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RESUMO 

A proposta é estudar as figurações da (i)migração a partir de dois romances 
contemporâneos, Amrik, de Ana Miranda e A chave de casa, de Tatiana Salem Levy. 
As mobilidades ficcionais propiciam reflexões sobre as formas de enraizamento e os 
processos de identificação cultural na contemporaneidade. É necessário, portanto, 
posicionar-se diante de duas questões: reconhecer a existência de um sujeito, um 
ser, composto por múltiplas identidades, entre as quais a fornecida pela existência 
em lugar próprio, pensando nas consequências de sua perda; e, em outra direção, 
questionar a existência desse ser e desse lugar, analisando os desdobramentos de 
um deslocamento/exílio fundamental dado pelo discurso. A primeira reflexão sugere 
a existência de uma nação, de um grupo de pertencimento; a segunda, defende uma 
negatividade, que observa no corpo ou na linguagem as marcas de uma ruptura 
intransponível. As discussões em torno dos movimentos migratórios encaminham-se 
sempre, apesar de enfoques diversos, para o debate em torno das memórias, da 
identidade e da cultura dos povos migrantes. Desde já, frisa-se a necessidade de um 
estudo que busque, dentro do debate acadêmico, diluir as fronteiras disciplinares, 
visando um olhar mais expansivo e abrangente dos objetos literários. Sendo assim, 
os pressupostos teórico-metodológicos que ora apresenta se sustentam em 
conceitos da filosofia e da crítica culturalista, por compreender que essa perspectiva 
crítica se ajusta ao interesse de estudar as figurações da imigração-migrância, o 
exílio, as errâncias e as noções de pertencimento na contemporaneidade, no sentido 
da transversalidade e do diálogo de saberes.  
 
 
Palavras-chave: Literatura. Imigração. Migrância. Exílio. Tatiana Salem. Ana 
Miranda 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The proposal is to study the figurations of (i) migration based on two contemporary 
novels, Amrik, by Ana Miranda and A chave de casa, by Tatiana Salem Levy. The 
fictional mobilities provide reflections on the forms of rooting and the processes of 
cultural identification in contemporary times. It is necessary, therefore, to face two 
questions: to recognize the existence of a subject, a being, composed of multiple 
identities, including that provided by existence in its own place, thinking about the 
consequences of its loss; and, in another direction, to question the existence of this 
being and that place, analyzing the consequences of a fundamental displacement / 
exile given by the discourse. The first reflection suggests the existence of a nation, a 
group of belonging; the second defends negativity, which observes the marks of an 
insurmountable rupture in the body or language. Discussions around migratory 
movements are always moving, despite different approaches, to the debate around 
the memories, identity and culture of migrant peoples. From now on, the need for a 
study that seeks, within the academic debate, to dilute the disciplinary boundaries, 
aiming at a more expansive and comprehensive look at literary objects, is 
emphasized. As soon, the theoretical and methodological assumptions that it 
presents are based on concepts of philosophy and cultural criticism, as it 
understands that this critical perspective fits the interest of studying the figures of 
immigration-migration, exile, wandering and the notions of belonging in contemporary 
times, in the sense of transversality and the dialogue of knowledge. 
 
 
 
 
Keywords: Literature. Immigration. Migration. Exile 
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INTRODUÇÃO 

 

Questões de princípio 
 
 

No Brasil, o imigrante, visto como o “outro”, “o estranho”, fora, não raras 

vezes, foco de avaliações apressadas que, constantemente, resultavam em atitudes 

racistas ou xenofóbicas. Desde a década de 1920, o estrangeiro passou a ser 

identificado como “desejável” ou “indesejável” ao país, seguindo critérios políticos, 

étnicos, culturais e religiosos. Os argumentos das autoridades governamentais eram 

de que os imigrantes deviam ser “exemplares” para não “desfigurar” ou 

“desnaturalizar” a identidade cultural brasileira. Essa atitude, provavelmente, inspirou 

práticas discriminatórias, influenciadas por um pensamento intolerante, relacionado 

às imagens estereotipadas de árabes, negros, judeus, portugueses, por exemplo. 

Enquanto imigrantes europeus eram vistos com “ares de civilidade”, outros eram 

identificados como  “ameaça” para a composição da população brasileira.  

Essas imagens estereotipadas dos imigrantes acabaram por reproduzir 

um discurso oficial das autoridades brasileiras que persistiam na ideia do trabalhador 

ideal, que não deixava de ser também uma forma de propagar preconceitos. Dessa 

forma, as imagens vinham carregadas de sentidos, ou seja: o governo brasileiro 

queria e tinha interesse em levas de imigrantes no território nacional, principalmente 

por questões econômicas, mas, em contrapartida, esses povos tinham que garantir o 

branqueamento da população (RIBEIRO, 1995, p.243). A solução seria a de impedir 

a entrada de certos grupos étnicos – negros, japoneses e judeus, principalmente, de 

forma a não provocar a “má formação étnica”.  

Através desse pensamento, identifica-se um dos motivos do combate a 

certos grupos de estrangeiros avaliados como “indesejáveis”. Acontecimentos 

políticos internacionais, como a queda do Império Otomano, contribuíram para firmar 

junto à política brasileira a imagem negativa de grupos vindos do Oriente. 

