na obra benjellouniana. E, finalmente, no sexto capítulo 

teceremos as conclusões desta pesquisa.  

 A seguir, traçaremos um panorama do romance Le mariage de plaisir, cuja 

construção do enredo e dos personagens que o compõem revela um universo engajado e 

fabuloso, fazendo deste romance um chef d'oeuvre da literatura magrebina. 
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2 – O ENGAJAMENTO LITERÁRIO DO AUTOR 

 

 Tahar Ben Jelloun é um escritor magrebino, franco-marroquino mais 

especificamente, reconhecido internacionalmente desde que ganhou o renomado prêmio 

Goncourt, em 1987, pelo romance La nuit sacrée e seu engajamento contra o racismo na 

França. O escritor nasceu em 1944 em Fez, mas passou a adolescência em Tânger. Ele 

estudou filosofia em Rabat. No entanto, seus estudos foram interrompidos por uma 

permanência forçada de aproximadamente 18 meses em um campo militar (1966-1968). 

Foi nesta época que começou a escrever. Após sua liberação do serviço militar, retomou 

e finalizou seus estudos. Ensinou filosofia em escolas de ensino médio em Tetouan, 

depois em Casablanca, onde foi colaborador da revista Souffles Magazine. 

 Em 1971, após a arabização da educação marroquina, Tahar Ben Jelloun mudou-

se para Paris a fim de prosseguir seus estudos em psicologia. Inicialmente, a estadia era 

para durar apenas três anos, tempo suficiente para cursar o terceiro ciclo de sua tese em 

psiquiatria social sobre transtornos mentais de imigrantes hospitalizados, mas logo 

recomeçou a escrever. Publicou, em 1972, uma coleção de poesia, depois seu primeiro 

romance, no ano seguinte, Harrouda, editado por Maurice Nadeau. Desde 1973, ele 

contribui regularmente para o mundialmente conhecido jornal Le Monde. 

 Tahar Ben Jelloun se tornou o mais famoso marroquino habitando na França 

após ter ganhado o prêmio Goncourt pela obra La nuit sacrée em 1987, tendo sido 

também o primeiro vencedor do prêmio oriundo do continente africano. Ben Jelloun é 

um autor socialmente engajado e intervém nos problemas sociais, na situação dos 

subúrbios, no racismo, na condição social feminina, no entendimento e na compreensão 

do Islã sem extremismos. Tahar Ben Jelloun reivindica um status de intelectual 

comprometido, posicionando-se publicamente e por diversas vezes sobre a política na 

Chechênia e os massacres na Argélia (reprovando a inércia da França), mas não sobre o 

Marrocos, que, no entanto, passou por anos sombrios sob o reinado de Hassan II (1961-

1999). Esse silêncio foi particularmente apontado quando ele publicou seu livro sobre a 

prisão de Tazmamart: Cette aveuglante absence de lumière (2001). Após este fato, 

muitos de seus livros denunciaram alguns dos males da sociedade marroquina como o 

poder do dinheiro, a manutenção do feudalismo, a interpretação errônea do Corão no 

tocante aos direitos da mulher, à violência, à conduta do homem muçulmano, dentre 
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outros. Tahar Ben Jelloun materializa em sua escrita o conceito de literatura engajada 

formulado por Benoît Denis11 em seu livro Littérature et Engagement (2000): 

 

Em sentido primeiro e literal, engajar significa colocar ou dar em 

garantia; engajar-se é, então, dar a sua pessoa ou sua palavra como 

garantia; servir como caução e, como resultado, vincular-se por uma 

promessa ou juramento. [...] Quanto aos escritores e à literatura, 

imediatamente se percebe que o que está em questão no engajamento 

são fundamentalmente as relações do literário e do social, ou seja, a 

função que a sociedade atribui à literatura e o papel que esta última 

pretende desempenhar na sociedade. No sentido estrito, o escritor 

engajado é aquele que tomou, explicitamente, uma série de 

engajamentos em relação à coletividade, que é, de alguma forma, 

ligado a ela por uma promessa e que desempenha nesta parte sua 

credibilidade e sua reputação. Ainda mais forte, engajar a literatura 

parece bem significar comprometê-la: inscrevê-la em um processo que 

a excede, fazê-la servir a algo maior que si mesma. (DENIS, 2000, 

p.30 - Grifos do autor) 12 

 

Entre os autores francófonos vivos, Ben Jelloun é hoje o que possui mais obras 

traduzidas no mundo, em cerca de quarenta idiomas. Em setembro de 2010, ele publicou 

uma carta aberta intransigente dirigida ao presidente Nicolas Sarkozy, na qual 

demonstra muito do sentimento de pertencimento do autor às duas culturas e sua visão 

de mundo destes dois mundos diversos enquanto escritor engajado. Leiamos a seguir 

um trecho da carta: 

 

Monsieur le Président, 

J'ai la chance de bénéficier de deux nationalités. Je suis marocain et 

français depuis 1991. Je suis heureux d'appartenir à deux pays, deux 

cultures, deux langues et je vis cela comme un enrichissement 

permanent. Depuis vos déclarations de Grenoble sur la possibilité de 

déchoir de la nationalité française une personne qui aurait commis un 

délit grave, je sens ma nationalité française quelque peu menacée, en 

tout cas fragilisée. Non que j'aie l'intention de tomber dans la 

                                                           
11 O belga Benoît Denis é professor da Universidade de Liège, onde ensina literatura francesa e 

francófona do século XIX ao século XXI. Publicou livros e artigos sobre Sartre e o engajamento, conceito 

base de sua obra, e sobre literatura belga. 
12 "Au sens premier et littéral, engager signifie mettre ou donner en gage; s'engager, c'est donc donner sa 

personne ou sa parole en gage; servir de caution et, par suite, se lier par une promesse ou un serment 

contraignants. [...] S'agissant de littérateurs et de littérature, on perçoit immédiatemment que, ce qui est en 

cause dans l'engagement, ce sont fondamentalement les rapports du littéraire et du social, c'est-à-dire la 

fonction que la société attribue à la littérature et le rôle que cette dernière entend y jouer. Au sens strict, 

l'écrivain engagé est celui qui a pris, explicitement, une série d'engagements par rapport à la collectivité, 

qui s'est, en quelque sorte, lié à elle par une promesse et qui joue dans cette partie sa crédibilité et sa 

réputation. Plus fort encore, engager la littérature, cela semble bien signifier qu'on la met en gage: on 

l'inscrit dans un processus qui la dépasse, on la fait servir à quelque chose d'autre qu'elle même [...]." 

(DENIS, 2000, p.30 - Grifos do autor) 
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délinquance et de troubler gravement l'ordre public, mais je vis cela 

comme une attaque du socle fondamental du pays, sa Constitution. Et 

cela, Monsieur le Président n'est pas admissible dans une démocratie, 

un État de droit comme la France qui reste malgré tout le pays des 

droits de l'homme, pays qui a accueilli et sauvé des centaines de 

milliers d'exilés politiques tout au long du siècle dernier.(BEN 

JELLOUN, 2010 - Grifo nosso) 13 

 

Na carta, o escritor franco-marroquino manifesta sua preocupação com uma 

declaração dada pelo ex-presidente da França a respeito da possibilidade de perda da 

nacionalidade francesa. Ben Jelloun faz uso da palavra e de sua prestigiada posição 

como colaborador do conceituado jornal Le Monde para exprimir uma inquietação 

latente entre todos os imigrantes já regularmente alocados na França. O autor ressalta a 

riqueza de pertencer às duas culturas, aos dois países, e valoriza o seu lugar de fala 

como alguém que é permeado pelas duas distintas esferas sociais. 

O trabalho de Tahar Ben Jelloun envolve, juntamente com o conto, a lenda, os 

ritos do Norte da África e os mitos ancestrais. A originalidade do escritor reside em sua 

arte de capturar todos os aspectos da tradição e da cultura do Magrebe em uma simbiose 

singular com a vida cotidiana e os problemas sensíveis da sociedade. É da soma destes 

elementos que resulta esta escrita que é perturbadora em seus termos e temas 

privilegiados, porque ela apresenta temas tabus ou pessoas excluídas da palavra, dando 

vez e voz àqueles a quem quase ninguém escuta: o colonizado, a mulher, o negro, o 

estrangeiro, o idoso, a criança cuja infância foi saqueada, a prostituta, o imigrante, o 

louco enquanto sábio, o andrógino e tantas outras figuras que, entregues à peregrinação, 

povoam o universo romântico de Ben Jelloun. Em entrevista ao programa Livres et 

vous, o escritor magrebino afirma que escreve para manter-se livre e, por conseguinte, 

dá àqueles que vivem como seus personagens um pouco de liberdade também. 

Estes personagens, reprimidos em silêncio ou indiferença, possuem uma 

linguagem proibida, inibida em relação ao corpo, à sexualidade ou ao seu status, como 

se estivessem eternamente presos aos estigmas ligados às suas condições físicas, sexuais 

                                                           
13 Sr. Presidente, 

Tenho a sorte de ter duas nacionalidades. Sou marroquino e francês desde 1991. Estou feliz por pertencer 

a dois países, duas culturas, duas línguas e vejo isto como um enriquecimento permanente. Desde as suas 

declarações de Grenoble sobre a possibilidade de privar da nacionalidade francesa uma pessoa que 

cometeu um delito grave, sinto minha nacionalidade francesa um pouco ameaçada, enfraquecida em todo 

caso. Não que eu pretenda cair em delinquência e perturbar gravemente a ordem pública, mas vejo isto 

como um ataque à base fundamental do país, sua Constituição. E isto, Sr. Presidente, não é admissível em 

uma democracia, um estado de direito como a França, que permanece, apesar de tudo, o país dos direitos 

do homem, país que acolheu e salvou centenas de milhares de exilados políticos ao longo do último 

século. (BEN JELLOUN, 2010) 
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ou sociais. Isto é muitas vezes intrigante para o leitor mais metódico, especialmente 

quando ele é confrontado com as armadilhas de uma escrita caótica: a escrita da atração 

e da descontinuidade, o que torna a história impossível. Esta é uma característica 

particular das narrativas árabes, pois elas são circulares, espiraladas, por assim dizer. De 

fato, nos primeiros romances, especialmente Harrouda (1973) e Moha le fou, Moha le 

sage (1978), encontra-se não só a violência erótica do corpo feminino, mas também as 

dificuldades de uma escrita complexa que embaça a interpretação. No entanto, os 

romances La Prière de l'absent (1981) et L'Enfant de sable (1985) revelam um escritor 

mais seguro em suas criações, entrando em conformidade com o padrão do romance 

tradicional, pelo menos na estética. 
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3 – LE MARIAGE DE PLAISIR: UM RETRATO EM PRETO E BRANCO 

 

Tahar Ben Jelloun escolhe uma epígrafe instigante para cativar o leitor logo na 

primeira página. O autor marroquino evoca a Noite um das Mil e uma noites, quando o 

rei pede a Sherazade que lhe conte uma história. Não é sem razão que o escritor a 

escolhe. A epígrafe orienta o leitor, alertando-o para o que irá encontrar no passar das 

páginas e convidando-o a imaginar as leituras possíveis da obra que introduz.  

A narração do romance é feita pelo contador de histórias chamado Goha, - "(Il) 

avait la peau très brune, un corps sec et dur, le regard perçant et d'une grande justesse" 

(BEN JELLOUN, 2016, p.13) -, um sábio dotado de uma imaginação única que, todos 

os anos, na primavera, ia até a uma praça da velha cidade de Fez para contar não apenas 

suas histórias, mas também evocar situações históricas que fizessem seus ouvintes 

refletirem.  

Quando Goha chegava à cidade, rapidamente seus moradores ficavam sabendo. O 

primeiro a vê-lo anunciava: "Il est arrivé" (BEN JELLOUN, 2016, p.13). Ato contínuo, 

fechavam-se as lojas e iam todos escutá-lo. O contador de histórias não escondia sua 

revolta ao falar de como o Marrocos se tornou protetorado da França:  

 

Et voilà comment nous nous sommes donnés à Lalla La France, le 

vieux pays des Lumières et des intelligences, devenu bouffi par son 

appétit grotesque. L'Algérie ne lui suffisait pas, ni même la Tunisie, il 

lui fallait avaler notre pays! Pauvre Maroc! Pauvre Lalla France! 

(BEN JELLOUN, 2016, p.14) 

 

Assim, ele assumia a palavra – sua única arma de persuasão e resistência – com a 

seguinte fórmula:  

Vous qui prêtez oreille à mes histoires, écoutez le conseil de celui qui 

a grandi dans les dunes et qui a toujours vécu sur la crête des passions: 

soyez méchants! N'hésitez pas: soyez méchants! Si je m'égare, 

rappelez-moi à l'ordre, votre méchanceté doit rester toujours en éveil. 

Et ne baissez surtout jamais la garde, sympathisez avec le Mal, ce Mal 

qui croît en nous comme une plante vénéneuse, une algue puante et 

tueuse qui nourrit notre bile et en fait un poison déversé dans les 

rigoles de la vie. Soyez méchants, je ne veux pas de votre indulgence. 

Mon âge, mes crevasses, mes nombreuses failles, ma mémoire qui va 

et vient peuvent à tout moment me trahir, faire que mes histoires se 

chevauchent, se confondent et vous égarent. Soyez méchants, vous 

vivrez longtemps! Cruels et mauvais. Impitoyables et sans état d'âme! 

Soyez méchants, vous gagnerez du temps! (BEN JELLOUN, 2016, 

p.14-15) 
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Goha sabia que era inútil dizer aos homens para serem bons e, por isso, contava suas 

histórias com grandes toques de maldade como uma artimanha para realçar a 

importância dos pequenos gestos de bondade entre o eu e o outro. Uma noite, o 

contador de histórias decidiu mudar seu registro: "Une fois n'est pas coutume, ce soir je 

m'en vais vous conter une histoire d'amour, un amour fou et impossible pourtant vécu 

jusqu'au dernier souffle par chacun de ses personnages."  (BEN JELLOUN, 2016, p.15). 

Assim Goha contou a seus ouvintes marroquinos, possivelmente tomados por 

preconceitos contra outros africanos, em especial contra os senegaleses, que "derrière 

cette histoire miraculeuse, il y a aussi beaucoup de haine et de mépris, de méchanceté et 

de cruauté." (BEN JELLOUN, 2016, p.15). 

A narrativa do romance Le mariage de plaisir (2016) se inicia com a origem de 

Amir. Dizia-se que sua família era da linhagem do profeta Maomé. Na sua infância, 

havia um homem, a quem apelidaram de O Mendigo, que, de tempos em tempos, 

sempre no dia das primeiras chuvas, voltava a Fez. De aparência assustadora, sua voz 

era grave e forte, e tinha um odor insuportável. Após sua passagem pela cidade, uma 

epidemia de febre tifoide tinha início. Atingido pela doença, o irmão mais novo de Amir 

veio a falecer. A cada ano, nas primeiras chuvas, Amir sentia um medo incontrolável, 

mas logo que cresceu, entendeu que, se ele tinha sobrevivido, "c'était pour qu'il 

accomplisse un grand dessein sur cette terre" (BEN JELLOUN, 2016, p.17). 

Amir cresceu e se tornou um belo homem. Como seus pais, ele também era 

comerciante. Homem bom, muito religioso, ele não perdia nenhuma das cinco orações 

feitas diariamente pelos muçulmanos. Sobre sua vida amorosa e familiar, o livro relata: 

"Il avait été marié très jeune à Lalla Fatma, un mariage arrangé avec une fille issue 

d'une grande famille de Fès, et était père de quatre enfants. Trois garçons et une fille." 

(BEN JELLOUN, 2016, p. 17, grifo nosso). 

O contexto histórico-político inicial, que serve como pano de fundo para a 

narrativa, é este: "À Fès, à la veille de l'indépendance du pays [le 1er mars 1956], rien 

ne devait changer, rien ne pouvait changer. Les Français observaient cela de loin." (BEN 

JELLOUN, 2016, p.19). O romance está dividido em diversos capítulos com o aspecto 

de um conto das Mil e uma noites. Desta forma, são demonstradas as nuances da vida 

sentimental e familiar do personagem Amir e suas escolhas face às leis e à sua religião. 

No Islã é permitido a um homem já casado, que faz uma demorada viagem, contrair um 

matrimônio de prazo determinado para não ser tentado a deitar-se com prostitutas, 

"casamento de prazer" (mariage de plaisir) como é chamado: 
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Amir se rendait tous les ans au Sénégal [...]. Amir, qui aimait respecter 

les règles, et se serait reproché de faire là quelque chose d'interdit par 

la religion, avait consulté sur la question Moulay Ahmad, [...] et lui 

avait demandé si "le mariage de plaisir", comme on le nommait, n'était 

pas un péché, un acte qui contrarierait sa foi et blesserait son épouse. 

Amir avait, en vérité, sur la question quelques scrupules: "Moulay 

Ahmad le rassura. Il lui cita le verset 24 de la Sourate "Les femmes": 

"[…] il vous est loisible d'utiliser vos biens pour vous marier 

honnêtement et non pour vivre en concubinage. C'est une obligation 

pour vous de remettre la dot convenue à celle avec laquelle vous aurez 

consommé le mariage […]". Autrement dit, il est légal, pour un 

homme absent de son foyer pour de longues périodes, de contracter un 

mariage "de plaisir", "de jouissance", "de bien-être", qui garantit à la 

femme une dot et le respect de celui qui l'a épousée. Dieu a institué 

cela pour lutter contre la prostitution [...]. (BEN JELLOUN, 2016, 

p.19-20) 

 

É nestas condições que Amir, um próspero comerciante de Fez, Marrocos, – já 

casado com Lalla Fatma e pai de quatro filhos, três meninos, dentre eles Karim, 

portador da síndrome de Down, e uma menina, – casa-se, algumas vezes, 

temporariamente, com Nabou, uma senegalesa de Thiès, região próxima de Dakar, 

aonde ele vai a cada ano para providenciar produtos para seu comércio.  

Para comemorar o décimo terceiro aniversário de Karim, Amir tinha prometido, 

em seu décimo segundo aniversário, que o levaria pela primeira vez em viagem ao 

Senegal. Ele contava passar com seu filho especial pela casa de um velho sábio 

senegalês, com grande reputação por curar crianças nascidas com alguma deficiência. 

Isto, porque Karim já tinha recebido alguns diagnósticos desde sua infância: 

 

Karim n'était pas un enfant comme les autres. Il était vif, intelligent, 

mais il avait du retard. À l'époque, ces enfants étaient un peu livrés à 

eux-mêmes, on les laissait se promener seuls, puis revenir, et s'ils se 

perdaient, il y avait toujours quelqu'n pour les ramener à la maison. 

[...] À la naissance de Karim, Touria, la sage-femme, déclara que cet 

enfant avait un cœur pur, blanc comme de la soie, et qu'il fallait le 

laisser vivre et se développer selon son rythme. [...] Il [Amir] fit venir 

un médecin français pour examiner Karim. Mais lors de la 

consultation, Amir ne comprit pas bien ce que lui disait le spécialiste. 