Preconizavam a homogeneidade em substituição às diversidades, indo na 

contramão das políticas democráticas que lutavam por direitos iguais a todo e 

qualquer cidadão. 

Este recorte é importante, porque aponta para o fato de que as imagens 

dos imigrantes foram modeladas pelo discurso de grupos dominantes. A imigração e 
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seus efeitos foram estudados por diferentes áreas: Artes, Geografia, Literatura,  

Sociologia, História, entre outros, a partir de várias perspectivas. O foco aqui é o 

discurso literário, que não deixa de compreender a estratificação complexa dos 

imaginários nacionais, contribuindo, desse modo, para entender o complexo tema da 

“identidade nacional”, construído por meio de elementos heterogêneos e até 

contraditórios.  

A proposta de estudar as figurações da (i)migração na literatura brasileira 

contemporânea surgiu, inicialmente, no curso de mestrado, na Universidade Federal 

de Minas Gerais, ao cursar disciplinas voltadas para as migrações na Literatura 

Brasileira Contemporânea, ministradas pela professora Maria Zilda Ferreira Cury. 

Ademais, através da minha própria experiência familiar: filha de mãe piauiense e pai 

baiano, que se destinaram ao norte do país em busca de melhores condições de 

vida – representando milhares de migrantes nordestinos que se deslocaram 

forçosamente. Os discursos proferidos por ambos ecoam uma verdadeira canção do 

exílio: “nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos 

bosques têm mais vida”. Eles trazem consigo lugares afetivos que guardam na 

memória como forma de suportar/superar o luto de terem deixado, definitivamente, a 

terra mãe para trás. A Bahia do meu pai só existe nele e para ele. Da mesma forma 

que é o Piauí da minha mãe, um misto do que foi e a fantasia do que pode ser. 

Assim, surgiu o desejo de estudar romances que representam ou reconstroem esses 

sentimentos do entre-dois, ou melhor, as subjetividades dos sujeitos em trânsito, que 

estão aqui e em todo lugar.  

Nesse sentido, o propósito desta tese é estudar dois romances 

contemporâneos, Amrik, de Ana Miranda e A chave de casa, de Tatiana Salem Levy, 

tendo como recorte as figurações da (i)migração libanesa e judaica na literatura em 

uma perspectiva mais identitária e cultural. Tem-se a consciência de que a 

imigração, o exílio, a errância não são apenas processos físicos, espaciais e 

temporais, também são movimentos de caráter mental, psicológico. Então, qual 

sentimento aflorado quando se perde um determinado espaço geográfico e humano 

(relação do lugar de origem e pertencimento)? Por que a expropriação é motivo de 

dor? Como tomar a condição de imigrante como fratura, como uma impossibilidade 

de alcançar através da linguagem? 
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Essas mobilidades ficcionais propiciam reflexões sobre as formas de 

enraizamento na contemporaneidade. É necessário, portanto, posicionar-se diante 

de  duas questões: reconhecer a existência de um sujeito, um ser, composto por 

múltiplas identidades, entre as quais a fornecida pela existência em lugar próprio, 

pensando nas consequências de sua perda; e, em outra direção, questionar a 

existência desse ser e desse lugar, analisando os desdobramentos de um 

deslocamento/exílio fundamental dado pelo discurso. A primeira reflexão sugere a 

existência de uma nação, de um grupo de pertencimento; a segunda, defende uma 

negatividade, que observa no corpo ou na linguagem as marcas de uma ruptura 

intransponível.  

Visando alcançar os objetivos, a tese foi dividida em quatro capítulos. O 

capítulo 1, “A figura do (i)migrante na literatura brasileira contemporânea”, apresenta 

um breve mapeamento de livros atuais que retratam a questão da imigração, do 

exílio e da errância, além disso, a imagem do (i)migrante na ficção de nossa época. 

A ideia não é eleger as mais importantes ou melhores obras da literatura 

contemporânea, mas observar como diferentes autores refazem a condição do 

hóspede, do imigrante, do estrangeiro em nossa literatura. Este capítulo levanta 

algumas indagações importantes que serão tratadas ao longo da tese: como a 

literatura recria sujeitos em processo de deslocamento? A lógica da vivência do 

imigrante é a da realização ou de uma irrealização perversa e destrutiva? Como o 

imigrante se reelabora entre dois mundos? Como e por que esses sujeitos se 

utilizam de estratégias de afirmação da tradição? Os imigrantes conseguem superar 

o luto da perda da terra natal? 

O capítulo 2, “A dupla subalternidade: mulheres (i)migrantes”, empreende 

uma análise da (i)migração na perspectiva do imaginário feminino, pautado nas 

reflexões teóricas de Gayatri Chakravorty Spivak, do livro Pode o subalterno falar?, e 

de Julia Kristeva, em Estrangeiros para nós mesmos. Reflete-se sobre a mulher 

(i)migrante, sem aprofundar na discussão sobre os diferentes feminismos. O 

propósito é pensar a narrativa de (i)migração elaborada e vivenciada por mulheres a 

partir de violências distintas e maneiras que ora se assemelham, ora se diferenciam. 