Il entendit des mots compliqués, "chromosome", "trisomie", 

"mongolien". [...] Devant le regard hébété et incrédule du père, le 

médecin alla même jusqu'à proposer de confier Karim à une 

association en France qui le prendrait en charge: Amir ne le reverrait 

plus jamais, il fallait juste payer pour ça et l'affaire serait close… . Le 

Français était de bonne foi, il répétait ce qu'on lui avait appris, et ne 

semblait pas avoir conscience qu'il était en train de blesser durement 

un père. [...] Amir remercia le Français, paya sa consultation et 

retourna auprès de sa femme qui ne cessait de pleurer. (BEN 
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JELLOUN, 2016, p.23-24) 

 

Amir, que não se deixou abalar pelos diagnósticos dados a respeito de seu filho 

mais moço, fez uma promessa a si mesmo, dizendo que o acompanharia até seu último 

fôlego de vida. Já a mãe do menino "ne parlait pas, fixait le plafond et refusait 

désormais d'allaiter le nourrisson." (BEN JELLOUN, 2016, p.25). Para que Lalla Fatma 

cuidasse de seu filho, foi preciso que, pela primeira vez, Amir se impusesse, falasse em 

um tom firme para que ela aceitasse a realidade:  

 

Pour la première fois depuis leur mariage, Amir lui parla sur un ton 

ferme. Il fallait qu'elle accepte la réalité. Les mots durs qu'il prononça 

l'ébranlèrent d'abord et la firent pleurer encore plus. Puis, après un 

moment de silence, elle tendit les bras pour recevoir son bébé et lui 

donna le sein. (BEN JELLOUN, 2016, p.25) 

 

No romance, ainda encontramos uma passagem que reafirma sua rejeição ao 

filho mais novo e sua incompreensão da situação: "Malgré les interventions d'Amir, 

Lalla Fatma avait du mal avec cet enfant et préférait s'occuper des trois autres." (BEN 

JELLOUN, 2016, p.28). 

Chegada a data da viagem prometida, Amir e Karim "quittèrent la maison au 

milieu de la nuit, traversèrent Fès désert, ce qui donnait à leur départ une impression 

magique, irréelle." (BEN JELLOUN, 2016, p.26). Durante a viagem que teve duração 

de mais de duas semanas, Amir concede um precioso conselho a seu filho sobre o 

respeito e a alteridade em terra estrangeira e lhe explica de forma objetiva conceitos 

fundamentais como o de pertencimento ao continente africano, os danos causados pela 

colonização, as marcas deixadas em um povo pela escravidão, o falso senso de 

superioridade daqueles que escravizam, a hospitalidade senegalesa e a maldade 

existente na humanidade, independente de cor da pele: 

 

Amir, après la dernière prière du soir, en profitait pour transmettre à 

son fils ce qu'il avait appris sur ce continent et sur ses habitants. Il lui 

disait: "Je sais que je n'ai pas besoin de te prévenir, tu es bon et 

intelligent. Dans ce pays, il faut avant tout faire preuve de respect! Si 

tu veux être bien traité et bien considéré, commence par avoir un 

comportement irréprochable. Fais du respect et de la générosité ta 

ligne de conduite. Les gens sont très sensibles et te rendront au 

centuple ce que tu leur auras offert. Ils ont tellement été humiliés et 

méprisés par les colons, par tous ces Blancs venus de France et de 

Belgique, qu'ils se méfient de toutes les peaux blanches. Mais n'oublie 

pas que nous sommes nous aussi des Africains. Nous ne sommes pas 

noirs mais nous appartenons à ce continent et à ces peuples. Alors 
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souviens-toi que notre prophète bien-aimé a affranchi Bilal Ibn Rabah, 

l'esclave noir qui avait une belle voix. Il avait été nommé par 

Mahomet premier muezzin de l'islam. L'esclavage est 

malheureusement toujours une tradition pour ceux qui se sentent 

supérieurs. Tu verras, nous serons reçus avec beaucoup d'amitié. Alors 

soyons dignes de cet accueil et de cette hospitalité!". Puis, comme 

pour rétablir l'équilibre, il ajoutait: "Mais ne crois pas que tout le 

monde est aussi bon que toi; les méchants existent partout, fais 

attention quand je ne suis pas avec toi." (BEN JELLOUN, 2016, p.26-

27 - Grifo nosso) 

 

Durante a viagem, uma noite, o chefe da caravana, que era um antigo 

combatente, contou a pai e filho como ele tinha batalhado contra o exército espanhol 

que, em 1934, se instalara nas províncias do sul do Marrocos, quando este já estava sob 

o protetorado francês. Ele lhes relatou um dos episódios desta guerra anticolonialista: 

 

Les Espagnols n'avaient aucune pudeur; ils se conduisaient comme 

des voyous [...]. Un jour, un père, dont la fille avait été enlevée par un 

groupe de soldats ivres, s'empara d'un grand couteau et le planta dans 

la nuque d'un sous-officier. Il fut abattu sur-le-champ. Son enterrement 

le lendemain fut pour nous l'occasion de manifester notre colère. 

L'armée nous tira dessus. Il y eut trois morts et cinq blessés. À partir 

de ce moment, la résistance s'organisa de manière spontanée. L'armée 

savait que nous n'acceptions pas cette occupation. Nous étions peu 

nombreux et discrets; nous sabotions ce que les soldats essayaient de 

construire. La haine était profonde de part et d'autre, sauf que nous, 

nous étions du côté du droit et de la justice. Pourquoi ces soldats 

déguenillés étaient venus occuper notre territoire? On leur a mené la 

vie dure. Un jour ils repartiront définitivement et j'espère qu'ils ne 

remettront plus jamais les pieds dans notre pays. (BEN JELLOUN, 

2016, p.29-30) 

 

Esta passagem é muito importante para compreendermos que alguns fatos se 

repetem na vida e também no enredo deste romance. Voltaremos a esse assunto de 

forma mais meticulosa em páginas posteriores deste estudo. À parte os momentos de 

tensão do romance, há também passagens calmas como esta a seguir, na qual Amir 

explica a seu filho a diferença entre o clima e as paisagens dos dois países: 

 

Ils arrivèrent un matin très tôt à Ndar, appelée aussi Saint-Louis, 

première ville fondée par des Européens en Afrique occidentale. Le 

ciel était blanc et l'air humide. [...] Amir lui expliqua la différence de 

climat entre les deux pays. Il était devenu un bon connaisseur de la 

civilisation africaine. Il lui dit : "Nous nous approchons de Dakar, la 

capitale. [...] Regarde cette végétation et ces merveilles créées par 

l'eau. Ce sont des arbres aquatiques, ils ne donnent pas de fruits, ce 

sont juste des arbres pour border le fleuve et donner l'ombre au 

voyageur." (BEN JELLOUN, 2016, p.31-32 - Grifo nosso) 
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 Antes de fazer sua entrada oficial no centro de Dakar, Amir fez uma pausa no 

hotel "L'ami des voyageurs", cujo proprietário, Moh, tinha se tornado seu amigo e 

cuidaria de Karim, enquanto Amir se rendia aos braços de Nabou. Muitas passagens 

mostram a sensibilidade de Karim e sua forma singular de apreender o mundo, como se 

ele, que era visto por muitos como se fosse alguém diferente, não enxergasse diferença 

de nenhuma natureza: "Karim ressentit une impression étrange mais agréable: il lui 

semblait être en sécurité ici, comme si tous les Sénégalais étaient des membres de sa 

famille." (BEN JELLOUN, 2016, p.33 - Grifo nosso). 

 Quando chegou a Dakar, Amir renovou imediatamente seu contrato de 

casamento temporário com Nabou. Ele tinha mandado construir uma casa para eles 

coabitarem, onde "[...] il vivait avec elle en seigneur satisfait et aimé." (BEN 

JELLOUN, 2016, p.34). Em seguida, o autor explicita algumas características de 

Nabou: ela era uma negra magnífica de um metro e oitenta de altura, muito inteligente, 

tinha terminado seus estudos e, no seio familiar, era conhecida como aquela "qui avait le 

savoir des étrangers." (BEN JELLOUN, 2016, p.34). A jovem senegalesa que sabia ler e 

escrever, por vezes também desenvolvia o ofício de escrivã pública, redigindo desde 

cartas de amor de mulheres abandonadas até queixas enviadas à administração colonial. 

 Outras características interessantes concernentes não apenas a Nabou, mas ao 

casal, são dadas na seguinte passagem: 

 

Entre ses bras, le père de Karim perdait la tête. Elle lui réservait des 

acrobaties sexuelles qui le comblaient et le vidaient de son énergie. 

Chaque fois qu'il achevait ses prières quotidiennes, il levait ses mains 

jointes au ciel et remerciait Dieu de lui avoir fait connaître cette 

femme qui lui donnait un plaisir qu'il n'avait jamais connu 

auparavant et qu'il ne retrouvait chez aucune autre femme. Mais il n'y 

avait pas que ces moments de jouissance, Amir se laissait parfois aller 

à un peu de romantisme appris chez des poètes arabes et perses. Il lui 

arrivait de réciter des vers sur un ton grandiloquent. Cela la faisait rire. 

Elle ne répondait rien, se laissait aimer et faisait tout pour le bonheur 

de son homme. Ils étaient heureux et Amir ne comprenait pas pourquoi 

à Fès les relations étaient compliquées. (BEN JELLOUN, 2016, p. 

34-35 - Grifo nosso) 

 

A vida sexual do casal era preenchida pela voluptuosidade encontrada em Nabou e 

correspondida por Amir. Além do mais, na passagem citada pode-se ler que Amir nunca 

tinha conhecido prazer igual antes e com nenhuma outra mulher. Esta declaração é 

importante porque não devemos esquecer que Amir já era um homem casado quando 
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conheceu Nabou. A afirmação nos leva a crer que o pai de Karim não era feliz ou 

completamente realizado em seu casamento com Lalla Fatma. Algo desperta também 

nossa atenção pela forma de tratamento entre Nabou e Amir. Ele era o seu homem. 

Enquanto Lalla Fatma o trata, em todo o romance, pelo seu nome. Além do mais, com 

Nabou, Amir sentia o desejo de ser um homem romântico, recitando-lhe versos de 

poetas árabes e persas. Por último, o livro explana não apenas nesta, mas em diversas 

passagens, os questionamentos do protagonista do romance a respeito das relações que 

pareciam ser sempre mais complicadas em Fez. Presumimos, diante destes 

questionamentos, que as complicações não estavam no local em si, porém na diferença 

entre as mulheres com quem ele se relacionava e a forma como os dois tipos de 

casamento foram construídos. É importante lembrar que o casamento com Lalla Fatma 

foi um acordo entre duas famílias oriundas da mesma camada social. O casamento com 

Nabou, ao contrário, além de ser temporário, foi uma escolha tanto de Amir quanto da 

própria Nabou. A Lalla Fatma não foi concediso o direito de escolha. 

 Acreditamos ser necessário fazer uma breve interrupção, já que o tema deste 

capítulo é o enredo propriamente dito, para esclarecer que, de acordo com o livro 

Erotismo e Literatura, de Jesus Antônio Duringan, publicado em 1986, o romance Le 

mariage de plaisir (2016) não pode ser considerado como literatura erótica, já que 

ultrapassa os limites do erotismo. Este romance possui tanto passagens glaciais sobre o 

relacionamento conjugal de Amir e Lalla Fatma, como também possui passagens 

inflamadas de sensualidade sobre a vida sexual de Amir com sua segunda esposa, 

Nabou. Duringan desenvolve em seu livro a noção de que, para classificar um texto 

como erótico, é necessária uma visão conjunta. Porém, esta visão tem sido recortada em 

tantas partes que já não é possível se obter a visão do todo. Os desdobramentos da 

questão "o que é texto erótico?" impedem a visão conjunta. O autor de Erotismo e 

Literatura (1986) declara que "para complicar ainda mais, por ser um fato cultural, o 

texto erótico se apresenta como uma representação que depende da época, dos valores, 

dos grupos sociais, das particularidades do escritor, das características da cultura em que 

foi elaborado." (DURINGAN, 1986, p.7). É evidente para os leitores da obra de Tahar 

Ben Jelloun que, para o autor, o conteúdo erótico é importante, visto que a sexualidade 

constitui-se como tabu para os marroquinos, sobretudo para as mulheres e os homens 

emigrantes norte-africanos, como o próprio autor destaca em seu livro La plus haute des 

solitudes (1997). Uma vez que, além de escritor, Ben Jelloun é também psicoterapeuta, 

este livro contém relatos de pacientes do sexo masculino sobre a ausência de afetividade 
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vivida no país de exílio e também sobre a abstitnência forçada e o recalque dos desejos 

sexuais. Estes homens, que partem em busca de trabalho, oferecem sua força física para 

viver na miséria material em outro país. No entanto, além da miséria material e do 

esgotamento físico, eles passam a conhecer uma miséria, por assim dizer, menos visível, 

menos evidente, a miséria afetiva e a abstinência sexual. Finalizando esta interrupção, 

chegamos à conclusão de que não podemos classificar o romance Le mariage de plaisir 

como um texto erótico, porque ele compreende muito mais do que o conteúdo erótico. 

Le mariage de plaisir não é apenas literatura erótica, mas um romance com requintes de 

sensualidade, sexualidade madura e erotismo. Como veremos mais à frente, o romance é 

um texto engajado com as causas dos imigrantes, dos negros, das mulheres, das 

minorias, dos desfavorecidos.  

Voltando ao enredo do romance, base desta pesquisa, destacamos que, ao 

descobrir o amor de Nabou, Amir lhe propõe vir para Fez com ele. Ela aceita, torna-se 

sua segunda esposa e logo dá à luz a gêmeos, um branco, outro negro. Ela deve, então, 

enfrentar o terrível ciúme da primeira esposa, branca, e o racismo, todos os dias: 

 

Jamais, jamais de la vie je ne supporterai d'avoir été supplantée par 

une Négresse, une étrangère sale et qui ne sait même pas parler. Elle a 

ensorcelé mon mari, elle lui a jeté un sort et moi aussi je suis sa 

victime. Ce sont des gens sauvages qui nous détestent parce que Dieu 

nous a fait blancs et propres et eux sont des déchets de l'humanité. 

(BEN JELLOUN, 2016, p.129) 

 

Esta declaração dada por Lalla Fatma, primeira esposa de Amir, representa em parte o 

pensamento das primeiras esposas marroquinas. Esta situação de ser suplantada por uma 

estrangeira e, ainda por cima, negra, é comum entre elas. O problema é que, além de 

perderem, em alguns casos, o respeito do esposo, elas são completamente desrespeitosas 

com as segundas esposas e, quase sempre, este sentimento vai muito além do ciúme, 

como vimos acima. Chega ao racismo e à xenofobia brutais, discurso muitas vezes 

proferido pelos colonos e reproduzido pelos marroquinos. Em Os condenados da terra 

(1979), Frantz Fanon14 explica exatamente isto: 

 

Encara-se a África Negra como uma região inerte, brutal, não 

civilizada [...] selvagem [...]. Ouvem-se ao longo do dia reflexões 

odiosas sobre o véu das mulheres, a poligamia, o suposto desprezo dos 

                                                           
14 Frantz Fanon: psiquiatra, filósofo e ensaísta marxista, de ascendência francesa e africana, nascido em 

julho de 1925, em Fort-de-France, Martinica. Publicou, entre outras grandes obras, os livros Pele negra, 

máscaras brancas (1952) e Os condenados da terra (1979).  
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árabes pelo sexo feminino. Todas essas reflexões lembram, por sua 

agressividade, as que foram tantas vezes notadas entre os colonos. 

(FANON, 1979, p.134) 

 

É através do contador de histórias, de múltiplas vozes, que se constituirá a 

família de Amir. Algumas décadas depois que os gêmeos chegam à idade adulta, eles 

seguem caminhos muito diferentes. O branco será perfeitamente integrado naquela 

sociedade. O negro viverá em condições muito difíceis e não consegue dar a seu filho, 

Salim, de mãe cubana, uma perspectiva de vida melhor do que aquela que teve. Salim 

será em breve, por sua vez, vítima da cor de sua pele. 

Conforme anunciado no enredo em questão, o racismo tem um lugar de destaque 

porque é um racismo excêntrico. O preconceito de cor, que não deveria, mas é o mais 

difundido, ocorre entre brancos e negros. Chamamos a esse racismo de excêntrico, 

porque é um racismo entre os que têm tonalidade de pele mais clara contra os de pele 

cuja tonalidade é mais escura. Notemos o que diz o personagem Salim, neto da 

senegalesa Nabou: "J'en voulais tellement à ces pauvres qui se croyaient supérieurs 

parce qu'ils étaient moins foncés que moi." (BEN JELLOUN, 2016, p.232 - Grifo nosso) 

O mais absurdo de tudo isto é que existe uma relação de interdependência entre 

as duas nações, Marrocos e Senegal. A primeira tem um setor comercial 

movimentadíssimo por causa dos produtos que adquire da segunda. E a segunda tem sua 

economia movimentada por causa das exportações que faz para a primeira. Assim, 

deveria haver uma aliança entre os dois países, partindo-se da economia e se atingindo a 

cordialidade entre os dois. Contudo, com uma superioridade sustentada apenas na 

mentalidade das pessoas, os marroquinos, "basanés", como são chamados, creem que os 

senegaleses "noirs" são inferiores por causa da cor de sua pele, mesmo ambos sendo 

africanos, no que tange ao continente em que habitam. Sobre esse conceito errôneo de 

superioridade, Ben Jelloun esclarece: 

 

— O que é ser superior? 

— É, por exemplo, acreditar, porque se tem pele branca, que se é mais 

inteligente do que alguém cuja pele é de outra cor, negra ou amarela. 

Em outras palavras, as características físicas do corpo humano, que 

nos diferenciam umas das outras, não implicam qualquer 

desigualdade. (BEN JELLOUN, 2009, p.34) 15 

                                                           
15 “— C'est quoi être supérieur? 

— C'est, par exemple, croire, du fait qu'on a la peau blanche, qu'on est plus intelligent que quelqu'un dont 

la peau est d'une autre couleur, noire ou jaune. Autrement dit, les traits physiques du corps humain, qui 

nous différencient les uns des autres, n'impliquent aucune inégalité.” (BEN JELLOUN, 2009, p.34) 
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Diante disto, mais do que simplesmente contar o cotidiano da grande família de 

Amir, Le mariage de plaisir é, essencialmente, uma grande narrativa de denúncia e 

resistência. Os senegaleses buscam, na verdade, viver em um lugar que seja melhor 

economicamente, e é essa a circunstância que eles teoricamente encontram no 

Marrocos, condizente com o que eles almejam, embora sofram tanto ao alcançar esse 

objetivo, ou parte dele. Alguns sofrem ainda mais do que em seu país, principalmente as 

mulheres, por se tornarem verdadeiras escravas, enquanto, em sua nação de origem, 

apesar da miséria, eram livres. 

Neste contexto, dois quadros terríveis são também retratados no romance. O 

primeiro, vivido pelo personagem Hassan, o gêmeo negro, filho de Amir e Nabou, é a 

constante guerra interior em que se encontra. Mesmo que deseje resistir, lutar e revoltar-

se, ele é tomado pela passividade originada no ambiente hostil e opressivo a seu redor. 