Pretende-se compreender, portanto, como as (i)migrantes reinterpretam e 

reinventam diferencialmente as suas experiências de vida, no contexto de mudanças 

dramáticas e do confronto com valores culturais diversos. Observa-se a construção 
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dos romances, pensando nas imagens que as autoras produzem da mulher marcada 

pela dupla subalternidade: a de ser entrecortada por duas culturas, dois mundos – a 

realidade da migrante – e também a de ser mulher, de ser desejo e sedução no 

mundo masculino, trazendo a marca da estrangeiridade, mas, também, da 

resistência por ocupar o espaço da marginalidade.  

Ainda neste capítulo busca-se desenvolver teoricamente os termos, a 

saber: imigração vinculado ao de migrância, errância e exílio – termos com sentidos 

semelhantes, mas com peculiaridades e contribuições diversas para a compreensão 

das obras literárias selecionadas para estudo. Esses termos contribuem para 

demarcar a reflexão dos trânsitos migratórios distante de um caráter mais 

sociológico ou geográfico, mesmo tratando de fluxos de pessoas de um 

país/cidade/região para outros(as). Nesse sentido, ao selecioná-los o viés é mais 

discursivo, cultural, literário, filosófico, que é realmente o intuito desta pesquisa.  

Parte-se depois para uma análise do romance A chave de casa, 

reservado ao capítulo 03, “A Chave de casa: (re)construção de memórias 

ancestrais”. Esse capítulo desdobrou-se em cinco tópicos, sendo que o primeiro é 

uma breve biografia da escritora, trazendo publicações teóricas e literárias 

relevantes de Tatiana Salem Levy. Apresenta-se ainda,brevemente, a história de 

emigração da família Salem explanada por Boris Fausto, no livro  Negócios e ócios, 

na tentativa de compreender o percurso da família e os motivos da viagem para o 

Brasil.  

O subitem 3.2, “Ficção de si como outro – ‘Nunca falo sozinha, falo 

sempre na companhia desse sopro que me segue desde o primeiro dia’”, desenvolve 

o argumento de que A chave de casa é uma narrativa de filiação, porque ao longo 

do romance a narradora procura compreender a sua própria trajetória de vida a partir 

da história de seus ancestrais. Discute-se ainda o caráter autoficcional da obra, 

tentando mostrar o estilo da escrita de Tatiana Salem, que se coloca como uma 

exilada diante da própria escrita, da própria realidade – ela exprime a intimidade do 

seu eu no jogo com os vazios e com a ambiguidade, se desdobrando para fora do 

mundo, colocando em xeque certeza e valores.  

No tópico 3.3, “Memória/esquecimento –‘O passado não se chama 

medo’”, reflete sobre a memória do trauma vinculada à necessidade de escrita. O 

desejo é pensar na relação entre a narrativa, o trauma e a memória. Para tanto, é 
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relevante suscitar algumas reflexões sobre a memória do trauma, e ainda a 

necessidade e, paradoxalmente, a impossibilidade de narrar as histórias que 

surgiram em tempos de luto, dor, guerras, exílios.  

No tópico 3.4 “Identidade/desconstrução – ‘Somos judeus mesmo quando 

não o somos’”, a finalidade é situar o contexto histórico e político em que o judeu 

chegou ao Brasil, além de refletir sobre a questão identitária do judeu – o devir 

judeu. No último tópico, o 3.5, “Herança/ruptura – ‘Carrego meu passado, carrego 

uma história que é e não é a minha’”, o intuito é mostrar como o deslocar-se no 

romance tem a ver com formas de lidar com a herança judaica. Neste tópico, o 

diferencial é o contraponto da história de Tatiana Salem com a de sua mãe Helena 

Salem, encontrada no livro Entre árabes e judeus: uma reportagem de vida. A busca 

por esse livro, que é uma autobiografia, parte da vontade de adentrar na história de 

vida dessa família como pontapé inicial para reflexões em torno do fardo que a 

narradora de A chave de casa carrega.  

Parte-se para o último capítulo, “Amrik: tessituras discursivas do 

deslocamento”. Este capítulo por questões metodológicas foi dividido em cinco 

tópicos, sendo que o primeiro é introdutório, apresenta vida e obra de Ana Miranda, 

além da crítica sobre Amrik. No 4.2, “Histórias daqueles tempos: ‘a nossa vida 

verdadeira neste fim de mundo era de lágrimas’”, uma breve exposição da condição 

do imigrante libanês no Brasil, apresentando os conflitos, os dramas e os 

preconceitos gerados a partir do deslocamento. O tópico 4.3, “Estereótipos – ‘Não é 

o mundo árabe o que as pessoas pensam’”, tem o objetivo de (re)pensar imagens e 

discursos apresentados em Amrik sobre o Oriente, tendo como mote as questões: 

Ana Miranda explora o exotismo orientalista? Ao se confrontarem com o “outro 

majoritário”, que representações constroem e que emoções experienciam os 

imigrantes árabes quando chegam ao Brasil do século XIX?  Para esta reflexão, 

utiliza-se de forma central o pensamento de Edward Said (1995), Homi K. Bhabha 

(2013) e Stuart Hall (2016).  

Dando continuidade, no tópico 4.4, intitulado “A tradução da tradição – ‘o 

passado fica para trás mas vem junto’”, aborda-se, a partir da noção de tradução 

cultural, de Homi K. Bhabha (2013), a incorporação de elementos do passado para 

reivindicar uma identidade no presente em um novo espaço. Desse modo, a 

compreensão da cultura migrante do entre-lugar, leva-nos a encarar o conceito de 
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cultura para além da “‘canonização da ‘ideia’ de estética’, vendo com uma produção 

irregular de sentido e de valor” (BHABHA, 2013, p.276). Detêm-se, portanto, nas 

expressões culturais, como a culinária, os provérbios e a dança, que, são, de certa 

forma, a tentativa (embora fracassada) da possibilidade de uma continuidade, de 

uma restituição do passado. 

No último subitem deste capítulo, “Os indecidíveis: ‘minha vida corre nas 

águas’”, empreende-se uma leitura do desfecho do romance, trazendo o olhar de 

vários pesquisadores a respeito da questão central do livro: Amina aceita ou não 

casar com o mascate Abraão? Essa questão abrange outros indecidíveis, como o 

desaparecimento da mãe de Amina, induzindo a leitura para um modo de escrita 

espectral ou como um mal de arquivo.  

As discussões em torno dos movimentos migratórios encaminham-se 

sempre, apesar de enfoques diversos, para o debate em torno das memórias, da 

identidade e da cultura dos povos migrantes. Desde já, frisa-se a necessidade de um 

estudo que busque, dentro do debate acadêmico, diluir as fronteiras disciplinares, 

visando um olhar mais expansivo e abrangente dos objetos literários. A consciência 

é de não apenas interpretar, mas de experimentar, de não mais semantizar a obra, 

mas de fazer o trabalho de intercessões. Sendo assim, os pressupostos teórico-

metodológicos que ora apresenta se sustentam em conceitos da filosofia e da crítica 

culturalista, por compreender que essa perspectiva crítica se ajusta ao interesse de 

estudar as figurações da imigração-migrância, o exílio, as errâncias e as noções de 

pertencimento na contemporaneidade, no sentido da transversalidade e do diálogo 

de saberes.  

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que vê a necessidade de 

rompimento com uma episteme imperial do Ocidente, que em nome de uma 

racionalidade universal tem silenciado vozes, saberes e formas de ser de regiões 

significativas no mundo. As obras literárias escolhidas para análise demonstram o 

desejo de percorrer novos limiares críticos, propondo reconfigurar mapas e 

cartografias, desorganizar modelos epistemológicos estabilizados que preconizam a 

uniformização e a homogeneidade como princípio norteador.  

Estudar nessa perspectiva as migrações, a condição do migrante, torna-

se relevante para os estudos literários e culturais contemporâneos, pois possibilita 

reconfigurar ou repensar o próprio conceito de identidade, que foi consolidado por 
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muitos anos como um conceito concreto, estável, condizendo com a própria 

etimologia da palavra, que se forma a partir do radical latino identitas, identitate e se 

caracteriza por aquilo que é igual e idêntico. Distante dessa concepção, propõe-se 

compreendê-la como algo que se forma a partir da negociação entre semelhanças e 

diferenças, ou seja, a identidade como um construto, algo que se constrói e se 

reconstrói incessantemente. Prefere-se utilizar, em vista disso, o termo identificação 

– proposto por Hall (2011, p.15) – ao invés de identidade, porque a identificação é 

um processo conflituoso e ambivalente que implica uma visão não transcendental e 

não sintética da realidade.  

Nesse sentido, as migrâncias, os exílios acabam por nos levar a 

questionar a pertença única, propiciando novos olhares para o debate identitário. A 

identidade será tratada, neste estudo, sempre como discurso e imagem, assim como 

considera Homi K. Bhabha – o sujeito não pode ser apreendido sem a ausência ou a 

invisibilidade que o constitui (2013, p.88). A identidade nunca é um a priori, nem um 

produto acabado, ela é sempre um processo problemático que dá acesso a uma 

imagem da totalidade. A identidade será pensada a partir da ideia de suplemento, 

pharmakón, rastro, différance – conceitos derridianos que abalam a lógica do 

pensamento ocidental apoiado em binarismo e na noção de origem.  

Sabendo dessa condição fluida e heterogênea do sujeito contemporâneo, 

algumas questões serão desenvolvidas ao longo do percurso: como descrever a 

relação do imigrante com a terra de origem e como delinear a natureza de seu 

“pertencimento”? De que maneira devemos pensar a identidade nacional brasileira à 

luz de experiências migratórias? Como a literatura recria os seres 

migrantes/imigrante/exilados/expatriados que elaboram modos singulares de 

vivenciar o “entre-dois”? “Poderemos viver intimamente, subjetivamente, com os 

outros, viver os outros, sem ostracismo, mas também sem nivelamento? ” 

(KRISTEVA, 1994, p.9).   

Essas reflexões são fundamentais para pensar a condição e a posição do 

sujeito migrante no mundo contemporâneo. O (i)migrante, o exilado, situa-se no que 

Bhabha chama de entre-lugar -“embora em si irrepresentável, constitui as condições 

discursivas da enunciação que garantem que o significado e os símbolos da cultura 

não tenham unidade ou fixidez primordial” (Bhabha, 2013, p.74) – esses sujeitos 

hifenizados, que ocupam o “aqui” e o “lá”, simultaneamente, são os que 
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privilegiadamente conhecem os impasses e as ambiguidades do entre-dois, tais 

como as tensões entre o Mesmo e o Outro, entre a língua materna e a língua 

estrangeira. Esse estar no meio, no entre-lugar, é permitido, principalmente, devido 

à impossibilidade que o estrangeiro encontra de se integrar a sua terra natal (a volta 

ao lar é sempre uma impossibilidade; quem volta já não é mais aquele que saiu) e, 

por outro lado, pelo estranhamento ao novo lugar, o imigrante também não se 

encontra nesse novo lugar, ele é o estranho.  