O cenário é insuportável e o fim do personagem é tão estarrecedor quanto a situação em 

que se vê, louco, com roupas sujas, o olhar vazio: "Son crime, Hassan le portait non sur 

le visage, mais sur tout le corps. Il était noir, et il était puni pour l'inconvénient d'être né 

ainsi." (BEN JELLOUN, 2016, p.260-261). Albert Memmi explica exatamente o que 

ocorre com Hassan:  

 

Como poderia o Negro não acreditar ser inferior? Ele tem medo desse 

universo muito poderoso, que não é feito para ele, e contra a malícia 

da qual ele é tão desarmado. Esta angústia diante do mundo dos 

Brancos tem sido cultivada nele desde seu nascimento por seu próprio 

povo: temem por ele a vingança dos Brancos, sua destruição física, se 

ele não aprender brevemente a se submeter. [...] Pior que a destruição 

física, os golpes, a exclusão profissional, pior que a própria morte é 

essa destruição interior, essa degradação consentida do negro, pois ele 

acaba aceitando o que o homem branco lhe diz, acreditando nisso: ele 

está perdido. Ele se torna aquele lacaio estúpido, esse divertido 

engraxate; um animal doméstico [...]. (MEMMI, 1968, p.28) 16 

 

O segundo, vivido pelo personagem Salim, filho de Hassan, neto dos 

personagens Amir e Nabou, é a falta de conciliação com sua própria identidade. 

                                                           
16 "Comment le Noir ne se croirait-il pas un être inférieur? Il a peur de cet univers trop puissant, qui n'est 

pas fait pour lui, et contre la malveillance duquel il est si désarmé. Cette angoisse devant le monde des 

Blancs est d'ailleurs cultivée en lui depuis sa naissance par les siens eux-mêmes: ils craignent pour lui la 

vengeance des Blancs, sa destruction physique, s'il n'apprend pas assez tôt à se soumettre. [...] Pire que la 

destruction physique, les coups, l'exclusion professionnelle, pire que la mort même est cette destruction 

intérieure, cet avilissement consentant de l'homme noir. Car il finit par accepter ce que lui raconte 

l'homme blanc, par y croire: il est alors perdu. Il devient ce valet stupide, ce cireur amusant; un animal 

domestique [...]." (MEMMI, 1968, p.28) 
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Entretanto, nos perguntamos como estar em consonância com uma só identificação, 

quando se é fruto de uma grande árvore genealógica hibridizada, uma vez que ele é neto 

de marroquino com senegalesa e filho de Hassan, negro de pele, com nacionalidade 

marroquina e de mãe de origem cubana. Salim vive o desencontro com seu eu e parte 

em busca de sua origem, tentando fazer o percurso inverso de seus antepassados. Ao 

contrário de seu pai, revoltado com o cenário à sua volta, Salim não deixou a 

passividade e a loucura tomarem conta dele. Ele segue o caminho oposto: "Salim enfin 

était un bagarreur. À la moindre insinuation raciste, il se battait. C'était un rebelle, ce 

que son père admirait secrètement." (BEN JELLOUN, 2016, p.179 - Grifo nosso). 

Sobre a imagem revoltada de Salim, Memmi diz que: "A feição do rebelde não é bonita, 

essa é a terrível verdade; é cada vez menos suportável à medida que ele consente com 

sua revolta. Está coberto de caretas e tiques, [...] humilhação interna e raiva, doravante 

impossíveis de conter." (MEMMI, 1968, p.15) 17. Entretanto, sua revolta foi contida da 

pior forma possível. No início de sua caminhada, ele é apreendido em Tanger e 

deportado junto com cinco senegaleses. Tentou explicar que era filho de marroquino, 

um próspero comerciante, e de mãe senegalesa, porém os policiais marroquinos 

ignoraram esta informação, por um único motivo: "Tout d'un coup il eut honte. Son 

africanité était là, visible, évidente, et il ne pouvait ni la nier ni la condamner. Son sort 

était scellé.[...] Il se tut [...]." (BEN JELLOUN, 2016, p.196 - Grifo nosso). Sobre isto, 

Memmi afirma: 

 

Ora, todos esses esforços são vãos. Nós não nos afastamos assim de 

nós mesmos, não podemos viver impunemente nos odiando. O 

desespero negro refere-se constantemente a essa perda de identidade. 

[...] E, acima de tudo, o Branco não queria ser imitado. Jamais 

esqueçamos: a assimilação é primeiramente recusada pelo opressor: é 

então que ela é abandonada pelo oprimido [...]. (MEMMI, 1968, p.18) 
18 

 

O fim de Salim é triste como o de tantos imigrantes clandestinos. Ele acaba por 

morrer em sua própria terra como indigente, abatido por tiros de metralhadora 

disparados pela guarda civil espanhola de Ceuta, uma cidade marroquina ocupada pela 

                                                           
17 "La figure du révolté n'est pas belle, voilà l'affreuse vérité; elle est de moins en moins supportable, à 

mesure qu'il consent à sa révolte. Elle se couvre de grimaces et de tics, [...] de l'humiliation intérieure et 

de la colère, dorénavant impossibles à contenir." (MEMMI, 1968, p.15) 
18 Or, tous ces efforts sont vains. On ne s'arrache pas ainsi de soi-même, on ne peut pas vivre impunément 

en se haïssant. Le désespoir noir se réfère sans cesse à cette perte d'identité. [...] Et surtout, le Blanc n'a 

pas voulu se laisser imiter. Ne l'oublions jamais: l'assimilation est d'abord refusée par l'oppresseur: c'est 

en suite qu'elle est abandonnée par l'opprimé [...]." (MEMMI, 1968, p.18) 
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Espanha, cuja reintegração ao Marrocos é reivindicada desde sua independência em 

1956. É possível que o escritor franco-marroquino tenha se inspirado no fato marcante 

de 29 de setembro de 2005 para criar o fim do personagem Salim. Na referida data, 

centenas de pessoas tentaram ultrapassar a barreira fronteiriça de Ceuta. A guarda civil 

espanhola começou a atirar e a fazer uso de gaz lacrimogênio. As forças de segurança 

abriram fogo contra aquele grande grupo que tentava fazer a passagem. Ao menos onze 

pessoas foram mortas no ocorrido. Leiamos o triste e semelhante relato da morte de 

Salim: 

Durant la nuit, à l’entrée de Ceuta, la Guardia civil tira sur une foule 

de Subsahariens qui essayaient de forcer le grillage installé sur un lieu 

de passage; il était infranchissable. Un agent tira d'abord en l'air, 

s'ensuivit un mouvement de panique. Salim était en première ligne, 

accroché au grillage que la pluie violente et les bourrasques rendaient 

chancelant. Il reçut en plein cœur les balles de la deuxième rafale de 

mitraillette. D'autres furent blessés. La plupart réussirent à s’enfuir. La 

police s'empressa de cacher le corps de Salim dans la morgue de Ceuta 

et consigne fut donnée de tout nier. Après tout, cet homme n'avait 

aucune existence légale, pas de document d'identité, pas de trace d'une 

quelconque appartenance. Personne ne traverserait l'Afrique 

subsaharienne pour réclamer le corps d'un "migrant inconnu". Telle 

était, du moins, la conviction de la police espagnole. Mais pas celle de 

quelques-uns des refoulés qui, repartis tôt le matin à Tanger, se mirent 

à leur arrivée à parler, raconter comment, cette nuit, un jeune homme 

beau et sympathique avait été assassiné par la police des frontières. 

(BEN JELLOUN, 2016, p. 250-251) 

 

Deste magnífico enredo, depreendemos pelo menos quatro temas centrais com 

seus devidos desdobramentos aos quais nos dedicaremos adiante. São eles: a xenofobia, 

os preconceitos de cor e gênero; a construção da identidade feminina; a migração e o 

entre-dois; a transposição narrador-contador e as múltiplas vozes narrativas, temática 

sobre a qual se discorrerá a seguir. 
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3.1 – A TRANSPOSIÇÃO NARRADOR-CONTADOR E AS MÚLTIPLAS 

VOZES NARRATIVAS 

 

La police avait envoyé maintes fois 

quelqu'un l'écouter. Mais on n'avait jamais 

rien retrouver à lui reprocher: il racontait 

des histoires et ne troublait pas l'ordre 

public. Au cours de son récit, le conteur 

jouait tous les rôles à la fois, se déguisait 

parfois, prenait des poses provocantes, et 

surtout savait regagner en permanence 

l'attention de son public. C'était un 

comédien doublé d'un poète qui, pour 

désarçonner son auditoire, aimait toujours 

commencer par ces mots: "Vous qui prêtez 

oreille à mes histoires, écoutez le conseil de 

celui qui a grandi dans les dunes [...] ".  

 

Tahar Ben Jelloun, Le mariage de plaisir 

 

A arte de contar histórias está enraizada na tradição africana, seja com a figura do 

griot, velho sábio que conta suas histórias ao cair da noite, debaixo de uma árvore 

(geralmente os baobás), perto de uma fogueira, ou do contador das praças. Os 

narradores, de acordo com Walter Benjamin19, figuram entre os mestres e os sábios, 

pois eles dão conselhos e sabem transmitir experiências de vida e a memória dos povos 

de boca em boca. Segundo Benjamin, "contar histórias sempre foi a arte de contá-las de 

novo, e elas se perdem quando as histórias não são mais conservadas." (BENJAMIN, 

1936, p. 221). 

Conforme disse Benjamin, "são cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar 

devidamente" (1936, p. 197), e, portanto, "a arte de narrar está em vias de extinção" 

(1936, p. 197). Benjamin explica que o ato de narrar está em vias de extinção porque "é 

como se estivéssemos privados de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável: a 

faculdade de intercambiar experiências." (1936, p. 198). O escritor alemão 

complementa sua teoria afirmando que uma das causas deste possível desaparecimento 

da arte de narrar é óbvia: "as ações da experiência estão em baixa, e tudo indica que 

continuarão caindo até que seu valor desapareça de todo" (1936, p. 198). No Marrocos, 

                                                           
19 Walter Benjamin. Judeu alemão nascido em 1892, em Berlim, Benjamin foi ensaísta, crítico literário, 

tradutor, filósofo e sociólogo. Publicou, dentre outras obras, A obra de arte na era de sua 

reprodutibilidade técnica (1936), além de traduções para o alemão de obras de Charles Baudelaire e 

Marcel Proust.  
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isso acontece porque os velhos sábios que carregam suas experiências, sua sabedoria de 

vida desde os tempos antigos, e que são os contadores de histórias, representados em Le 

mariage de plaisir pelo personagem Goha, estão desaparecendo, e esta tão bela tradição 

não está sendo conservada.  

Benjamin aponta ainda na teoria o que encontramos na prática quando fazemos a 

análise do contador de histórias Goha, presente no romance Le mariage de plaisir: 

 

A experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorreram 

todos os narradores. E, entre as narrativas escritas, as melhores são as 

que menos se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros 

narradores anônimos. Entre estes, existem dois grupos, que se 

interpenetram de múltiplas maneiras. A figura do narrador só se torna 

plenamente tangível se temos presentes esses dois grupos. "Quem 

viaja tem muito que contar", diz o povo, e com isso imagina o 

narrador como alguém que vem de longe. Mas também escutamos 

com prazer o homem que ganhou honestamente sua vida sem sair de 

seu país e conhece suas histórias e tradições. Se quisermos concretizar 

esses dois grupos através de seus representantes arcaicos, podemos 

dizer que um é exemplificado pelo camponês sedentário, e outro pelo 

marinheiro comerciante. Na realidade, esses dois estilos de vida 

produziram, de certo modo, suas respectivas famílias de narradores. 

(BENJAMIN, 1936, p.198-199) 

 

Goha não se encaixa nos exemplos do camponês sedentário e nem do marinheiro 

comerciante, mas é aquele que alvoroça o povo ao chegar e que deixa reflexões 

profundas quando se vai, tanto que, quando ele chegava, corria a notícia: "Il est arrivé" 

(BEN JELLOUN, 2016, p.13). Este contador ou narrador personagem, como também 

pode ser classificado, de acordo com estruturas de romances mais tradicionais, reúne em 

sua figura estas duas categorias de narrador. Ainda segundo Benjamin, "[...] o grande 

narrador tem sempre suas raízes no povo." (1936, p.231). Por isso é que Goha volta à 

cidade de Fez, lugar de sua origem, todos os anos "[...] après les grandes pluies, en 

général au début du printemps." (BEN JELLOUN, 2016, p.13). 

 No início do romance, o narrador, uma voz não identificada, cede seu lugar ao 

contador de histórias que o assume com maestria porque era dotado das seguintes 

características: "[...] c'était un comédien doublé d'un poète qui, pour désarçonner son 

auditoire, aimait toujours commencer par ces mots [...]." (BEN JELLOUN, 2016, p.14). 

Em seguida, ainda no início do romance, o narrador retoma a palavra para dar aos 

leitores novas características sobre o contador que já está diante de seus ouvintes e lhe 

devolve a palavra: "[...] Goha décida de changer de registre et entreprit de raconter une 
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histoire, que jamais on ne l'avait entendu raconter: [...]." (BEN JELLOUN, 2016, p.15). 

Assim, temos a impressão de que o contador se omite, sai de cena, nesses momentos, 

quando é apresentado pelo narrador e retorna à cena como testemunha, quando traz suas 

histórias aos ouvidos cheios de expectativas de sua plateia, de seus fiéis, como são 

chamados: "[...] il avait ses fidèles [...] qui attendaient toute l'année sa venue et ne 

rataient aucun de ses contes" (BEN JELLOUN, 2016, p.13). Ainda seguindo a teoria de 

Benjamin, a presença do ouvinte, sobretudo na tradição oral, é de extrema importância, 

porque o narrador/contador "incorpora as coisas narradas à experiência dos seus 

ouvintes [...]." (BENJAMIN, 1936, p.217). 

 Em alguns momentos ele desaparece e dá lugar aos personagens que contam 

suas próprias vivências. Do meio até o final do romance, ele se ausenta, ou se abstem de 

contar, quase que completamente, dando lugar às múltiplas vozes narrativas. Esta 

polifonia é uma característica marcante dos romances magrebinos, sendo ainda mais 

acentuada nos romances do escritor Tahar Ben Jelloun, visto que o autor constrói suas 

tramas sempre com grande quantidade de personagens e partilha o poder da fala com 

eles.   

 Na última parte do romance, ele se manifesta definitivamente retomando a 

palavra, seu instrumento de poder, resistência e atratividade, para contar o fim da 

história, relatando ao leitor todas as dificuldades, tentando manter-se o mais fiel 

possível à sua criatividade. Na última página do romance, tendo o contador acabado sua 

história e, deixando todos reflexivos – porque as histórias de Goha não são apenas para 

divertir, mas também para fazer refletir –, o narrador reassume a palavra para dizer ao 

leitor que "Le conteur ramassa ses effets, laissant là le bol rempli de pièces, s'empara de 

sa canne et disparut au moment où le soleil se couchait sur les dunes de Fès." (BEN 

JELLOUN, 2016, p.261 - Grifo nosso). O fato de partir deixando o dinheiro oferecido 

pelos ouvintes para os mendigos, uma vez que "[...] disait-il, [que les mendiants] en 

avaient plus besoin que lui." (BEN JELLOUN, 2016, p.14), mostra que o interesse de 

Goha ali, naquela praça, não era financeiro, mas era usar seu poder – a palavra – para 

levar seus ouvintes ao conhecimento, a reflexões que, talvez sozinhos, eles não 

fizessem, e ele o faz de maneira lúdica para que não se esqueçam do aprendizado. 
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É importante lembrar que a presença da oralidade na literatura reflete um 

movimento histórico de resistência da memória coletiva. Patrick Chamoiseau20 (1994) 

chama a este processo de Oralitura. O escritor teoriza sobre o processo de inscrição da 

oralidade, tradição tão rica entre os povos africanos, na escrita. Trata-se de injetar 

elementos orais, além da própria figura do contador de histórias ou do griot, na 

narrativa. A tradição oral não está morrendo, como se viu anteriormente, apenas por 

falta do ensino da tradição a outros contadores de histórias, ou seja, pela ausência de 

quem compartilhe suas vivências com criatividade e com sabedoria, como faz o 

contador Goha. A questão é que toda narrativa contada precisa de ouvintes atentos. Os 

ouvidos atentos às histórias contadas também estão em vias de desaparecimento. Por 

isso, a oralidade na escrita exerce um papel tão significativo. Escrever a oralidade 

representa a tentativa da permanência da tradição. A escrita, nesse caso, funciona como 

um agente catalisador da memória coletiva. É através dela que a oralidade tem 

sobrevivido e se fortalecido nas comunidades onde tem se extinguido o costume de 

escutar histórias em volta das fogueiras, à noite, ou em uma praça, sob os baobás, ao 

cair da tarde. 

                                                           
20 Patrick Chamoiseau, nascido em dezembro de 1953, em Fort-de-France, Martinica, é autor de 

romances, contos, ensaios, teórico da Crioulidade - La Créolité, escrevendo também para teatro e cinema. 

O prêmio Goncourt lhe foi concedido em 1992 por seu romance Texaco.  
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4 – DEFINIÇÃO DE RAÇA E RACISMO 

 

Antes de falar do racismo propriamente dito, acreditamos ser necessário definir 

o conceito que lhe dá origem, o de raça. Analisado muitas vezes sob diversos prismas, 

dois deles se destacam: o científico e o sócio-histórico. Segundo o Novo Dicionário 

Aurélio da Língua Portuguesa 21, há oito significados possíveis para o uso do vocábulo 

raça. São eles: 

 

1 – Grupo de indivíduos cujos caracteres biológicos são constantes e 

se conservam pela geração: Raça branca, raça amarela, raça negra, 

raça vermelha; 2 – Subdivisão de uma espécie animal: Raças bovinas; 

3 – Conjunto de ascendentes e descendentes de uma família, um povo; 

geração; 4 – Conjunto de pessoas da mesma profissão, das mesmas 

tendências: A raça dos poetas; 5 – Casta; espécie; qualidade; jaez; 

laia; 6 – Réstia de sol; 7 – Mínima quantidade de qualquer coisa; 8 – 

Animal de raça: animal de boa origem. 

 

 O termo raça começa a ser usado no século XVII com o sentido de linhagem, 

sentido diferente do atual. O termo racismo é utilizado antes da Primeira Guerra 

Mundial e torna-se corrente nos anos vinte e trinta. É em 1932 que ele aparece no 

conceituado Dicionário Larousse. 

É interessante observar, ante tais definições, que, quando se fala de raça, está 

presente a conotação da divisão, havendo uma classificação, uma separação entre raça 

humana e animal, raças branca, negra, amarela e vermelha, entre outras subdivisões. 

Refletindo à luz dos escritos do sociólogo e historiador William Edward Burghardt Du 

Bois, o filósofo ganês Kwame Anthony Appiah, em seu texto Ilusões de raça (1997), 

defende, assim como Du Bois, que "o problema do negro é descobrir e expressar a 

mensagem de sua raça" (APPIAH, 1997, p.55). Para o filósofo, o desafio não estaria, 

portanto, no uso do vocábulo raça, visto algumas vezes como sinônimo de separação e 

rotulação, mas na mensagem a ser passada pela raça negra. Tanto para o sociólogo, 

quanto para o filósofo:  

 

Cada uma das raças sócio-históricas tem uma "mensagem" para a 

humanidade [...]. A raça negra ainda está por entregar sua mensagem 

plena e, sendo assim, é dever dos negros trabalharem juntos – através 

                                                           
21 Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Novo Dicionário da Língua Portuguesa, 1ª Edição, Rio de 

Janeiro, Editora Nova Fronteira, 1975.  
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de organizações raciais – para que essa mensagem possa ser entregue. 