Nesse sentido, ao examinar a literatura brasileira contemporânea sob a 

perspectiva da migração, temos um ponto de partida: protagonistas migrantes 

vacilam, tanto concreta quando figurativamente, entre diversos espaços. Ao levar em 

consideração a íntima relação entre o espaço e o sentimento de pertencimento, 

essas narrativas propagam, muitas vezes, geografias instáveis, como Marc Augé 

(1994) pontua, permitindo o cruzamento entre o local e o global e expondo, de certa 

forma, a artificialidade das fronteiras espaciais e as noções fixas de tempo e espaço, 

em um processo de (re)negociação cultural e apropriação cultural.  
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1. A FIGURA DO (I)MIGRANTE NA LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 

 

 
Migrar é perder a língua e a casa, ser rejeitado por outros, 
tornar-se invisível, ou ainda pior, um alvo (Salman Rushdie). 

 

 

Surge, na cena literária brasileira contemporânea, um emaranhado de 

vozes dissonantes que buscam legitimidade de modos de pensar, ser e agir nos 

mais variados contextos de representação. Grupos diversos ecoam nos centros 

instituídos, causando, muitas vezes, conflitos e desajustes a grupos considerados 

hegemônicos. Sem dúvida, há certa dificuldade de caracterizar as produções 

atuais, por conta da proximidade temporal e espacial e, ademais, não se tem 

ainda, como no Modernismo, uma vertente fundadora, mesmo que com linhas e 

perspectivas diferenciadas. Então, é sempre um desafio refletir e compreender as 

configurações de um projeto literário que ainda está em formação. Cabe ressaltar, 

seguindo reflexões de Karl Erik Schollhammer (2009), Beatriz Resende (2008), 

Helena Bonito Pereira (2011), Maria Zilda Ferreira Cury (2015) e Regina 

Dalcastagnè (2012) sobre a literatura brasileira contemporânea que não existe o 

consenso teórico, ou o desenvolvimento de uma escola literária que determine 

formas homogêneas de produção. Pelo contrário, os estudiosos apontam para 

uma literatura não hegemônica, que abarca em seu modo de criação 

especificidades que podem aliar características do passado, com outras que se 

reinventam enquanto produções. 

Ademais, é uma atividade complexa estudar os deslocamentos, a 

migrância, o exílio na ficção contemporânea, sabendo do crescente número de 

estudos mundiais que abordam relações que envolvem as mobilidades humanas e 

suas representações na literatura. Alguns autores destacam que a mobilidade 

aparece como disciplina de peso a partir de 1996, quando passa a discutir os 

paradigmas das novas mobilidades, no entanto, há controvérsias. Observa-se nos 

anos de 1960 que teorias nesse sentido já se fortaleciam, ou nos anos 2000, que 

também se verifica prestígio nas teorias de exílio e diáspora – nesse período as 

locomoções tomaram força desmedida, é só pensar na quantidade de refugiados, 

trabalhadores ilegais, turistas, entre outros, que circulam pelo mundo. 
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A contemporaneidade encontra espaço fértil para (re)discutir os espaços, 

os tempos, a história e as subjetividades, além do deslocamento e seus efeitos. A 

literatura, desse modo, constitui-se como ferramenta de desestabilização do 

discurso histórico, desmistificando a representação e frisando a incapacidade de 

significar uma verdade única. Maria Zilda Cury, em um texto que fala de 

tendências da literatura brasileira contemporânea, afirma que as narrativas de 

nossa época têm certa obsessão pelo tempo presente, como se isso fosse uma 

estratégia para apreender o tempo antes que ele se perca nas múltiplas vozes que 

se entrecruzam no mundo. 

 

Talvez se possa dizer que se trate da criação de um espaço de 
resistência conferido pela arte contemporânea, que recusa o 
esquecimento, que insiste sobre a representação memorial, mas, 
certamente, não como um trabalho de recuperação retrospectiva, como 
monumentalidade ou nostalgia; antes, como modo de encenar a 
experiência traumática, de tentativa, mesmo que fadada ao fracasso, de 
fazer o luto, de se vergar sobre o passado como forma de reflexão sobre 
as aporias do tempo presente (CURY, 2015,p.216). 

 

Há uma tentativa, nesse sentido, de compreensão do tempo presente a 

partir de uma volta ao passado, a partir de deslocamentos, errâncias, exílios 

voluntários. Vários romancistas brasileiros contemporâneos têm representado 

deslocamentos espaciais e temporais, mas, sobretudo, movimentos que revelam o 

lado sombrio e subjetivo das personagens/protagonistas. As migrações provocam 

fragmentações de todas as ordens, sejam culturais, identitárias, linguísticas e 

sociais – manifestações próprias de nosso mundo globalizado ou, como diz 

Renato Ortiz (1994), uma cultura mundializada que atravessa as realidades dos 

diversos países de maneira diferenciada. 

Elabora-se um breve mapeamento de livros atuais que retratam a 

questão da imigração, do exílio e da errância, além disso, a imagem do imigrante 

na ficção de nossa época. O intuito não é, de forma alguma, eleger as melhores 

ou mais importantes obras ou nomes da literatura atual, longe disso, mas tecer 

comentários sobre livros que possibilitem pontuar questões a respeito da condição 

do hóspede, do imigrante, do estrangeiro em nossa literatura. Algumas reflexões 

surgem inicialmente: como a literatura recria sujeitos em processo de 

deslocamento? A lógica da vivência do imigrante é a da realização ou de uma 
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irrealização perversa e destrutiva? Como o imigrante se reelabora entre dois 

mundos? Como e por que esses sujeitos se utilizam de estratégias de afirmação 

da tradição? Os imigrantes conseguem superar o luto da perda da terra natal? 

O objetivo deste capítulo não é analisar com profundidade várias obras 

literárias, no entanto, propõe-se elaborar, numa abordagem panorâmica, como 

alguns autores recriam, sustentados em um discurso ficcional, a realidade 

migrante. Cada um a seu modo, muitos apoiados em suas próprias histórias de 

vida, como é o caso de Salim Miguel, Milton Hatoum, Tatiana Salem, Conceição 

Evaristo que recontam tradições perdidas, reelaboradas e construídas entre ficção 

e realidade. 

A visão de literatura brasileira contemporânea que se sustenta aqui 

dialoga com as reflexões propostas por Karl Erik Schollhammer, no livro Ficção 

brasileira contemporânea, em que se discute o que é ser contemporâneo não 

apenas pelo marco temporal, mas a partir de uma abordagem mais filosófica (a 

pretendida nesta pesquisa também) - dialogando com Barthes, Agamben, 

Nietzsche – em que se percebe um sentido mais expressivo de impor uma 

presença performativa. Em outras palavras, a investida da literatura na realidade 

social, nos problemas cotidianos, culturais de nosso tempo – o crime, a violência, 

a corrupção, a miséria. Nesse sentido, ser contemporâneo é ser capaz de orientar-

se no escuro; reconhecer e se comprometer com um presente com o qual não é 

possível coincidir. Nas palavras do autor: 

 
A crítica da literatura brasileira contemporânea ressalta insistentemente o 
traço da presentificação (Resende,2007) na produção atual, visível no 
imediatismo de seu próprio processo criativo e na ansiedade de articular 
e de intervir sobre uma realidade presente conturbada 
(SCHOLLHAMMER, 2009, p.15). 

 

É perceptível que na literatura de nossos dias existe um interesse maior 

pela cidade, ao invés do meio rural. Os problemas da cidade aparecem como 

protagonistas e a ficção surge, de certo modo, como ferramenta de denúncia 

social do lado perverso da globalização. Muitas vezes, a cidade aparece 

desgastada, cujo tecido social encontra-se rompido, o que pode ser visto como 

uma metáfora da impossibilidade da reconstituição identitária positiva do país. A 

violência urbana aparece nas narrativas com um tom de crítica social, mostrando 

as desigualdades e as injustiças humanas.  
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As vozes migrantes e marginais aparecem aliadas aos problemas da 

cidade, embora com estilos, estratégias e significados diferenciados. Em O sol se 

põe em São Paulo, por exemplo, Bernardo Carvalho capta retratos da vida na 

metrópole e reelabora histórias de imigrantes e emigrantes, repensando sobre a 

realidade social urbana no Brasil. É nítido um comprometimento político de 

intelectuais que veem a literatura como forma de questionar relações de poder e 

estruturas sociais excludentes. Isso não significa dizer que na contemporaneidade 

há um distanciamento das experiências mais intimistas e pessoais, pelo contrário, 

o contexto social e histórico está diretamente ligado às experiências, relações e 

modos de vida dos escritores. Pode-se dizer que as fronteiras entre o lado exterior 

e o interior são muito difusas, talvez: 

 
seja uma maneira abstrata demais de dizer que a ficção contemporânea 
não pode ser entendida de modo satisfatório na clave da volta ao 
engajamento realista com os problemas sociais, nem na clave do retorno 
da intimidade do autobiográfico, pois, nos melhores casos, os dois 
caminhos convivem e se entrelaçam de modo paradoxal e fértil 
(SCHOLLHAMMER, 2009, p.37). 

 

Ainda para Schollhammer (2009), é frequente a seleção de cada década 

como definidora de cada geração, por exemplo, a década de 1970 é conhecida 

como a dos contistas urbanos, a de 1980 a da literatura pós-moderna no Brasil, a 

de 1990 a dos “transgressores” - tempo determinado pela internet, a “geração 00” 

ainda não tem perfis delineados, pois há, de certo modo, uma convivência de 

variados estilos. Aqui, prefere-se uma visão aproximada à de Giorgio Agamben, 

no texto “O que é o contemporâneo e outros ensaios”, em que se discute a 

problemática do tempo, longe de determinações cronológico-casuais, uma vez que 

o tempo é outro, aproximando-se das ideias de Walter Benjamin, de tempo 

messiânico, quando as coisas são vistas um pouco fora do lugar. 