(APPIAH, 1997, p.55) 

 

 Segundo o texto, a tônica não está na negação, mas na afirmação das diferenças. 

Os grupos das raças branca e negra são vistos "não como um superior e um inferior, mas 

como complementaridades" (APPIAH, 1997, p.55-56). No entanto, para que essa 

complementaridade aconteça, é necessário "revalorizar a raça negra frente às ciências da 

inferioridade racial". (APPIAH, 1997, p.56). Isto quer dizer que a raça negra já foi 

muito desvalorizada por explicações científicas absurdas e infundadas. Agora, segundo 

Appiah, é o momento de revalorizar a raça negra para que as diferenças sejam tidas 

como um enriquecemento das culturas e não como inferiorização de uma cor e 

supervalorização de outra. Sobre a bênção da diversidade, Amir consulta um professor 

de uma Universidade, o personagem Moulay Ahmad, sobre o fenômeno do nascimento 

dos filhos gêmeos, cada um de uma cor, um negro e um branco. Vejamos a resposta do 

professor constatando que as diferenças existem para que haja conhecimento e ajuda 

mútua: 

 

Il [Amir] consulta de nouveau Moulay Ahmad sur ce phénomène. 

"Normalement, tes enfants devraient être café au lait, là on a d'un côté 

du café noir, de l'autre, du lait. Dieu a ses raisons. Accepte ce don de 

Dieu et dis-toi que c'est un signe de sa bonté. Dieu a créé l'humanité 

diverse pour que les uns et les autres se connaissent et s'entraident. Il 

ne fait pas de différence entre le Blanc et le Noir, entre l'étranger et 

l'autochtone, entre ceux d'ici et ceux de là-bas, c'est ainsi. Estime-toi 

privilégié, tu as de la chance et ne la gaspille pas dans des choses 

inutiles. Donne-leur une bonne éducation dans le sens de notre foi et 

de notre religion." (BEN JELLOUN, 2016, p. 137-138 - Grifo nosso) 

 

Na maior parte de seu texto, o discurso de Appiah está completamente voltado 

para a definição de raça, em especial para a raça negra. Contudo, como se daria então a 

definição de raça, dados os tamanhos desafios encontrados pela negativização deste 

vocábulo? Appiah busca respaldo para tal tarefa em diversas áreas, tais como a 

localização territorial, as origens dos idiomas, a biologia, a ancestralidade, a 

identificação grupal e a concepção científica. Algumas áreas, à medida que o texto se 

aproxima do fim, são refutáveis. Observamos, por exemplo, que a semelhança biológica 

não pode definir uma raça. Ora, se a diferença fosse apenas física, qualquer pessoa 

poderia facilmente se integrar em qualquer lugar ou se sentir pertencente a qualquer 

grupo onde esta semelhança existisse, no entanto, não é assim que acontece. Esta 

refutação é visível no romance Le mariage de plaisir através do personagem Salim. Ao 
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partir em seu périplo pelo continente africano, por causa de seu fenótipo negro, ele é 

quase automaticamente "contado" com os africanos da parte negra, enquanto ele nasceu 

na parte branca e não houve uma integração instantânea entre ele e seu grupo: "Il faisait 

maintenat partie de ce groupe tout en lui étant étranger." (BEN JELLOUN, 2016, 

p.183). Salim passou a "pertencer" ao grupo pelo simples fato de ser negro. Não é 

porque se tem um grupo de pessoas de locais diferentes, porém com a mesma cor de 

pele que haverá uma identificação imediata. Cada indivíduo possui suas características 

próprias, suas vivências, seus valores, sua história e suas crenças. Não é um simples 

contato que fará com que haja uma identificação natural e instantânea entre estes 

indivíduos. É necessário que haja uma vivência, uma experiência juntos, para que surja, 

então, a possibilidade de uma identificação, de uma amizade, da criação e troca 

coletivas de experiências para que se sintam pertencentes a um mesmo grupo. Tornamos 

a dizer que o único sentimento de pertencimento de Salim àquele grupo vinha da cor de 

sua pele. 

É nesta última área que Appiah mais se aprofunda, discutindo as bases 

científicas que poderiam ser utilizadas pelos racistas como base teórica para seus 

preconceitos. Porém, ele finaliza a discussão mostrando como, mesmo dentro desta 

área, a questão da raça é errônea, pois entre e mesmo "dentro" daquelas chamadas 

"raças", há pouquíssima variabilidade gênica ao se pensar no conjunto. Isto acontece 

porque, segundo esta teoria, as "raças" não estão fechadas devido aos grandes 

movimentos migratórios presentes em todos os movimentos históricos. 

Por isso mesmo, o pensamento do racismo extrínseco foi refutado, já que a 

fundamentação vai toda abaixo depois que a ciência provou que todas aquelas chamadas 

"raças" são iguais, não havendo por que se afirmar que características biológicas 

determinam que uma "raça" seja menos ou mais capacitada intelectualmente, por 

exemplo. Seguindo este pensamento, Appiah compara os preconceitos sofridos pelos 

negros aos sofridos pelos judeus. Seguindo as afirmações de Appiah, confirmamos que 

o preconceito de cor é intrínseco e não extrínseco, porque não depende da localidade de 

origem de um indivíduo, cor da pele, altura, idade, cor dos olhos, ou qualquer 

característica inerente ao fenótipo humano. O preconceito de cor, também chamado de 

racismo, acontece enquanto fenômeno social, cultivado desde a célula familiar até 

outras células onde há a existência de contato social entre indivíduos completamente 

diferentes. Uma passagem do romance base deste estudo confirma a ocorrência do 

preconceito incentivado dentro da célula familiar: 
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Alertés par leur mère [Lalla Fatama], les enfants étaient embarrassés; 

seule la fille prit position nette contre la femmenoire [Nabou] et le fit 

savoir en criant : "Si un jour je devais me marier, j'épouserais un 

chrétien, un étranger venu d'un pays où la polygamieest interdite, où 

les Noirs ne se mélangent pas avec les Blancs. Père ne sait plus ce 

qu'il fait, il ne s'appartient plus, il est sous l'influence néfaste d'une 

tribu, vous verrez, un jour ils vont tous débarquer et nous envahir, 

nous prendre nos biens et nous mettre dehors!" (BEN JELLOUN, 

2016, p.135-136) 

 

Aqui nomeamos como racismo o preconceito de cor, não sendo compreendido 

como a simples aceitação das diferenças biológicas, porém como um mal a ser 

enfrentado e combatido pela sociedade. Mal contra o qual todo negro deve lutar e 

também todos aqueles que entendem que este é um dos males criados pelo próprio ser 

humano, como todos os preconceitos, a serem vencidos. No capítulo seguinte 

abordaremos um pouco mais os tipos de preconceitos analisados à luz do romance Le 

mariage de plaisir. 
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4.1 – XENOFOBIA, PRECONCEITOS DE COR E DE GÊNERO 

 

– O racismo é um comportamento bastante 

expandido, comum a todas as sociedades, 

torna-se, infelizmente, banal em alguns 

países, porque acontece que não nos damos 

conta disso. Consiste em desconfiar e até 

em desprezar pessoas com características 

físicas e culturais diferentes das nossas. 22  

 

Tahar Ben Jelloun, Le racisme expliqué à ma fille  

 

 Falar sobre racismo é algo muito delicado, mas se faz cada vez mais necessário 

abordar este assunto. É incrível que em um mundo cada vez mais diversificado, 

avançado em tecnologia e informação, ainda haja tanta ignorância, tanto estranhamento, 

medo, ódio do desconhecido, do diferente. Há vários problemas que surgem quando se 

fala em racismo. O primeiro deles reside na própria raiz do termo racismo, como bem 

explica o escritor Tahar Ben Jelloun: 

 

 [...] Não se tem o direito de acreditar e, sobretudo, de fazer crer que, 

por ter a pele branca, se tem qualidades adicionais em relação a uma 

pessoa de cor. Proponho que você pare de usar a palavra "raça". Ela 

tem sido tão explorada por pessoas maliciosas que é melhor substituí-

la pelas palavras "gênero humano". Então o gênero humano é 

composto de diversos e diferentes grupos. Mas todos os homens e 

mulheres no planeta têm sangue da mesma cor em suas veias, tenham 

eles a pele rosa, branca, negra, marrom, amarela ou de outra cor. 

(BEN JELLOUN, 2009, p.47 - Grifo do autor) 23 

 

 Aqui faremos uso ainda do termo racismo porque, embora ele não dê conta de 

todos os problemas que abarca, é um termo bem difundido e que bem se aplica à 

questão aqui abordada, segundo a definição dada pelo mesmo escritor no início deste 

item. O segundo problema, mais complexo que o da nomenclatura, é a questão do 

preconceito racial em si. No romance utilizado como base para esta pesquisa, notamos 

                                                           
22 "– Le racisme est un comportement assez répandu, commun à toutes les sociétés, devenu, hélas!, banal 

dans certains pays parce qu'il arrive qu'on ne s'en rende pas compte. Il consiste à se méfier, et même à 

mépriser, des personnes ayant des caractéristiques physiques et culturelles différentes des nôtres." (BEN 

JELLOUN, 2009, p.33)  
23 "[...] On n'a pas le droit de croire et, surtout, de faire croire que, parce qu'on est blanc de peau, on a des 

qualités supplémentaires par rapport à une personne de couleur. Je te propose de ne plus utiliser le mot 

"race". Il a tellement été exploité par des gens malveillants qu'il vaut mieux le remplacer par les mots 

"genre humain". Donc le genre humain est composé de groupes divers et différents. Mais tous les 

hommes et toutes les femmes de la planète ont du sang de la même couleur dans leurs veines, qu'ils aient 

la peau rose, blanche, noire, marron, jaune ou autre." (BEN JELLOUN, 2009, p. 47 - Grifo do autor) 
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claramente essa temática. Nabou, Hassan e Salim, os três personagens negros principais 

do romance, tratados muitas vezes como animais, fazem transparecer um pouco do que 

sofrem os senegaleses, no caso de Nabou e os próprios marroquinos. Já Hassan e Salim 

carregam sua identidade – ou a identidade que lhes é imposta, como um rótulo – não em 

um documento, não em suas características psicológicas ou emocionais, não na cultura, 

no ethos do qual eles são parte constituinte, mas em sua própria pele, ou melhor, na cor 

dela. São inimagináveis os sofrimentos provocados por essa cisão entre a África Branca 

e a África Negra. São seres humanos animalizados e aqueles que se autoproclamam 

melhores do que eles não têm a mínima humanidade. Nesta passagem, Ben Jelloun 

salienta esta comparação entre sentimentos humanos e os do mundo animal para mostrar 

que é a ignorância o alimento principal que nutre o racismo e a xenofobia: 

 

— Digamos que o animal não tenha sentimentos pré-estabelecidos. O 

homem, pelo contrário, tem o que chamamos de preconceitos. Ele 

julga os outros antes de conhecê-los. Ele acredita que sabe de antemão 

o que são e o que valem. Muitas vezes engana-se. Seu medo vem daí. 

E é para combater seu medo que o homem é conduzido às vezes a 

fazer guerra. Você sabe, quando eu digo que ele está com medo, não 

devemos acreditar que ele está tremendo; pelo contrário, seu medo 

provoca sua agressividade; ele se sente ameaçado e ataca. [...] Utiliza-

se o racismo ou a religião para levar as pessoas ao ódio, a se detestar 

quando elas nem se conhecem ainda. Há medo do estrangeiro, medo 

que ele tome minha casa, meu trabalho, minha esposa. É a ignorância 

que alimenta o medo. Eu não sei quem é esse estrangeiro, nem ele 

sabe quem eu sou. (BEN JELLOUN, 2009, p. 41 - Grifo do autor) 24 

 

O terceiro problema são as falsas ou insuficientes justificativas para a 

discriminação: 

 

[...] O racismo não tem base científica, embora os homens tenham 

tentado usar a ciência para justificar suas ideias de discriminação. 

— O que essa palavra significa? 

— É o fato de separar um grupo social ou étnico dos outros, tratando-

o pior. (BEN JELLOUN, 2009, p.44. Grifo do autor) 25 

                                                           
24 "— Disons que l'animal n'a pas de sentiments préétablis. L'homme, au contraire, a ce qu'on appelle des 

préjugés. Il juge les autres avant de les connaître. Il croit savoir d’avance ce qu'ils sont et ce qu’ils valent. 

Souvent, il se trompe. Sa peur vient de là. Et c'est pour combattre sa peur que l'homme est parfois amené 

à faire la guerre. Tu sais, quand je dis qu'il a peur, il ne faut pas croire qu'il tremble; au contraire, sa peur 

provoque son agressivité  il se sent menacé et il attaque. [...] On utilise le racisme ou la religion pour 

pousser les gens à la haine, à se détester alors qu’ils ne se connaissent même pas. Il y a la peur de 

l'étranger, peur qu'il prenne ma maison, mon travail, ma femme. C'est l'ignorance qui alimente la peur. Je 

ne sais pas qui est cet étranger, et lui non plus ne sait pas qui je suis." (BEN JELLOUN, 2009, p.41 - 

Grifo do autor) 
25 "[...] Le racisme n'a aucune base scientifique, même si des hommes ont essayé de se servir de la science 

pour justifier leurs idées de discrimination. 
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 Não há nenhum argumento que justifique o racismo e nem ou a xenofobia. As 

diferentes características físicas de um indivíduo não são justificativa para que ele seja 

humilhado, diminuído ou subjugado por quem quer que seja. As diversas culturas 

existentes no mundo não dão nenhuma base teórica, científica ou sócio-cultural para a 

discriminação. Então, qual seria a base que serve de apoio para causar tão grande 

exercício do mal ao outro? Parece que a natureza humana possui uma enorme 

necessidade de dominação constante de todas as coisas e que essas coisas devem ser 

idênticas ao seu dominador. Logo, se não há essa identificação, o ser humano, embebido 

desse desejo de dominação, faz qualquer coisa para ter a sensação de poder e controle. 

E a primeira atitude é sempre a de oprimir, fazer o outro se sentir menor. Albert Memmi 

explica que [...] o racismo propõe a cada um a solução que lhe convém: basta encontrar 

um menor que você, um pouco mais abatido, descobrir uma vítima adequada, em quem 

colocar seu desprezo e sua acusação. Ainda segundo Memmi, o "racismo é um prazer ao 

alcance de todos." (MEMMI, 1968, p.202 - Grifo do autor) 26. O comportamento racista, 

como se vê, não precisa de grandes justificativas, mesmo porque, diz Memmi: "1) Em 

cada um, ou quase, existe um racista que se ignora [...]". (MEMMI, 1968, p.198 - Grifo 

do autor) 27. E completa: "2) O racismo é, de fato, uma das atitudes mais compartilhadas 

no mundo. Em outras palavras, é também um fato social." (MEMMI, 1968, p.198 - 

Grifo do autor) 28. Em um grupo, ninguém quase nunca é racista sozinho. Sempre se 

encontrará o apoio de outro que compartilhe do mesmo desprezo, do mesmo ódio, da 

mesma hostilidade. Por quê? Porque "[...] o racismo é antes de tudo um banho cultural. 

Suga-se o racismo do leite familiar e social." (MEMMI, 1968, p.199 - Grifo do autor) 29. 

Ninguém nasce racista. Observando o comportamento das crianças, notamos que, em 

meio ao convívio com outras crianças, cujos fenótipos são diferentes, ela pode escolher 

qualquer uma para brincar. No entanto, isso só acontece se, e somente se, a criança 

ainda não foi influenciada por algum adulto a seu redor, se ela não ouviu algo que a 

mova a selecionar os amigos.  

                                                                                                                                                                            
— Que veut dire ce mot? 

— C'est le fait de séparer un groupe social ou ethnique des autres en le traitant plus mal." (BEN 

JELLOUN, 2009, p.44 - Grifo do autor)  
26 "[...] le racisme propose à chacun la solution qui lui convient : il suffit de trouver un plus petit que soi, 

un peu plus écrasé, de découvrir une victime adéquate, où placer son mépris et son accusation. Le racisme 

est un plaisir à la portée de tous." (MEMMI, 1968, p.202 - Grifo do autor) 
27 "1) En chacun, ou presque, il y a un raciste qui s'ignore [...]. " (MEMMI, 1968, p.198 - Grifo do autor) 
28"2) Le racisme est en somme l'une des attitudes au monde les mieux partagées. Autrement dit, il est 

aussi un fait social." (MEMMI, 1968, p.198 - Grifo do autor)  
29 "[...] le racisme est d'abord un bain culturel. On suce le racisme dans le lait familial et social." 

(MEMMI, 1968, p.199 - Grifo do autor) 
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Felizmente, isso não acontece com todas as crianças, mesmo aquelas que estão 

sob forte influência racista e xenófoba podem fazer suas próprias escolhas e decidirem 

ignorar as diferenças e os conselhos preconceituosos recebidos daqueles que as cercam. 

E, para exemplificar isso, o escritor usa o personagem Karim, uma criança especial em 

todos os sentidos, não só porque é portador da síndrome de Down, mas principalmente 

por sua grande sensibilidade, humanidade e inocência. Interessante notar que Tahar Ben 

Jelloun, em entrevista concedida à Editora Gallimard, responsável pela publicação e 

distribuição de seu livro, afirma que este personagem foi inspirado em seu próprio filho, 

Amine, que, segundo o autor, possui as mesmas características e também é portador da 

síndrme de Down. Vejamos a sensibilidade e o senso de humanidade na fala 

fragmentada de Karim nas passagens a seguir: 

 

Dans la famille on le considérait comme "le bon pain", "le coeur 

blanc", "le dépositaire du bien", "l'innocent". Certains l'aimaient 

sincèrement, d'autres le mettaient à distance [...]. Peu importait cette 

méfiance. Karim était au-dessus de cela et se portait bien." (BEN 

JELLOUN, 2016, p.100)   

 

Seul Karim vint la [Nabou] voir. Son extrême sensibilité, sa 

gentillesse innée et son intuition lui permirent de trouver les mots pour 

la consoler. Il lui promit de la sortir de cette cuisine noire: "Karim 

t'aime fort; Karim pas possible te laisser en prison [...]." (BEN 

JELLOUN, 2016, p.118) 

 

Il [Hassan] évitait d'aborder le sujet [à propos du voyage interminable 

de Salim] avec sa mère [Nabou] [...]. Mais il lui arrivait de se confier à 

Karim, qui, avec son sourire et sa tendresse, l'apaisait lui répétant: 

"Sa... Salim va venir... suis sûr... va bien." (BEN JELLOUN, 2016, 

p.241) 

 

   

Karim é um personagem que traz leveza e carisma a esse romance que conta 

histórias tão dificilmente entrelaçadas e com temáticas tão duramente vividas pelos 

personagens e por seres reais que passam pelos mesmos dramas nele representados. A 

respeito disso, parece que Ben Jelloun dialoga com Albert Memmi, pois este que diz: 

"[...] é obviamente necessário exercer nossa simpatia, isto é, treinar-nos neste difícil 

esforço de participação na vida de outrem." (MEMMI, 1968, p. 204 - Grifo do autor). 30 

e aquele, ao criar Karim, usa justamente dessa estratégia para atrair o leitor, fazendo 

com que haja uma identificação entre o leitor e o personagem. Apesar de toda a empatia 

                                                           
30 "Il faut, de toute évidence, exercer notre sympathie, c'est-à-dire nous entraîner à ce difficile effort de 

participation à autrui." (MEMMI, 1968, p. 204 - Grifo do autor) 
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de Karim, este é um personagem que quase não tem voz no romance porque, além de 

ser criança – e crianças têm pouca credibilidade nos romances –, também é alvo de 

preconceito por ser portador da síndrome de Down. 

No Marrocos, além do preconceito racial, existem outros, como a xenofobia, 

muito latentes, causados pela suposta impossibilidade de coexistência da cultura 

marroquina com outras culturas ali conglomeradas. Isto se reflete também na obra de 

Ben Jelloun: 

 

— O que são diferenças socioculturais? 

— Diferenças socioculturais são aquelas que distinguem um grupo 

humano de outro, pela forma como os homens se organizam na 

sociedade (não se esqueça, cada grupo humano tem suas tradições e 

costumes) e o que eles criam como produtos culturais (a música 

africana é diferente da música europeia). A cultura de um é diferente 

da do outro grupo. O mesmo vale para o que diz respeito à maneira de 

se casar, festejar, etc. (BEN JELLOUN, 2009, p. 51-52 - Grifo do 

autor) 31 

 

Tahar Ben Jelloun, marroquino, faz uso do francês, a língua do colonizador, a de 

prestígio, usada para os negócios. Assim, é tido por outros escritores, em certo sentido, 

como um traidor, por não usar em seus romances, senão poucas palavras e expressões, o 

árabe, a língua do colonizado, oral, marca identitária original de seu povo: "[...] quem 

não luta com todas as suas forças é pior do que um adversário, é um traidor, isto é, um 

ser nocivo e vil, mais perigoso do que o inimigo externo, pois ele é desonesto e 

enganador." (MEMMI, 1968, p.12) 32. Mas Ben Jelloun, assim como tantos outros 

escritores, escolheu a língua do colonizador por uma questão de engajamento. É preciso 

usar as mesmas armas como instrumentos de luta e resistência contra o racismo e outros 

tipos de preconceito, tais como os de gênero e a xenofobia. É uma língua que faz parte 

desta identidade compósita, mas que não ncessariamente pressupõe a inclusão do(s) 

Outro(s) como elemento constitutivo de sua identidade.   

A escritora franco-marroquina Leïla Slimani, autora do romance Chanson douce 

(2016) e de Sexe et mensonges: la vie sexuelle au Maroc (2017), e o escritor Albert 
                                                           
31 "— C'est quoi les différences socioculturelles? 

— Les différences socioculturelles sont celles qui distinguent un groupe humain d'un autre, à travers la 

manière dont les hommes s'organisent en société (n'oublie pas, chaque groupe humain a ses traditions et 

ses coutumes) et ce qu'ils créent comme produits culturels (la musique africaine est différente de la 

musique européenne). La culture de l'un est différente de celle de l'autre groupe. Il en va de même pour ce 

qui concerne la manière de se marier, de faire la fête, etc." (BEN JELLOUN, 2009, p.51-52 - Grifo do 

autor) 
32 "[...] qui ne lutte pas de toutes ses forces est pire qu'un adversaire, c'est un traître; c'est-à-dire un être 

nocif et vil, plus dangereux que l'ennemi extérieur, car il est sournois et trompeur." (MEMMI, 1968, p.12) 
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Memmi, assim como Ben Jelloun, defendem que os colonizados devem dominar não 

somente sua própria língua, no caso o árabe, mas também a do Outro – a do colonizador 

– para combatê-lo com sua própria arma. Em Le mariage de plaisir, Nabou falava 

apenas com seu baobá em sua língua materna, o wolof : "[...] c'était selon elle le moment 

propice pour mettre sa joue contre l'une de ses branches et lui parler en wolof, sa langue 

maternelle […]." (BEN JELLOUN, 2016, p.35- Grifo nosso). Ela também falava outras 

línguas aprendidas na escola, pois era uma mulher escolarizada, e aprendeu ainda 

algumas palavras árabes para o momento das preces do Islã, religião à qual se converteu 

ao decidir seguir Amir e viver com ele no Marrocos. No entanto, seu esforço por 

adaptar-se a sua nova vida, sua nova religião, não pareceu suficiente para agradar aos 

outros marroquinos a seu redor. A cada dia tinha que encontrar uma nova forma de 

resistência, de luta, de ter o direito de ser tratada como igual, como cidadã, como ser 

humano, ser respeitada independentemente da cor de sua pele: 

 

— Então, no Marrocos, há racismo? 

— Claro, por que você quereria que este país fosse poupado por esse 

flagelo que é, como expliquei a você, planetário? Marroquinos reagem 

aos mesmos medos e ignorância; às vezes, eles fazem isso de maneira 

direta, às vezes, com hipocrisia; em geral, eles desconfiam dos 

estrangeiros, especialmente aqueles cuja cor da pele é escura. (BEN 

JELLOUN, 2009, p.74) 33 

 

Segundo Ben Jelloun, no Marrocos, o que prevalece é a divisão, a discriminação, 

a não aceitação das características diferentes do outro e, sobretudo, a separação entre os 

africanos marroquinos que se julgam brancos e os africanos de cor negra de qualquer 

outro país: "Il [Salim] reçut un coup sur la nuque et crut entendre un agent [marocain] 

qui disait: "[...] tous les Marocains sont des Africains, mais tous les Africains ne sont 

pas des Marocains." (BEN JELLOUN, 2016, p.196).  

Na narrativa, Ben Jelloun insere o nascimento de gêmeos, um branco, que 

recebe o nome de Houcine, outro negro que recebe o nome de Hassan, reforçando a 

ideia dos caminhos diferentes que eles tomariam por causa da cor da pele, pois é nela 

que estão armazenadas todas as (im)possibilidades de seus destinos. Contudo, a grande 

                                                           
33 "— Donc au Maroc, il y a du racisme? 

— Bien sûr, pourquoi voudrais-tu que ce pays soit épargné par ce fléau qui est, comme je te l'ai expliqué, 

planétaire? Les Marocains réagissent face aux mêmes peurs et aux mêmes ignorances; parfois, ils le font 

de manière directe, parfois avec hypocrisie; en général, ils se méfient des étrangers, notamment ceux dont 

la couleur de peau est foncée." (BEN JELLOUN, 2009, p.74) 
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questão é: por que toda esta hostilidade? Apenas por falta ou excesso de melanina? Não. 

Por vários motivos. Todos contestáveis. Vejamos alguns a seguir. 

O primeiro motivo é porque, há bastante tempo, a cor negra é associada ao mal, 

às trevas, ao pecado, à luxúria, aos desejos, ditos desenfreados, da carne e à sujeira: 

"Alors, les Négresses, les Kahlouchates, toujours aussi noires, enfin plutôt toujours 

aussi sales, avec leur odeur de transpiration et leur mauvaise haleine?" (BEN 

JELLOUN, 2016, p. 110 - Grifo nosso). Esta era a cultura difundida ante a visão 

eurocêntrica católica implementada em vários lugares. Nabou, uma mulher voluptuosa, 

bem resolvida consigo mesma e que conhece seus próprios ardentes desejos sexuais, 

confessa na seguinte passagem alguns dos seus pecados sexuais, "ses errances 

infidèles" (BEN JELLOUN, 2016, p.56), sua infidelidade a Amir, o marido que só é 

dela durante os meses em que está no Senegal:  

 

L'hiver, c'est mon cousin Wad qui me réchauffe quand j'ai froid. [...] 

Au printemps, c'est Degaule, notre voisin qui aurait pu être mon père, 

qui s'invite chez moi et me caresse toute la nuit sans rien faire d'autre. 

[...] Il m’arrive aussi de céder aux demandes répétées du jeune 

médecin français qui dit être amoureux fou de moi, ce qui me fait rire. 

(BEN JELLOUN, 2016, p.37 - Grifo nosso)  

 

 Nabou mantém relações com estes três homens que, cada um em uma estação do 

ano ou segundo as repetidas petições, têm seu espaço na casa de Nabou, quando Amir 

não está. O segundo motivo é que o racismo está sempre associado à opressão e quase 

sempre à visão negativa do estrangeiro, do migrante: 

 

— O que é um estrangeiro? 

— A palavra "estrangeiro" vem da palavra "estranho", que significa 

fora, exterior. Ela designa aquele que não é da família, que não 

pertence ao clã ou à tribo. É alguém oriundo de outro país, seja perto 

ou longe, às vezes de outra cidade ou de outra aldeia. Isso deu à 

palavra "xenofobia", que significa hostil aos estrangeiros, ao que vem 

do exterior. (BEN JELLOUN, 2009, p.38 - Grifo do autor) 34 

   

Albert Memmi completa o que diz Tahar Ben Jelloun: "[...] daí a relação óbvia, 

tão próxima, entre racismo e xenofobia. A fragilidade do estrangeiro atrai-lhe o 

                                                           
34 "— C'est quoi un étranger? 

— Le mot "étranger" vient du mot "étrange", qui signifie du dehors, extérieur. Il designe celui qui n'est 

pas de la famille, qui n'appartient pas au clan ou à la tribu. C'est quelqu'un qui vient d'un autre pays, qu'il 

soit proche ou lointain, parfois d'une autre ville ou d'un autre village. Cela a donné le mot "xénophobie", 

qui signifie hostile aux étrangers, à ce qui vient de l'étranger." (BEN JELLOUN, 2009, p. 38 - Grifo do 

autor) 
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racismo, como a enfermidade atrai o sarcasmo e o desprezo." (1968, p.201 - Grifo do 

autor) 35. O terceiro é que "em um universo racista, a diferença é má". (1968, p.213- 

Grifo do autor) 36. Aliás, Memmi alerta que é justamente o contrário: "[...] é preciso, ao 

contrário, reconhecer lucidamente as diferenças, isto é, admiti-las e respeitá-las como 

tais [...]." (1968, p.206. Grifo do autor) 37. Segundo o próprio Ben Jelloun, este é o 

principal motivo que o levou a escrever este romance: falar sobre as diferenças e admiti-

las, aceitá-las reconhecê-las como uma riqueza cultural, ao invés de ignorá-las, escondê-

las. O quarto e último é que as pessoas têm duas opções: dialogarem e chegarem a um 

acordo maduro e respeitoso ou fazerem guerra. Quando se fala em tolerância, não está 

se pedindo obrigatoriamente uma concordância, mas, mesmo se não houver esta 

concordância, que haja respeito. E para que haja respeito, Memmi e Ben Jelloun 

mostram o caminho, a solução pela educação e convocam à resistência: "[...] a 

educação permanecerá certamente a técnica mais eficaz de formação e libertação dos 

homens." (MEMMI, 1968, p. 204. Grifo do autor) 38 e Ben Jelloun completa afirmando: 

 

A luta contra o racismo deve ser um reflexo cotidiano. Nossa 

vigilância nunca deve diminuir. É preciso começar por dar exemplo e 

prestar atenção às palavras que usamos. As palavras são perigosas. 

Algumas são empregadas para ferir e humilhar, nutrir a desconfiança e 

até o ódio. Outras são desviadas de seu sentido profundo e alimentam 

intenções hierárquicas e discriminatórias. Outras são lindas e felizes. 

É necessário renunciar às ideias prontas, a certos ditados e provérbios 

que vão em direção à generalização e consequentemente ao racismo. 

Será necessário conseguir eliminar de seu vocabulário expressões que 

carregam ideias falsas e perniciosas. A luta contra o racismo começa 

com o trabalho sobre a linguagem. Essa luta também requer, aliás, 

vontade, perseverança e imaginação. Já não é suficiente indignar-se 

ante um discurso ou comportamento racista. Devemos também agir, 

não deixar escapar um desvio de caráter racista. (BEN JELLOUN, 

2009, p. 91-92) 39 

                                                           
35 "[...] d'où la parentée évidente, si rapprochée, entre le racisme et la xénophobie. La fragilité de 

l'étranger appelle sur lui le racisme, comme l'infirmité appelle le sarcasme et le mépris." (MEMMI, 1968, 

p.201 - Grifo do autor) 
36 "[...] dans un univers raciste, la différence est mauvaise [...]. " (MEMMI, 1968, p.213 - Grifo do autor) 
37 "Il faut au contraire reconnaître lucidement les différences, c'est-à-dire les admettre et les respecter 

comme telles [...]." (MEMMI, 1968, p.206 - Grifo do autor) 
38 "[...] l'éducation restera certainement la technique la plus efficace de formation et de libération des 

hommes." (MEMMI, 1968, p.204. Grifo do autor). 
39 "La lutte contre le racisme doit être un réflexe quotidien. Notre vigilance ne doit jamais baisser. Il faut 

commencer par donner l'exemple et faire attention aux mots qu'on utilise. Les mots sont dangereux. 

Certains sont employés pour blesser et humilier, pour nourrir la méfiance et même la haine. D'autres sont 

détournés de leur sens profond et alimentent des intentions de hiérarchie et de discrimination. D'autres 

sont beaux et heureux. Il faut renoncer aux idées toutes faites, à certains dictons et proverbes qui vont 

dans le sens de la généralisation et par conséquent du racisme. Il faudra arriver à éliminer de ton 

vocabulaire des expressions porteuses d'idées fausses et pernicieuses. La lutte contre le racisme 

commence avec le travail sur le langage. Cette lutte necessite par ailleurs de la volonté, de la persévérance 
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Salim parece incarnar o discurso de Ben Jelloun mostrando a outra face do 

racismo, aquela que deve se manter firme todos os dias para não ser brutalmente 

golpeada pelo preconceito. O personagem Salim é a representação máxima da 

resistência no romance. Vejamos a reflexão que ele faz e a conclusão a que chega de 

que sua pele é, ao mesmo tempo, prisão, pela ótica racista, e sinônimo de anseio, pela 

busca da liberdade por todos os meios: 

 

Noire, absolument noire, ma peau était noire jusque sous mes pieds, 

comme si je les avait peints avec de l'encre de Chine. Mes paumes de 

main aussi, plus la moindre ambiguïté maintenant. J'étais totalement 

noir. [...] Ma peau noire était mon identité, double, triple, métisse, 

trouble, blême, brûlante et même infernale. Elle révélait le Nègre en 

moi, rappelait mes ancêtres déportés de l'île de Gorée vers les 

Amériques. Ma peau privée de trous pour respirer et mon âme peinte 

en noir indélébile faisaient de moi un homme libre et prêt à défendre 

cette liberté par tous les moyens, la défendre et suivre la voie qu'elle 

m'indiquerait. (BEN JELLOUN, 2016, p.238) 

 

 Esta é uma das passagens mais tocantes do romance porque mostra, em algumas 

poucas linhas, o que um grande número de negros sofre todos os dias em uma 

infinidade de lugares, inclusive no Brasil, nosso país de origem, onde o preconceito 

infelizmente já foi banalizado, porque a identidade negra foi "recalcada pela 

inevitabilidade do esvaziamento cultural no processo da colonização", segundo o 

pesquisador Arnaldo Rosa Vianna Neto (2006, p.84). 

 Todavia, em contraposição ao efeito nocivo do preconceito racial surgiram 

movimentos culturais e conceitos importantes como o da Negritude, de Aimé Césaire. 

Este movimento priorizava a valorização da identidade negra, seus aportes, sua riqueza, 

a inserção de sua história na História. Por muito tempo os negros sofreram o 

apagamento de suas memórias, tiveram a identidade recalcada e o sentimento de 

pertença removido de suas mãos. Para Césaire, a Negritude representa a consciência de 

ser negro, orgulhar-se disso, ao invés de esconder-se, envergonhar-se. A atitude deve ser 

a do reconhecimento que caracteriza a aceitação de seu destino de negro, de sua história, 

de sua cultura, uma vez que ela é a confirmação de uma identidade e da lealdade a um 

conjunto de valores negros (CÉSAIRE / MOORE, 2010). Por isso é que dialogamos, 

nesta Dissertação, a todo o tempo também com Albert Memmi e com o próprio Tahar 

                                                                                                                                                                            
et de l'imagination. Il ne suffit plus de s'indigner face à un discours ou un comportement raciste. Il faut 

aussi agir, ne pas laisser passer une dérive à caractère raciste." (BEN JELLOUN, 2009, p. 91-92) 
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Ben Jelloun, pois suas plumas engajadas estão embebidas do discurso de resistência e 

luta contra todo o tipo de discriminação através de armas pacíficas como o diálogo 

franco, a abertura ao debate e o uso benéfico da Literatura, tendo também a educação 

como arma poderosa para combater todo o tipo de preconceito.  

No capítulo a seguir, estudamos um pouco mais da história, da luta e do 

engajamento do escritor magrebino Tahar Ben Jelloun através da Literatura. 
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5 – A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE FEMININA 

 

A identidade feminina marroquina está sendo construída, consolidada em torno 

de vários tipos de debates e diálogos, tais como: o lugar da mulher no mercado de 

trabalho ou o lugar da mulher na literatura. Estes visam primeiramente dissociar sexo de 

gênero. O primeiro, compreendido como as características anatômicas de um ser. O 

segundo, como o papel, a função social desenvolvida pelo indivíduo na sociedade. 

Nesta Dissertação, tal distinção não é o cerne da questão, mas a identidade feminina em 

si, analisada sob diversos prismas. O conceito de identidade longe está de ser um 

conceito fixo, estável, homogêneo e acabado. Pelo contrário, nas últimas décadas, este 

conceito tem sido cada vez mais pesquisado e discutido, visto que é um conceito móvel, 

instável, heterogêneo e inacabado. Isto se dá, porque não há apenas uma ótica em jogo, 

porém várias. Quando o assunto em evidência é a identidade feminina, é preciso saber 

que para, no mínimo, partir de um mesmo princípio é necessário avaliar em conjunto a 

identidade e a perspectiva sob a qual ela está sendo observada. Jacques Noiray 40 afirma 

em Littératures francophones (1998) que: 

 

Parece que a mulher interessa mais pela sua singularidade psicológica 

do que pela sua representatividade social: a mulher, no romance 

magrebino, não é um tipo como a mãe. Sem dúvida é mais fácil de 

constituir em objeto um tema tradicional, fixado de uma vez por todas 

há gerações, o da mãe amorosa, submissa e enclausurada, do que dar 

uma visão global de uma realidade complexa e móvel, desconfortável 

e às vezes perigosa para entender, como a situação da mulher nas 

sociedades muçulmanas contemporâneas. (NOIRAY, 1998, p.64) 41 

 

 Observada pelo ângulo literário, a identidade feminina também tem seus 

desafios. Mas, antes de falar dos desafios – aqui serão citados apenas três – é preciso 

                                                           
40 Jacques Noiray nasceu em 1942, em Bourg-en-Bresse, cujos pais eram professores. Fez o ensino 

secundário em Grenoble, no Lycée Champollion. Noiray começou sua carreira como professor no Lycée 

Corneille em Rouen (1966-1967). De 1967 a 1971, ficou no Marrocos, onde permaneceu como professor 

cooperador. Ensinou literatura francesa na Faculdade de Artes de Rabat. Noiray possui obras publicadas e 

inúmeros artigos difundidos nas mais diversas revistas acadêmicas. 
41 On dirait que la femme intéresse plutôt par sa singularité psycologique que par sa représentativité 

sociale: la femme, dans le roman maghrébin, n'est pas un type comme la mère. Sans doute est-il plus 

facile de constituer en objet un thème traditionnel, fixé une fois pour toutes depuis des générations, celui 

de la mère aimante, soumise et cloîtrée, que de donner une image d'ensemble d'une réalité complexe et 

mouvante, malaisée et parfois dangereuse à saisir, comme la situation de la femme dans les sociétés 

musulmanes comtemporaines. (NOIRAY, 1998, p. 64)  
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ressaltar que a identidade feminina a ser analisada é a identidade feminina na literatura 

magrebina e, mais especificamente, na literatura marroquina.  