O que, afinal, é o contemporâneo? O que significa ser contemporâneo? 

A primeira argumentação que esse autor oferece, apoiado em Nietzsche, é a de 

que o “contemporâneo é o intempestivo”. Em outras palavras, o sujeito da 

contemporaneidade é o que consegue ver o seu próprio tempo numa relação de 

dissociação ou de desconexão: 
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Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente 
contemporâneo, aquele que não coincide perfeitamente com este, nem 
está adequado às suas pretensões e é, portanto, nesse sentido, inatual; 
mas, exatamente por isso, exatamente através desse deslocamento e 
desse anacronismo ele é capaz, mais do que os outros, de perceber e 
apreender o seu tempo (AGAMBEN, 2009, p.58). 

 

Nesse sentido, a contemporaneidade é a relação paradoxal do sujeito 

com o tempo - proximidade e distanciamento simultaneamente. Pensar o 

contemporâneo é, antes de tudo, colocar-se numa situação de quebra, fratura, 

desligamento, dialogando com o caráter intempestivo e com a ideia proposta pelo 

poeta Osip Mandel’stam, no poema “O século” -  referência utilizada por Agamben 

(2009) - o do tempo presente como uma vértebra quebrada, ou seja, ser 

contemporâneo é estar localizado nesta vértebra.  

O contemporâneo não se ajusta perfeitamente a sua época, consegue 

ver as agruras e o escuro do seu século: “aquele que mantém fixo o olhar no seu 

tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro” (AGAMBEN, 2009, p.62). 

Esse autor explica o que é ser contemporâneo em uma relação metafórica com o 

escuro, que implica neutralizar as luzes que provêm da época para descobrir as 

suas trevas. Isso significa dizer que o presente não é palpável, não nos é dado; e, 

por isso, os contemporâneos são raros. Agamben (2009) acredita na “febre da 

história” que acaba por devorar a todos. Por isso, a necessidade do sujeito se 

distanciar da realidade para ajustar-se a ela, sendo que esse ajuste nunca 

coincide perfeitamente com o tempo, já que é impossível capturá-lo 

completamente, sendo sempre inatual. Ou seja, o sujeito precisa estar em posição 

de discronia, de anti-historicidade, de desconexão com o seu tempo. 

Essa posição de distanciamento do sujeito permite entrelaçamentos com 

o pensamento de Edward Said, em Representações do Intelectual: as 

conferências Reith de 1993, que defende a ideia de que o intelectual deve-se 

colocar na contramão dos discursos oficiais e deve representar a fala das 

minorias. O intelectual, segundo Said (2005), deve procurar espaço para enfrentar 

as autoridades para não se tornar sujeito passivo, aquele que permite ser dirigido 

e comandado pelos centros de poder. Apesar das dificuldades e da luta 

solitária,os intelectuais devem ser sujeitos capazes de dar voz àqueles que não 

têm possibilidade de agenciamento devido à sua própria condição de 

subalternidade.  
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Penso que a escolha mais importante com que se depara o intelectual é 
aliar-se à estabilidade dos vencedores e governantes ou – o caminho 
mais difícil – considerar essa estabilidade um estado de emergência que 
ameaça os menos afortunados com o perigo da extinção completa e leva 
em conta a experiência da própria subordinação, bem como a memória 
de vozes e pessoas esquecidas. De acordo com Benjamim, “articular o 
passado historicamente não significa reconhecê-lo ‘tal como era”. 
Significa apreender uma memória ou (uma presença) quando ela aparece 
num momento de perigo (SAID, 2005, p.46). 

 

A literatura contemporânea, em linhas gerais, procura dar enfoque às 

figuras características do espaço da mobilidade, preferencialmente em ambientes 

urbanos – sujeitos fora do seu próprio lugar -, ou seja, vozes que foram por muito 

tempo silenciadas ou renegadas pelos discursos que perpetuavam ideias 

coerentes sobre identidade nacional. As escritas recriam situações de 

desenraizamento, de hibridismo cultural e de sofrimento causado pelo desajuste 

no espaço/tempo - essa situação do sujeito sentir-se deslocado em toda parte, 

usando a expressão de Zygmunt Bauman (2005), de não estarem por completo 

em lugar algum, sempre em uma situação de desconforto. 

Luiz Ruffato, em um texto publicado na Revista África sobre os 

imigrantes na literatura, faz um panorama de autores imigrantes que escrevem no 

Brasil em várias décadas. Segundo ele, até a década de 1970, são raros os 

autores que não sejam espanhóis ou portugueses, ou, dito de outra forma, 

somente a partir dessa década que imigrantes de outras nacionalidades ganham 

visibilidade, como italianos, alemães, japoneses, libaneses, sírios e judeus. 

Embora no Brasil tenha uma enorme população de japoneses e 

descendentes, escritores quase não aparecem na cena literária brasileira, talvez 

como forma de resistência à integração. Até muito recentemente, o nome de Eico 

Suzuki, aparecido na década de 1970, mantinha-se solitário na história da 

literatura brasileira, mas agora ganhou a companhia de Marília Kubota e Oscar 

Nakasato. 