Dito isto, o primeiro desafio é tomar conhecimento sobre quem está escrevendo 

a respeito da identidade feminina. Muito tem sido reivindicado por escritoras 

magrebinas que, para abordar o assunto identidade feminina na literatura, é preciso ser 

mulher. Esta reivindicação vem de um paradoxo antigo na literatura magrebina, quando 

o assunto é o universo feminino. O paradoxo está na insistência da abordagem de 

assuntos tabus tão discutidos quanto à condição e a sexualidade femininas. Ora, este 

paradoxo de tabus excessivamente discutidos tem sua origem na necessidade de (ao 

menos) expressão dos desejos, das carências, os medos, as inseguranças das mulheres. 

A jornalista e escritora Leïla Slimani fez um belíssimo trabalho recolhendo testemunhos 

de mulheres marroquinas e publicando-o com o título Sexe et mensonges: la vie sexuelle 

au Maroc (2017). Neste livro a escritora dá voz a mulheres com diversos tipos de 

questionamentos tabus. Algumas têm sua identidade escondida sob pseudônimos para 

que suas vozes não sejam silenciadas. Tahar Ben Jelloun faz o mesmo ao dar voz ao 

personagem Lalla Fatma, em seu livro. Vejamos, por exemplo, o que diz Lalla Fatma, 

refletindo sobre sua sexualidade, quando sente que está perdendo o carinho, a atenção e 

a virilidade de seu marido, por este estar extremamente atraído, apaixonado e tendo suas 

carências sexuais supridas pela segunda esposa, a negra Nabou: 

 

Elle [Lalla Fatma] avait le sentiment d'avoir perdu son mari. C'était 

comme si elle était morte et qu'elle assistait à la nouvelle vie de son 

époux avec cette femme noire qui le rendait heureux. Elle se posait 

des questions sur son comportement, sur leur sexualité, maudissait les 

femmes africaines. Elle ne voyait là aucun racisme. De toute façon, les 

Marocains avaient toujours considéré que les racistes étaient les 

autres. D'où venaient ces idées stupides qui prétendaient que les Noirs 

avaient une sexualité particulièrement performante  (BEN JELLOUN, 

2016, p.136) 

 

 Podemos afirmar, ante esta passagem, que Tahar Ben Jelloun é uma rara exceção 

dentre os escritores que sabem abordar as questões identitárias femininas mais latentes. 

Entretanto, estes temas também são evocados por diversos escritores, porém, com a 

intenção de manter a velada hierarquia masculina. Isto significa que, muitas vezes, 

quando um escritor aborda as temáticas referentes à condição feminina é para 

inferiorizá-la, para diminuí-la através da Literatura ou ainda para afirmar que seu estado 
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é insignificante e que está subjugada a um ser do sexo masculino, porque a maior parte 

das sociedades é falocêntrica e patriarcal. 

No entanto, é visível que os escritores não estão de acordo com esta 

reivindicação. Alguns, por não estarem de acordo com o fato de mulheres poderem 

escrever, terem ciência e plena capacidade intelectual de escrita, creem, de acordo com 

a cultura em que vivem, que as mulheres são física, intelectual e emocionalmente 

inferiores e, portanto, não poderiam escrever sobre elas mesmas. Outros autores, 

contudo, discordam por uma razão bem menos problemática e controversa: a Literatura 

é livre, é libertadora e é para todos que desejam entregar-se a ela. Não há, então, nesse 

sentido, nenhum impedimento para que qualquer pessoa possa fazê-lo desde que se 

disponha ao fazer literário e se sinta apta para construir o universo ou a identidade que 

achar por bem.  

 O segundo desafio é para os escritores. Encontrar a justa medida da criação de 

uma identidade feminina, não é tarefa fácil. E isso fica muito evidente nas entrevistas e 

artigos escritos pelos mesmos, expondo seus melindres em criar determinados 

personagens. A medida certa para um personagem representante da identidade feminina 

tem como limite o mesmo que há entre o antídoto e o veneno, como o conceito de 

pharmakon criado por Platão. Se determinado personagem for composto com certas 

economias de características pode ser, talvez, uma criação maravilhosa para esta 

identidade. Se com exagero, pode estragar toda a obra do mais renomado escritor. 

Felizmente, existem escritores como Tahar Ben Jelloun que encontram um equilíbrio 

sem igual para tratar de assuntos tão delicados com tanta leveza e com tanta destreza. 

 A terceira e última questão desafiadora é reservada ao leitor. Compreender as 

vivências desses personagens e deixar que a escrita os transforme, porque ler também é 

um movimento de transformação, é um desafio que vai além do livro. É deixar-nos 

atrair pela narrativa, pelo contexto histórico-político-social, por cada personagem, pelas 

entrelinhas do texto. Esta tríade (autor, texto, leitor) só terá êxito se o leitor fizer o justo 

movimento em direção à leitura, deixando-nos envolver pelas intenções do autor e pelo 

próprio texto. 

  No romance Le mariage de plaisir, de Tahar Ben Jelloun, um aspecto pode atrair 

mais o leitor. Falamos, neste caso, sobre o papel desenvolvido pelos personagens 

femininos no romance. Do início ao fim da narrativa, estes personagens saltam aos 

olhos do(a) leitor(a), quer seja por suas falas, ou por sua personalidade, ou por sua 

liberdade, pela sexualidade, pelo físico, pela mudança de humor, ou ainda pelos papeis 
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sociais desenvolvidos. As mulheres estão presentes em cada página, inclusive como 

metáfora de duas nações. Já na epígrafe, destacamos o aparecimento de Sherazade, 

personagem mítico da literatura oral, uma grande representação do feminino, contadora 

de histórias por excelência. Além deste, existem diversos personagens femininos, cuja 

importância abordamos rapidamente a seguir.  

  Na gênese da narrativa, encontramos Touria, aquela que traz ao mundo todos os 

filhos de Amir. Antes de viajar com seu filho Karim, portador da síndrome de Dawn, o 

protagonista da narrativa rememora o nascimento de seu filho mais novo. Aparece no 

romance, então, um personagem feminino muito importante nas obras benjellounianas: 

a parteira. Touria faz uma rápida aparição para dizer que Karim era uma criança 

especial e que, pelo seu conhecimento, ele se desenvolveria no seu ritmo, mas que 

nunca perderia sua pureza e sua inocência, se fosse criado com os devidos cuidados. 

  Shadé é uma adolescente que encanta Karim, o filho mais novo de Amir. O 

menino de doze anos se sente de imediato tão atraído pela jovem que ejacula em suas 

próprias vestes. A senhora idosa e desdentada, que lhes aparece em pleno caminho, fica 

espantada com a pureza e o brilho que Karim possui. Ela chega a demonstrar um 

comportamento estranho e de cunho misterioso em relação ao menino, tamanho é seu 

assombro e fascínio pelo jovem.   

  Samra é a responsável pelo hammam, mas também por dar conselhos sobre 

relacionamento para as frequentadoras do local e sobre o comportamento sexual que as 

mulheres deveriam adotar para com os seus maridos. A tia de Nabou, irmã de sua mãe, 

personagem marcante na narrativa, sente-se incumbida de iniciar a menina nos estudos 

em sua própria escola. Não tendo filhos, ela trata Nabou como se fosse sua própria filha. 

Entretanto, Nabou, na época ainda adolescente, sente-se atraída por seu tio. Este 

também se incumbe da iniciação de Nabou, porém, não nos estudos, mas na vida 

sexual, embora o ato tenha se dado em uma das salas de sua escola. Esta é uma metáfora 

profunda da qual o autor se utiliza para abordar o tema da sexualidade feminina e a 

iniciação na vida sexual por opção e não por um casamento arranjado como é de 

costume nos países árabes, como no Marrocos, por exemplo. Vejamos a passagem da 

iniciação sexual de Nabou com seu tio: 

 

Elle avait à peine seize ans quand elle tomba amoureuse de cet 

homme, gentil et attentionné. Elle était fascinée par sa générosité et 

par ses grandes mains très fines. Un jour, involontairement, elle le vit 

en train de se laver. Il était nu. Il pensait être seul, sa femme [la tante 
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de Nabou], couturière, était sortie. Nabou ne put s'empêcher de 

regarder ce corps svelte, grand, mince. Ses yeux se fixèrent sur son 

pénis et elle se surprit à saliver. Elle sentit naître en elle un désir 

étrange accompagné d'un liquide chaud qui coulait le long des jambes. 

Elle déposa ses mains sur son pubis et se caressa. Elle ne savait pas ce 

qui lui arrivait. Elle prit alors l'habitude, toutes les nuits avant de 

s'endormir, de calmer son désir en se caressant lentement et 

méthodiquement, repassant les images de cet homme nu qui l'avait 

tant excitée. La couturière [sa tante] […] la fit parler et découvrit 

qu'elle désirait son oncle. Nabou […] décida de repartir vivre chez sa 

mère, mais les choses se passèrent très mal. Un des maris de passage 

voulut coucher avec elle dès qu'il la vit. Elle prit la fuite et dans la rue, 

tout près de l'école, elle tomba dans les bras de l'oncle interdit. Il 

n'était pas dupe, lui demanda de le suivre. Il ouvrit la porte de l'école, 

et ce fut dans son bureau qu'il la dépucela. Elle fut effrayée par le sang 

et pleura. L'oncle la rassura en essuyant ses cuisses tout en 

l'embrassant doucement. En se levant, elle eut un peu de mal à 

marcher. Il lui dit de rester là pour se reposer, lui apporta une 

limonade et la laissa seule. Ce devait être leur secret. Durant plus 

d'une année, ils se retrouvèrent dans cette salle et firent l'amour sur 

des nattes sans confort. Nabou changea d'allure et d'attitude, ce qui 

n'échappa point à sa tante. [...] Son oncle l'avait parfaitement initiée. 

(BEN JELLOUN, 2016, p.94-95, 98 - Grifo nosso) 

 

 Traída por seu marido com a própria sobrinha, a tia de Nabou decide, então, 

procurar a todo custo outro homem para Nabou. Por acaso, a tia materna de Nabou 

acaba por encontrar Amir. Na verdade, Amir se encanta por Nabou na primeira vez que 

a vê. Este encontro pode ser visto como outra metáfora, pois, os três personagens se 

encontram em um grande mercado de tecidos. Nabou (a mercadoria) que é, sem 

escrúpulos, oferecida pela tia (a vendedora), seria em seguida comprada, contratada 

para um casamento temporário, mesmo que ela tenha consentido no ato motivado por 

um estrangeiro, Amir. A situação é insólita, mas a passagem é interessante:  

 

La tante qui écoutait Amir était trop contente pour ne pas l'encourager 

à suivre cet homme. C'était l'occasion de l'éloigner de son mari: "Je ne 

suis pas sa mère, je suis sa tante, mais elle est comme ma fille. Elle a 

besoin de s'émanciper. Elle n'a plus de père et sa mère, chanteuse dans 

les mariages, n'arrive pas à joindre les deux bouts". Nabou ne parlait 

pas, mais au fond d'elle-même considérait la situation avec intérêt. 

Elle était moins amoureuse de l'oncle et il était temps pour elle de 

tenter une nouvelle aventure. [...] Ce fut ainsi que, quelques jours plus 

tard, Amir épousa, pour une période déterminée de cinquante-huit 

jours, Nabou, qui approchait les dix-huit ans. (BEN JELLOUN, 2016, 

p.96-97) 

 

  Uma mulher citada en passant, mas que proporciona uma reflexão interessante, é 

Isabelle la Catholique: 
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De nombreux juifs et musulmans, chassés d'Andalousie par Isabelle la 

Catholique, avaient pourtant trouvé refuge à Fès et avaient assuré la 

richesse de la ville, son renouveau, et son originalité. On pouvait, 

paraît-il, s'y convertir sans même changer de nom. Mais cette époque 

paraissait révolue. (BEN JELLOUN, 2016, p.19 - Grifo nosso) 

 

 Junto a seu nome, o leitor percebe que muçulmanos e judeus foram expulsos da 

região da Andaluzia por ela, embora fossem eles que asseguravam a riqueza, a 

renovação e a originalidade da cidade de Fez, a mesma Fez que viria a rejeitar 

imigrantes advindos dos países vizinhos por causa da tonalidade de sua pele e, portanto, 

não se considerando pertencentes ao continente africano, ou melhor, afastando de si 

toda a africanidade por se considerarem superiores aos africanos de pele negra, como se 

vê nesta passagem:  

 

Les premières esclaves étaient arrivées au Maroc grâce au commerce 

que les Fassis les plus entreprenants faisaient avec les pays d'Afrique 

les plus proches. Même s'ils partageaient le même continent, loin 

d'eux l'idée de se considérer comme des Africains. Les Fassis étaient 

blancs donc supérieurs aux Noirs d'où qu'ils viennent. (BEN 

JELLOUN, 2016, p.18 - Grifo nosso) 

 

   Há ainda mais alguns personagens femininos na obra escolhida, mas os que 

foram anteriormente citados são os que merecem destaque nesta parte do estudo. 

Pensamos ser, então, necessário o desfecho deste brevíssimo inventário de personagens 

secundários femininos. Contudo, há ainda dois personagens femininos fundamentais 

para este romance e para este trabalho dos quais pouco foi dito. Assim, faremos uma 

reflexão sobre algumas dissemelhanças entre os principais personagens femininos do 

romance Le mariage de plaisir, a saber, Lalla Fatma e Nabou, as duas esposas de Amir.  
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5.1 – O FEMININO ENDÓGENO E EXÓGENO 

 

 Nesta parte da pesquisa há uma reflexão sobre os conceitos de feminino 

endógeno e exógeno. Estes conceitos nada mais são do que a interpretação e o 

aprofundamento da influência do feminino dentro (endo) do círculo social que envolve 

o personagem masculino Amir, representado por Lalla Fatma, e a figura feminina 

idealizada, encontrada por Amir fora (exo) de seu círculo social habitual, ou seja, seu 

encontro com o feminino de e em outro país, representado pelo personagem feminino 

Nabou, senegalesa oriunda da cidade de Thiès, próxima a Dakar. 

 Antes de iniciar a reflexão propriamente dita, é imprescindível assinalar a 

diferença da história de vida dos dois personagens femininos centrais da narrativa. Ao 

que se tem como informação dada no romance, a vida de Lalla Fatma é completamente 

pautada na religião, ou seja, no Islã e nas decisões que ela (não) toma, porque desde sua 

infância até sua vida adulta tem sempre um homem, seguidor do Islã para decidir por 

ela. Assim é que se diz que sua vida é guiada pelo Islã. Todavia, é importante ressaltar 

que, tendo sido educada sob as leis islâmicas, Lalla Fatma não é um grande exemplo de 

muçulmana. Leiamos o que diz Tahar Ben Jelloun (2012) sobre a conduta de um bom 

seguidor do Islã: "[...] o principal é não roubar, não mentir, não agredir o fraco e o 

doente, não trair, não envergonhar o que não possui nada, não maltratar seus pais e não 

cometer injustiça." (BEN JELLOUN, 2012, p.26) 42. Como muçulmano, Amir 

aparentemente pratica todas estas coisas. Não rouba porque é próspero, não mentiu para 

Lalla Fatma, apenas esperou para contar-lhe sobre a chegada de Nabou no momento que 

julgou certo, não envergonhou ninguém, porque agiu com sua primeira esposa segundo 

o Corão. A história mostra ainda que ele foi um bom filho, sobrevivendo a uma peste, a 

do Mendigo, no início do romance, e tratou Nabou e todos ao seu redor com justiça. Já 

Lalla Fatma, também muçulmana, parece não ter aprendido todos os ensinamentos mais 

elementares do livro sagrado. Todas as vezes que pôde, ela mentiu, rejeitou Karim, seu 

filho portador da síndrome de Down, negou-o desde seu nascimento, privou-o de ser 

amamentado, retirando dele o alimento mais precioso que uma criança deve receber 

logo após seu nascimento. Ela também traiu a confiança de seu marido e de seus pais, 

voltando para a casa deles só porque seu marido havia encontrado uma segunda esposa, 

                                                           
42 "[...] le principal c'est de ne pas voler, ne pas mentir, ne pas frapper le faible et le malade, ne pas trahir, 

ne pas faire honte à celui qui n'a rien, ne pas maltraiter ses parents et ne pas commettre d'injustice. (BEN 

JELLOUN, 2012, p.26) 
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o que lhe é permitido pela lei dos homens, no Marrocos, e pela lei islâmica. Ela 

envergonhou Nabou muitas vezes e cometeu injustiças com Hassan e Houcine por 

serem filhos de uma mulher estrangeira e negra. 

 A vida de Nabou, em contrapartida, é traçada por sua livre e espontânea 

vontade, além, é claro, de alguns percalços como a extrema pobreza vivida pela 

personagem e por seu país de origem e o abandono da família, devido à necessidade 

apontada no romance de cada um trilhar seu próprio caminho, de acordo com as poucas 

alternativas oferecidas. Sua única referência religiosa é seu baobá, árvore na qual ela 

acredita que resguarda o espírito de seus ancestrais, com a qual ela toma conselhos e 

que sabe o rumo a seguir de acordo com o balanço de seus galhos. É pertinente a 

especulação de que, talvez, o autor tenha introduzido estes dois personagens 

completamente opostos no cerne de sua narrativa para ressaltar que o atravessamento 

pelo liame religioso pode criar caminhos claramente díspares, pois é justamente o que 

salta aos olhos durante a leitura do romance. A partir desta interpretação, chegamos à 

conclusão de que a religião ou o maior ou menor contato com o aspecto religioso pode 

exercer grande influência sobre a construção dos personagens femininos centrais e suas 

ações, bem como os caminhos por eles trilhados. É importante assinalar ainda que Lalla 

Fatma foi criada desde a infância nos princípios do Islã e Nabou se converte por opção 

ao Islã. Um dia, ela foi visitar Moha, o velho sábio de Thiès, sua cidade natal, ao leste 

de Dakar. Ela lhe confessou que seu desejo era que um dia Amir lhe propusesse morar 

em Fez. O velho sábio inicialmente demonstrou uma expressão facial de descrédito, mas 

lhe deu as seguintes explicações que levaram Nabou a se persuadir a mudar de crença: 

 

Ce sont des gens civilisés [les Marocains], [...]. Ce sont de bons 

musulmans, de braves personnes, mais ils aiment asservir et dominer. 

Tu es noire, moi je suis métis, nous n'avons pas notre place dans leur 

cœur, dans leur cité. Mais qui sait? On peut tomber sur des familles 

généreuses, respectueuses de l'humanité. Si tu pars, il faut que tu aies 

sur toi quelque protection. Je ne suis pas sorcier, mais j'ai des 

talismans où de ma main j'ai retranscrit des versets du Coran. Si tu y 

crois, ils te protégeront [...]. Nabou lui [à Moha] rappela qu'elle n'était 

pas musulmane. [...]. Elle lui [à Moha] demanda ce qu'il fallait faire 

pour devenir musulmane. Moha lui conseilla de s'adresser à son 

homme [à Amir]. Il était le mieux placé pour la faire entrer dans la 

religion de Mahomet. [...] Sur le chemin du retour, elle s'arrêta devant 

son baobab [sa croyance jusqu'à présent], le regarda fixement comme 

si elle lui demandait son autorisation, sa bénédiction, son soutien. Elle 

était même heureuse de cette initiative [de devenir musulmane] [...] 

(BEN JELLOUN, 2016, p. 42-44) 
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 Autorizada por seu baobá – a árvore que Nabou acreditava ser sua religião, 

com a qual ela falava em sua língua materna, o wolof – foi exatamente isto que 

aconteceu com Nabou. Ela se converteu ao Islã quando se casou por tempo 

indeterminado com Amir e sua conversão foi genuína, pois ela começou a praticar as 

orações e a ler o Corão em sua língua segunda, neste caso, o francês. Nabou se tornou 

muçulmana, porém não era árabe. Ben Jelloun (2012), explica o que muitos convertidos 

ao Islã, como Nabou, fazem para seguir a fé islâmica sem serem árabes: 

 

− E os muçulmanos que não são árabes, como fazem? 

− Eles aprendemde cor asorações e as dizem sem compreender todas 

as palavras que eles utilizam. Em princípio, eles conhecem o sentido. 

Aqueles que não são falantes fluentes do árabe leem o Corão 

traduzido em sua própria língua. (BEN JELLOUN, 2012, p.39) 43 

 

 Começando pelo endógeno, vejamos o que se diz quando, pela primeira vez, 

Lalla Fatma, a primeira esposa de Amir, o protagonista do romance, é citada: "Il [Amir] 

avait été marié très jeune à Lalla Fatma, un mariage arrangé avec une fille issue d'une 

grande famille de Fès, et était père de quatre enfants. Trois garçons et une fille." (BEN 

JELLOUN, 2016, p.17 - Grifo nosso). Uma informação fundamental é dada ao leitor do 

romance sobre Lalla Fatma: ela e Amir se casaram por um acordo entre as famílias e 

que, deste matrimônio, quatro crianças tinham sido geradas, três meninos e uma 

menina. 

Não há como abordar o assunto identidade feminina sem falar em família. Esta é 

uma das instituições onde um dos papeis sociais da mulher se desenvolve. Esposas, 

mães, filhas, avós, e mesmo as servas ou empregadas domésticas, vistas muitas vezes 

como personagens marginais, subalternos, tem um lugar para desempenhar suas 

funções, enquanto mulheres formadoras de uma identidade e formadas pela mesma. 

Sobre os personagens maternos, NOIRAY (1998) afirma: "na pior das hipóteses, a mãe 

é reduzida ao status de puro objeto, objeto sexual entregue ao gozo do dono, objeto 

doméstico fadado aos trabalhos da cozinha e da limpeza." (NOIRAY, 1998, p.61) 44. 

                                                           
43 − Et les musulmans qui ne sont pas arabes, comment font-ils ? 

− Ils apprennent par coeur des prières et les disent sans comprendre tous les mots qu'ils utilisent. En 

principe, ils connaissent le sens. Ceux qui ne sont pas arabophones lisent le Coran traduit dans leur 

langue. (BEN JELLOUN, 2012, p.39) 
44 "Au pire, la mère est réduite au rang de pur objet, objet sexuel livré à la jouissance du maître, objet 

domestique voué aux travaux de la cuisine et du ménage." (NOIRAY, 1998, p. 61) 
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Essas palavras caracterizam Lalla Fatma, a primeira esposa de Amir, aquela com quem 

ele se casou por arranjo da família e cumprimento das leis islâmicas. Ela é a típica 

representação de mulher pertencente à família burguesa marroquina: branca, obediente 

ao marido, cuidadora dos filhos, a responsável por distribuir as tarefas às servas.  

 Ela é também o retrato de uma parte das mulheres desta sociedade com a mesma 

condição financeira. É a representação do dentro, do mesmo, do conhecido. Sob a ótica 

do personagem Amir, é a esposa ideal para o cumprimento das leis do Profeta. 

Percebemos isto claramente nesta passagem do romance: 

 

Amir heureux, comblé par cette femme [Nabou] si jeune, si 

inteligente, si belle, se fit la réflexion qu'il n'avait pas connu ce 

sentiment avec Lalla Fatma. Leur mariage s'était déroulé selon les 

règles de la tradition. [...] Amir était le mari de Lalla Fatma. [...] Ils ne 

s'étaient jamais disputés. Était-ce de l'amour pour autant, cette 

harmonie tranquille, cette répétition du même jusqu'à la mort? (BEN 

JELLOUN, 2016, p.49 - Grifo nosso) 

 

O protagonista deste romance tem à sua frente dois diferentes fatores da 

identidade feminina que turbam todas as áreas de sua vida: o endógeno, representado 

por Lalla Fatma, e o exógeno, representado por Nabou. Irremediavelmente, a identidade 

feminina é atravessada pelo olhar masculino. Na Literatura não é diferente. Amir, 

personagem central do romance Le mariage de plaisir, representa este olhar masculino 

que constrói a identidade feminina de forma dicotômica. De um lado, temos Lalla 

Fatma, sua primeira esposa, representação do endógeno: "Il avait été marié très jeune à 

Lalla Fatma, un mariage arrangé avec une fille issue d’une grande famille de Fès [...]." 

(BEN JELLOUN, 2016, p.17 - Grifo nosso). 

 Esta foi escolhida pela família de Amir para a formação da instituição familiar 

segundo as leis islâmicas. Em nenhum momento a obra, quando se refere à relação que 

há entre eles, cita o amor, o prazer, o afeto, a satisfação sexual, a cumplicidade ou o 

diálogo com direito à discordância por parte de Lalla Fatma. Pelo contrário, as palavras 

utilizadas para designar este relacionamento são sempre a submissão dela para com ele, 

o respeito mútuo, mesmo se eles vivem em uma sociedade plenamente patriarcal, o 

cuidado na educação dos filhos e as tarefas de Lalla Fatma, enquanto mulher. Um 

desses afazeres – mal desempenhado por sinal – é o de satisfazer sexualmente o seu 

marido, sendo esta a primeira esposa, mas que não é desejada, ela é fria e tem uma só 



 
 

64 
 

função: a da procriação para o aumento da família e a incumbência de gerar um herdeiro 

que dê continuidade aos negócios da família: 

 

En son for intérieur, Amir se demandait s'il allait un jour repartir à 

Fès. Quand il se remémorait les moments intimes passés avec l’épouse 

blanche, il avait envie de rire et de pleurer en même temps. Pourquoi, 

se demandait-il nos femmes blanches sont si timorées, si inhibées, si 

maladroites, si timides? Ah, je sais, on fait l’amour pour procréer et 

non pour jouir d’um corps jusqu’à la folie. (BEN JELLOUN, 2016, p. 

98 - Grifo nosso) 

 

Enquanto lalla, um dos pronomes de tratamento referentes ao vocábulo senhora 

em árabe, ela é senhora, no sentido de alguém que dá ordens apenas para suas servas, 

mulheres que estão abaixo dela em uma escala hierárquica da sociedade marroquina, e 

para os seus filhos, somente na ausência do pai. Como ser dotado de capacidade 

intelectual, porém representante de uma identidade feminina, ela não foi à escola, como 

a maioria das mulheres da sociedade marroquina, mesmo as que pertencem à burguesia 

desta época. Nesta sociedade, ir à escola é um direito quase que exclusivamente 

masculino: "Ta mère, comme toutes les femmes de sa génération, n'a pas été à l'école." 

(BEN JELLOUN, 2016, p.78). É ainda o que acontece nos dias de hoje em algumas 

sociedades árabes, como o Marrocos, onde há grande incidência de grupos extremistas 

como os talibã, por exemplo. Vejamos o que diz Tahar Ben Jelloun em seu livro L'islam 

expliqué aux enfants (2012): 

 

[...] les talibans terrorisent les femmes, leur interdisent d’aller à 

l’école, de travailler dans une administration publique, de faire du 

sport, d'écouter de la musique, quand elles tombent malades elles ne 

sont pas soignées, ils tuent celles qu'ils jugent "immorales" en leur 

jetant des pierres, et enterrent vivantes les coupables de trahison 

conjugale [...]. (BEN JELLOUN, 2012, p. 99 - Grifo nosso) 

 

 Isso acontece, segundo Ghassan Ascha, autor do livro Du statut inférieur de la 

femme en Islam (1989) em que se defende a mudança e a melhoria dos direitos das 

mulheres, livro escrito há quase 30 anos atrás, mas ainda tão atual, porque, de acordo 

com os preconceitos estabelecidos por uma sociedade patriarcal, as mulheres não seriam 

completamente dotadas de uma capacidade intelectual equivalente à dos homens. 

Diferentemente da identidade masculina, a identidade feminina seria cheia de falhas e 

de insuficiências relativas às competências do pensamento em relação à identidade 

masculina e à sua própria identidade. 
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 Amir, que representa o homem respeitador das leis corânicas, dos bons costumes 

e das tradições ligadas à religião muçulmana, pede instruções a Moulay Ahmad, 

professor de teologia em uma grande universidade marroquina. Antes de viajar, o 

protagonista se certifica de que, repetindo a tradição de seu pai e de seu avô de casar-se 

temporariamente com uma mulher estrangeira, não estará transgredindo nenhuma lei 

prescrita por Maomé. Assegurado pela interpretação do professor do versículo 24 da 

quarta Surata, Amir se convence de que não fará mal nem a si mesmo, nem à sua 

esposa, se contrair o matrimônio de duração determinada, durante sua próxima viagem 

ao Senegal. 

  Após a chegada do protagonista a Dakar, lemos uma das passagens mais bonitas 

da narrativa: 

Depuis peu, lors de ses voyages au Sénégal, Amir avait pris l'habitude 

de contracter un mariage "de plaisir" avec Nabou, une magnifique 

Peule d'un mètre quatre-vingts. Il revenait chaque année à la même 

époque, déposait ses affaires chez Moh, renouvelait son contrat de 

mariage avec Nabou, s'installait dans la maison qu'il lui avait fait 

construire et vivait avec elle en seigneur satisfait et aimé. Par bonheur, 

ils n'avaient pas eu d'enfant. Pour lui, Nabou était une magicienne, un 

peu sorcière et surtout d'une grande beauté et sensualité. (BEN 

JELLOUN, 2016, p.33-34 - Grifo nosso) 

 

Vejamos agora o outro lado da identidade feminina, o personagem Nabou, a 

segunda esposa de Amir, jovem, bela, inteligente, escolarizada, sensual e representação 

do exógeno: 

 

Il [Amir] considéra longtemps cette fleur à la blancheur éclatante et 

pensa à la jeune Peule [Nabou] qu'il avait rencontrée lors de ses 

derniers voyages et qu'il espérait bientôt pouvoir retrouver, loin de ce 

jardin, dans un autre pays, un autre monde, un autre temps. Et il se dit: 

comme cette fleur lui ressemble. Elle est aussi blanche que cette jeune 

femme, parfumée d’ambre et de santal, est noire. (BEN JELLOUN, 

2016, p.22) 

 

Esta foi a escolhida de Amir também segundo as leis islâmicas, porém para um 

"casamento de prazer". Este casamento é permitido pelas leis islâmicas aos homens que 

estão em viagem por um longo período, para que não sejam levados pelo concubinato 

ou pela prostituição. Entretanto, o prazer foi tanto que Amir decide trazer Nabou, a 

senegalesa de Thiès, para Fez, afim de que esta se tornasse sua segunda esposa. Embora 

Nabou se torne Lalla Nabou após casar-se com Amir, só é chamada assim uma única 
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vez e pelo próprio Amir, quando este se irrita com as atitudes preconceituosas de Lalla 

Fatma: 

Pour la première fois de sa vie, Amir s'emporta avec une rare violence. 

Il hurla de toutes ses forces: 

"Je ne supporte plus cette guerre que tu mènes contre Lalla Nabou, 

oui, elle est une princesse, une femme de grande classe, digne et 

magnifique. Alors ça suffit, oui, ça suffit! Je ne veux plus entendre un 

seul mot contre elle. L'attaquer, c'est s'en prendre à moi, à mon 

honneur et à mon intégrité. Alors tu arrêtes! " (BEN JELLOUN, 2016, 

p. 144-145- Grifo nosso) 

 

Nabou é o personagem feminino mais importante do romance. Senegalesa de 

Thiès, uma cidade próxima de Dakar, de família paupérrima, negra, independente, sem 

filhos, é uma mulher que estudou, ávida leitora e que ama escrever, inteligente e 

sedutora. Amir a tem sob seus olhos. Essas e outras características fazem com que ele se 

sinta atraído e até apaixonado por Nabou – o que nesta sociedade não é adequado a um 

homem dizer. Primeiro ele se faz estrangeiro no Senegal para, em seguida, convidá-la a 

tornar-se sua esposa e, portanto, estrangeira em sua terra, por sua vez. Sobre a 

personagem estrangeira, NOIRAY (1998) afirma: 

 

Uma figura particular muitas vezes representada é a da Estrangeira 

[...], criatura atraente e perigosa, espelho e repulsa, a imagem de uma 

liberdade temida. [...] As relações que a estrangeira mantém com seu 

marido ou seu amante magrebino, suas relações com sua família 

adotiva fornecem também ao romancista uma rica matéria psicológica 

e sociológica. (NOIRAY, 1998, p.64) 45 

 

Atraente ao leitor, não só pelas suas características enquanto personagem, mas 

também pela construção do romance feita em torno de sua vida sexual, de sua 

sensualidade e de sua habilidade de seduzir, a senegalesa não é dotada apenas de um 

corpo sedutor, mas possui também inteligência, e é conhecida entre seus familiares 

como aquela que tem o conhecimento dos estrangeiros, visto que estudou em um 

colégio francês e, portanto, sabia ler e escrever, apesar da extrema pobreza em que foi 

criada.  

 Nabou representa o fora, o diferente, o desconhecido que enreda e convida ao 

novo. Na perspectiva sentimental, ela é a mulher ideal para que Amir seja um homem 

                                                           
45 "Une figure particulière est assez souvent représentée, celle de l'Étrangère, [...] créature attirante et 

dangereuse, miroir et repoussoir, image d'une liberté redoutée. [...] Les rapports que l’étrangère entretient 

avec son époux ou son amant maghrébin, ses relations avec sa famille d'adoption fournissent aussi au 

romancier une riche matière psycologique et sociologique." (NOIRAY, 1998, p.64)  

 



 
 

67 
 

realizado. É com ela que ele se realiza também sexualmente. Nabou é uma mulher 

atraente que sabe satisfazer os desejos sexuais de seu homem, como ela o chama, o que 

não acontece em sua relação sexual com Lalla Fatma, sua primeira esposa. Nabou é 

imprevisível, voluptuosa, insaciável e intensa. Essas quatro características da jovem 

senegalesa são lindamente descritas ao longo de toda a narrativa. Mesmo com a 

passagem do tempo, na sua velhice, Nabou permanece forte por seus filhos, por seu neto 

e por ela mesma. 
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6 – A MIGRAÇÃO E O ENTRE-DOIS 

 

 A migração e o entre-dois são dois conceitos-chave na obra do escritor Daniel 

Sibony46. O conceito de migração consiste, segundo Sibony, em mudar-se 

geograficamente, através de uma viagem, em busca de algo, normalmente de si mesmo. 

Sibony afirma também que os indivíduos partem para "procurar longe a possibilidade 

de se lembrar. A memória está lá, porque lá é a imagem do lugar estranho onde nossa 

memória se perdeu [...]." (SIBONY, 1991, p.306 - Grifo do autor) 47. Depreendemos 

desta passagem que buscar a si mesmo é buscar sua memória perdida em um lugar 

qualquer, e que este lugar faz um chamado. Concluímos, então, que a migração é um 

chamado à busca do próprio eu, da origem e da memória de um indivíduo. Avaliando a 

história do personagem Salim, descobrimos que ele faz a mesma viagem em dois 

sentidos. A primeira forçadamente, pois é confundido com imigrantes ilegais, então, é 

deportado de Tanger, sua cidade natal, para Dakar, que, curiosamente, é a cidade onde 

sua avó paterna, Nabou, habitou quase sua vida inteira. Estando no Senegal, Salim 

ouviu comentários muito encantadores sobre sua terra, porém não estava se 

identificando com os comentários por não encontrar nenhuma assimilação com o seu 

país. Vejamos a seguinte passagem: 

 

Au Sénégal, le pays de ma grand-mère, on parlait de Tanger comme 

de la porte du paradis, Tanger la ville aux deux mers, porte de 

l'Afrique, fenêtre sur l'Europe, la ville où tout était possible, la vie, la 

traversée, la mort aussi. On disait Tanger, princesse des mers et des 

sables. Tanger, ville de tous les possibles, de ses côtes on aperçoit les 

terres espagnoles, européennes. Tanger la délivrance, Tanger la Vie… 

Oui, l'enfer, mais aussi le paradis […]. (BEN JELLOUN, 2016, p.209 

- Grifo nosso) 

 

É importante lembrar que esta não-identificação de Salim com seu país deve-se à 

origem rizomática48 do rapaz. Salim é filho de marroquino com cubana e neto de 

                                                           
46 Daniel Sibony, nascido em 22 de agosto de 1942 em Marrakech, Marrocos, é filósofo e psicanalista. 

Publicou várias obras de grande importância dentre as quais de destacam: Le Racisme, une haine 

identitaire (1988), De l'identité à l'existence. L'apport du peuple juif  (2012) e Entre-deux: l'origine en 

partage (1991), citada nesta Dissertação. 
47 "On va chercher loin la possibilité de se rappeler. La mémoire est là-bas, car là-bas est l'image du lieu 

étrange où notre mémoire s'est perdue [...]." (SIBONY, 1991, p.306 - Grifo do autor) 
48 O conceito de identidade-rizoma, de Gilles Deleuze e Félix Guattari (1988), refere-se à existência e 

metaforização do rizoma, raiz múltipla que, em contato com outras raízes, estende-se e multiplica-se. Esta 

se opõe à raiz única que, ao invés de unir-se, extermina todas as outras. Este conceito é retomado e 

adaptado por Édouard Glissant em Poétique de La Relation (1990) para metaforizar as várias raízes das 

Antilhas e a rica miscigenação das culturas e identidades ali encontradas.  
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marroquino com senegalesa. Existem ao menos três países na origem do jovem. Ainda 

no país de sua avó, Salim crê que deveria aceitar sua origem senegalesa e se reconciliar 

com suas raízes, porém, segundo Sibony, "[...] a origem a encontrar é substituída por 

um chamado (SIBONY, 1991, p.301) 49. Por ter sido chamado, Salim não fica em 

Dakar: 

[...] le pays de ma grand-mère qui ne ressemblait pas à ce que 

j'imaginais; des arbres magnifiques qui me parlaient le soir; des 

hommes et des femmes qui chassaient de leurs grandes mains les 

mouches et l'ennui; un ciel blanc et lourd; des nuits étranges où je me 

tenais éveillé; le goût amer de quelques figues sèches importées; 

l'odeur d'épices fortes qui s'insinuait partout et finissait par ressembler 

aux sons mourants de quelques oiseaux aux couleurs vives; bref tout 

un monde qui aurait dû me réconcilier avec mes racines mais où je 

n’ai pas su rester […]. (BEN JELLOUN, 2016, p.207 - Grifos nossos)  

 

 Com efeito, uma viagem pode servir não apenas para a descoberta do outro, de 

outra cultura, mas também para a autodescoberta. Para Sibony, o importante não é a 

mudança de um lugar para outro, mas a distância que une os dois termos. A 

autodescoberta está "[...] no laço que os liga e os separa; no trajeto, na via; e nesta 

prática da via que se chama a viagem sob todas as suas formas". (1991, p. 301- Grifo do 

autor)50. Salim parece ter descoberto a constatação de Sibony. Vejamos o que o jovem 

diz nesta passagem do romance: 

 

Mon voyage de Dakar à Tanger avait été long et pénible. Je savais à 

présent mieux qui j’étais. Ma peau bien sûr n'avait pas changé en 

route. Ni peau noire ni masque blanc51. Raciste, je l'étais devenu par 

moments, à force d'entendre ces insultes jetées sur mon passage. J'en 

voulais tellement à ces pauvres qui se croyaient supérieurs parce 

qu’ils étaient moins foncés que moi. (BEN JELLOUN, 2016, p.232 - 

Grifos nossos)  

 

O conceito de entre-deux (entre-dois) ou entre-lieu (entre-lugar), segundo Daniel 

Sibony, consiste no sentimento de divisão vivido por um indivíduo ou no "espaço onde 

                                                           
49 "L'origine à retrouver est remplacée par um appel." (SIBONY, 1991, p.301) 
50 "[…] dans le lien qui les lie et les sépare; dans le trajet, la voie; et dans cette pratique de la voie qui 

s'appelle le voyage sous toutes ses forms." (SIBONY, 1991, p.301 - Grifo do autor) 
51 Acreditamos que não há nenhum acaso nesta frase, contida neste livro e dita especificamente por este 

personagem. Peau noire, masques blancs (1952) é justamente o título de um dos livros mais incríveis do 

escritor e psiquiatra martinicano Frantz Fanon. A obra, que se inicia com uma citação do também escritor 

martinicano Aimé Césaire, fundador e representante do importante movimento literário da Negritude, é 

uma análise do que o colonialismo deixou como herança à humanidade, tratando-se da relação entre o 

negro e o branco. Alguns dos temas centrais são a relação entre o negro e a linguagem; a relação da 

mulher negra com o homem branco; a relação do homem negro com a mulher branca, entre outros.    
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os dois termos parecem convocar a origem para explicar-se com ela e para que possa se 

elaborar uma passagem entre dois." (SIBONY, 1991, p.11) 52. Pode-se estar dividido 

entre dois ou mais objetos. Sibony chama a divisão entre mais de dois objetos de entre-

lieu. No romance Le mariage de plaisir, diversos personagens vivem este sentimento 

sob diferentes aspectos. Alguns destes estão no romance magrebino e são analisados por 

Sibony em seu livro. São aspectos do entre-dois: 

 

[...] entre um homem e uma mulher, entre uma mulher e a outra 

mulher, ou entre uma mulher e ela mesma, entre imigrante e 

autóctone, entre identidades múltiplas, entre um homem e o outro 

homem [...]. O entre-dois é uma forma de corte-elo entre dois termos, 

exceto que o espaço do corte e o do elo são maiores do que se 

imagina; e que cada uma das duas entidades sempre esteve ligada à 

outra. (SIBONY, 1991, p.11) 53 

 

A partir da análise de Sibony, depreendemos do romance que Amir vive o que 

Sibony chama de entre-deux-femmes, porque ele vive dividido entre os caprichos de 

Lalla Fatma e o amor genuíno de Nabou. Lalla Fatma vive também, entre-deux-femmes, 

as debilidades que percebe nela mesma e a segurança demonstrada por Nabou. Nabou 

vive o entre-deux-langues, o wolof, sua língua materna, e o francês. Podemos dizer 

ainda que ela vive o entre-lugar relacionado às línguas, porque ela começa a aprender o 

árabe para fazer as orações dos praticantes do Islã, religião à qual ela se converte. 

Hassan vive o entre-deux-cultures, sendo filho de marroquino e de mãe senegalesa. 

Todavia, o personagem em foco neste capítulo é Salim. O jovem parece colecionar 

entre-deux e entre-lieu(x). Além dos citados acima vividos por ele e pelos outros 

personagens, a ele é acrescentado o entre immigré et autochtone, entre identités 

multiples, entre un homme et l'autre homme. Confirmamos isto na passagem a seguir: 

 

Nous sommes arrivés à Tanger dans l'après-midi. [...]. J'eus une 

impression étrange, comme si je découvrais cette ville pour la 

première fois. Rien n'avait changé depuis mon expulsion. [...] Des 

vendeurs de billets de bateau couraient derrière les voitures des 

immigrés. Des femmes noires avec un bébé dans les bras mendiaient. 

D'autres mendiantes les chassaient. Je me dis que la misère rendait les 

                                                           
52 "L'espace où les deux termes semblent convoquer l'origine pour s'expliquer avec elle et pour que puisse 

s'élaborer un passage entre deux." (SIBONY, 1991, p.11)  
53 "[...] entre homme et femme, entre une femme et l'autre femme, ou entre une femme et elle-même, 

entre immigré et autochtone, entre identités multiples, entre un homme et l'autre homme... L'entre-deux 

est une forme de coupure-lien entre deux termes, à ceci près que l'espace de la coupure et celui du lien 

sont plus vastes qu'on ne croit; et que chacune des deux entités a toujours déjà partie liée avec l'autre." 

(SIBONY, 1991,p. 11)  
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malheureux très méchants entre eux. Racisme tous azimuts, Blancs 

contre Noirs, Noirs contre Blancs. [...] J'observais tout cela avec 

détachement. J'étais chez moi et ailleurs. J'étais étranger et pourtant 

d'ici. Drôle de sensation. Il me fallut lutter contre l'envie de tout 

abandonner et de rejoindre ma famille. J'étais tenté de faire faux bond 

à mes compagnons, mais je devais aller jusqu'au bout. J'étais curieux 

et, en même temps, je craignais le pire. (BEN JELLOUN, 2016, 

p.231-232 - Grifos nossos)  

 

Sibony finaliza seu livro com o capítulo Précisions sur les infinis no qual ele 

abre ainda mais o leque de possibilidades para tentar solucionar o impasse do entre-

dois. Antes de chegar ao entre-dois final, o último entre-dois vivido por todo ser 

humano, que é o entre a vida e a morte, Salim parece encontrar uma solução 

interessante para a angústia das suas origens. Sua perda de origem – assim se diz, 

porque ele não possuía nenhum documento, tornando-se um sans-papiers –, ganhou 

novo sentido quando recebeu um apelido dado por seus companheiros. Junto com o 

apelido, foi como se tivesse recebido uma nova origem, um novo horizonte. 

Observemos abaixo a resolução encontrada por Salim e seus companheiros de périplo: 

 

Nous nous sommes donné des surnoms, car nous n'avions aucun 

document sur nous. Moi, on m'appelle "le Sage" à cause de l'ancêtre 

qui m'a choisi pour guider le groupe. Le plus grand d'entre nous, il 

doit mesurer un mètre quatre-vingt-dix, se fait appeler le "Ciel", celui 

qui venait juste après lui: "Nuage". Et puis il y a "Boutête", à cause de 

sa grosse tête, "Boussac" à cause du sac dont il ne se separe jamais, 

"Klata" parce qu'il ressemble à un fusil. Et le dernier s'appelle 

"Gibraltar" car il ne cesse d'en parler. Cela nous plaît, ces surnoms, ça 

nous donne l'impression d'être neufs, sans passé, promis à un avenir 

merveilleux, encore plus radieux que celui que racontent les livres 

pour enfants. (BEN JELLOUN, 2016, p.211 - Grifo nosso) 
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7 – CONCLUSÃO 

 

Un jour elle [Nabou] ramena à la Maison 

une édition de poche des Milles et une nuits 

qu'elle avait achetée sur le trottoir rue 

d'Italie. Elle commença à lire une histoire à 

Amir, qui aussitôt la continua – il en 

connaissait l'essentiel par la tradition orale.  

 

Tahar Ben Jelloun, Le mariage de plaisir 
 

 Tivemos acesso pela primeira vez aos textos do escritor Tahar Ben Jelloun através 

de um de seus contos explanado em aula ministrada na Aliança Francesa. Fascinada 

pelo conto, procuramos outras obras do escritor. Viemos a ler o romance bejellouniano 

Le mariage de plaisir no mesmo ano de sua publicação e tivemos certeza de que este 

deveria ser o objeto central de nossa pesquisa no Mestrado. 

Durante a leitura do romance, descobrimos alguns pontos que tocam tanto o 

Brasil quanto o Senegal, territórios cujas construções identitárias possuem semelhanças 

no tocante aos aspectos históricos e culturais. O que as placas tectônicas separaram, a 

Literatura reuniu neste estudo. 

Baseando-nos em textos teóricos do próprio Tahar Ben Jelloun, pudemos 

constatar que o Senegal, tal como o Brasil, foi e é alvo de muito preconceito de cor. No 

Brasil, talvez seja um preconceito mais velado ou que pode variar de uma região para 

outra, como é o caso da região sul, onde há menor índice de habitantes negros e é onde 

há várias ocorrências de cunho racista nos estádios de futebol. Os senegaleses também 

são alvo de racismo, porém, fora de seu país, como se viu repetidamente nesta 

Dissertação. 

O povo senegalês viveu uma experiência negativa em sua construção identitária, 

assim como o Brasil, por meio da escravidão e da exploração sofrida ao longo dos anos, 

gerando o recalcamento dos indivíduos, devido à imposição da cultura marroquina 

altamente influenciada pelas culturas européias como modelos a serem assimilados em 

todo o território colonizado. Os povos da África subsaariana foram trazidos à força para 

o trabalho escravo, tiveram suas memórias, individual e coletiva, completamente 

apagadas pelos colonizadores. Objeto principal deste estudo, o romance do escritor 

Tahar Ben Jelloun, mostra, em diversas passagens, que a memória do povo 

negroafricano foi liquidada, porém os traços deste apagamento forçado e a violência que 
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marca a construção identitária destes povos, seja na perspectiva individual ou coletiva, 

ainda podem ser vistos. Citamos esta passagem para exemplificar as marcas deixadas, 

inclusive na geografia: 

 

Amir lui apprit [à Karim] que cette île [l'île de Gorée], qui était passée 

des mains des Hollandais à celles des Français et aussi des Anglais, 

était le lieu de passage des esclaves vers l'Amérique. Certains venaient 

de Saint-Louis du Sénégal, d'autres du Ghana. Il restait encore 

quelques traces de cette tragédie, que le visiteur pouvait deviner. 

Karim ne comprenait pas pourquoi on faisait du mal à des innocents. 

Amir tentait de le rassurer et lui disait qu'en bon musulman, il 

condamnait l'esclavage. (BEN JELLOUN, 2016, p.53 - Grifos nossos) 

 

Pudemos constatar que a religião não exerce em si mesma nenhuma influência 

sobre as escolhas do indivíduo, mas que ela é utilizada algumas vezes como força 

propulsora para os bons ou maus desígnios humanos. O escritor se utiliza várias vezes 

das falas do personagem Amir que, ao que parece, é seu duplo narrador, para mostrar 

que Amir tem um bom caráter e por isso segue fielmente sua religião, porém aqueles 

que também são muçulmanos e mau caráter, utilizam-se dela para fundamentar seu 

mau-caratismo. Em seu ensaio L'islam expliqué aux enfants (2012), Ben Jelloun explica 

que "a manipulação dos textos religiosos é fácil. Tudo depende da leitura que se faz." 

(BEN JELLOUN, 2012, p.12) 54. Salim, neto de Amir, parece confirmar a constatação 

apresentada nesta parte do estudo. Nesta passagem, o neto de Amir entra em um taxi, no 

Marrocos, seu país de origem, e o motorista barbudo explicita alguns pensamentos 

diferentes do seu, logo Salim é rotulado como um africano e não como marroquino 

conterrâneo do taxista. Salim depreende do discurso do dono do táxi que a ignorância, a 

arrogância e o prejulgamento que os indivíduos estão dispostos a fazer do Outro não 

têm nada a ver com a religião e que não há liberdade para expressar um ponto de vista 

divergente:  

 

[...] il se dit [Salim]: ça commence par des salamalecs ensuite ça 

dégénère… Pas envie de me justifier… Le barbu a ses convictions, 

moi j'ai les miennes, ça sert à rien de les confronter, de toute façon il 

m'a déjà catalogué, je suis africain. Avec ces gens-là, on ne discute 

pas, on approuve ou on se tait… C'est la preuve que nous ne sommes 

pas démocrates. Le voisin qui refuse de baisser le son de sa télé est de 

la même espèce, égoïste, intolérant et arrogant. Lui aussi met l’islam 

à toutes les sauces. Et puis cet autre encore qui se permet de ne pas 

                                                           
54 "[...] la manipulation des textes religieux est facile. Tout dépend de la lecture qu'on en fait." (BEN 

JELLOUN, 2012, p.12)  
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payer les charges de son appartement parce qu'il considère que tout lui 

est dû. Ou cet avocat, connu pour perdre tous ses procès, qui veut faire 

la loi, empêcher les couples non mariés d'habiter dans son immeuble. 

Lui aussi fait partie de cette ligue de la vertu contre le vice. Impossible 

de discuter, aucune liberté pour exprimer un point de vue opposé. 

Hassan, lui, savait à quoi s'en tenir. L'islam avait bon dos. Il aurait 

voulu leur expliquer qu'ils confondaient tout et excusaient leur bêtise 

au nom d'un islam qui n'avait rien à voir avec leurs comportements 

égoïstes et fanatisés. Il se dit: Dans ce taxi il y a le Maroc [representé 

par le chauffeur du taxi] avec ses croyants et ses opportunistes, avec 

ses préjugés et ses outrances et puis il y a moi, qui ne suis pas bon 

musulman et qui ne peux pas le dire, qui suis perçu comme un 

étranger [dans son pays]. (BEN JELLOUN, 2016, p.184 - Grifos 

nossos) 

 

Outra conclusão importante a que chegamos é que o choque entre as culturas 

marroquina e senegalesa fez com que essas culturas se transformassem, dando origem a 

duas identidades hibridizadas, porém desunidas, inacabadas, compósitas e 

multifacetadas, devido ao fator imprevisibilidade do resultado da miscigenação de dois 

povos tão ricos em diversidade. Dito isto, um fato que não pode passar 

desapercebidamente é o fato de que as duas nações têm o sofrimento e o preconceito 

como marco de suas histórias. No entanto, o Marrocos, ao invés de demonstrar 

solidadriedade ao Senegal, rechaçando o comportamento preconceituoso e falsamente 

superior de outra nação, neste caso a França, replica o comportamento do colonizador e 

difunde o French way of life.  

 Tahar Ben Jelloun esclarece que é preciso lutar contra todos os preconceitos e 

injustiças cometidas na sociedade marroquina. É preciso que esta luta comece na escola. 

As meninas devem participar dela e ir até o final e não serem impedidas de frequentá-la 

ao atingirem a puberdade. E, segundo ele, é vital retirar dos livros "os exemplos que 

favorecem o fechamento da mente ou que fazem a criança crer que é normal que o 

homem agrida a mulher, ou que a mulher deva ficar em casa enquanto o homem 

trabalha, etc." (BEN JELLOUN, 2012, p.103) 55. 

No processo de metaforização do racismo, através da reinventividade, Ben 

Jelloun abusa de elementos extremamente simbólicos, como as viagens para compras 

feitas por Amir em um país de maioria negra. O autor utiliza-se também, e 

principalmente, da metáfora dos gêmeos Hassan e Houcine, um negro e outro branco, 

para mostrar que, embora sejam dois seres humanos dotados das mesmas capacidades, 

                                                           
55 "[...] les exemples qui favorisent la fermeture d'esprit ou qui font croire à l'enfant qu'il est normal que 

l'homme frappe la femme, ou que la femme doive rester à la maison pendant que l'homme travaille, etc." 

(BEN JELLOUN, 2012, p.103) 
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tomam rumos completamente diferentes devido a uma única diferença, a cor de suas 

peles. Assim, logo no início da trama, Goha já mostra para o leitor o que ele encontrará 

em Le mariage de plaisir, ou seja, a memória e a resistência contidas em sua narrativa: 

"[...] beaucoup de haine et de mépris, de méchanceté et de cruauté. C'est normal. 

L'homme est ainsi. Je préférais que vous le sachiez pour que vous ne vous étonniez de 

rien". (BEN JELLOUN, 2016, p.15). O autor do romance se mune desses três elementos 

essenciais para o sucesso desta grande narrativa: memória, resistência e reinventividade. 

Encontramos fragmentos relativos à memória, ao passado, nas passagens referentes a 

Nabou, sua indecisão em partir e seus pedidos de conselho ao seu baobá, em que, 

segundo ela, habitavam seus ancestrais. Sobre a resistência, o personagem Salim é a sua 

personificação. Como ele não tem uma origem bem definida, ele luta, resiste, no 

presente, e morre resistindo por tudo aquilo em que acredita, ainda que tentem 

convencê-lo de que é melhor resignar-se e aceitar. A perda de sua origem o move a 

continuar na errância, sempre em busca de algo: 

 

Nous sommes des "sans" : sans identité, sans nom, sans prénom, sans 

argent, sans attaches, sans famille, sans mémoire, du moins 

officiellement. En arabe cela se dit "Bidoun". Il paraît que des milliers 

d'hommes et de femmes qui ont perdu leur pays, leur terre, errent, un 

peu comme nous, à la recherche de n'importe quel travail, sans rien 

avoir sur eux, sans nationalité, sans mémoire. (BEN JELLOUN, 2016, 

p.212) 

 

A reinventividade está na própria escrita benjellouniana, ou seja, a técnica, em 

seu processo criativo e nas figuras que ele usa para tal. Esses três ingredientes também 

são encontrados na passagem seguinte: "Il [le conteur] était, disait-on, maître dans cette 

technique qui consiste à poser un regard sur le présent tout en gardant toujours un pied 

dans le passé, souvent moins glorieux qu'on ne le dit." (BEN JELLOUN, 2016, p.13 -

14).  
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