Em O sol se põe em São Paulo, Bernardo Carvalho narra a história de 

japoneses que migraram para o Brasil no início da Segunda Grande Guerra. O 

narrador, nipo-brasileiro de quarta geração, decide fazer uma viagem ao Japão 

para recuperar, entre outras coisas, a história de um triângulo amoroso que 

envolve Masukichi, um enigmático ator de teatro; Michiyo, moça de uma família 
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tradicional; e Jokichi, um rapaz rico com quem a jovem se casa. Quem relata essa 

história situada no Japão é Setsuko, velha proprietária de um restaurante no bairro 

da Liberdade, em São Paulo. Depois do desaparecimento sem explicação da dona 

do restaurante, o narrador sente-se instigado a fazer uma viagem para o Japão 

para dar continuidade à história que Setsuko tinha deixado para trás, além de 

outras motivações. Ao longo da narrativa aparece uma série de revelações e 

descobertas que fazem com que o narrador volte ao Brasil, mais especificamente 

ao interior de São Paulo. 

Rakushisha, de Adriana Lisboa (escritora que não tem ligações 

biográficas com o Japão, assim como Bernardo Carvalho), é outro romance que 

elabora a dimensão histórica da imigração japonesa no Brasil, reelaborando 

significados das culturas japonesa e brasileira no contexto do século XXI. O título 

do romance faz uma referência à “cabana dos caquis caídos”, o nome da casa em 

Quioto onde o poeta Matsuo Bashō escreveu o Diário de Saga, o Saga nikki. 

Temos a história de Celina e Haruki, brasileiros residentes no Rio de Janeiro, 

sendo que ele é descendente de japoneses e ela de nordestinos de Recife. O 

primeiro contato deles se dá em um metrô. A personagem Haruki carrega um livro 

com caracteres orientais que desperta atenção de Celina. O rapaz explica que fora 

convidado a fazer a ilustração desse livro na tradução brasileira e para isso deve 

viajar para o Japão, e no ímpeto estende o convite à Celina. 

 

A viagem nos ensina algumas coisas. Que a vida é o caminho e não o 
ponto fixo no espaço. Que nós somos feito a passagem dos dias e dos 
meses e dosanos, como escreveu o poeta japonês Matsuo Bashô num 
diário de viagem, e aquilo que possuímos de fato, nosso único bem, é a 
capacidade de locomoção. É o talento para viajar (LISBOA, 2007, p. 
125). 

 

A viagem ao Japão vai provocar nessas personagens o mergulho em 

suas subjetividades, abrindo espaço para expressão de sentimentos e emoções. A 

partir dos deslocamentos e andanças, Haruki e Celina vivem a experiência de 

confronto com alteridade; a sensação de estranhamento frente ao lugar do outro 

(a cultura japonesa) promove desajustes com relação às próprias diferenças 

escondidas dentro de cada um. 

Partindo para os imigrantes alemães na literatura brasileira, Gerson 

Roberto Neumann, no artigo “A emigração alemã para o Brasil e sua presença na 
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literatura brasileira”, afirma que no século XIX houve um grande movimento de 

pessoas dos espaços de língua alemã em todas as direções, especialmente para 

as Américas, e o Brasil tornou-se o destino de muitos alemães. Isso porque, em 

1810, Portugal assumiu um acordo para abolir o tráfico de escravos. Como forma 

de substituir a mão-de-obra escrava, a imigração de europeus tornou-se uma 

possibilidade palpável. Então, na primeira metade do século XIX, a imigração 

alemã foi oficialmente financiada pelo governo brasileiro, tornando-se um evento 

histórico que afetou vários setores da sociedade brasileira, em termos de língua, 

economia e cultura em geral. Por conta disso, este movimento tornou-se um tema 

frutífero na literatura. 

Um rio imita o Reno, de Clodomir Vianna Moog, por exemplo, é 

representativo da imigração alemã para o Brasil. O romance teve grande 

repercussão em seu lançamento, mas, posteriormente, ficou praticamente esquecido 

pela crítica. O livro retrata o contexto histórico em que muitos “teuto-brasileiros” 

acreditaram na superioridade étnica alemã, homenageando atitudes e palavras de 

Adolph Hitler. Regina Zilberman, em seu livro A literatura no Rio Grande do Sul, 

afirma que os descendentes de imigrantes alemães foram os primeiros a terem suas 

experiências ficcionalizadas e que Um rio imita o Reno, denuncia o racismo e a falta 

de inserção social dos grupos de imigrantes alemães e seus descendentes – o 

próprio título da obra já sugere essa relação, pois o Reno é um importante rio 

localizado na fronteira entre Alemanha, Suíça e França. Ela sustenta, ainda, que ele 

demonstra que os colonos rejeitavam qualquer tipo de miscigenação, para não se 

“contaminarem”. A respeito do preconceito racial, Zilberman (1982) explica que: “em 

razão disto, o livro examina a questão sob um enfoque negativo para o colono e, ao 

mesmo tempo, positivo se considerado que se contrapõe à ideologia da 

superioridade racial germânica, tão forte na época com a ascensão do fascismo na 

Europa e do Integralismo no Brasil” (1982, p. 91). Os fatos narrados na obra 

permitem aos leitores a percepção de que o período no qual ela se passa diz 

respeito ao momento em que a Europa enfrentava os rigores do nazismo e o Brasil 

sofria a ação do governo do Estado Novo, de Getúlio Vargas. 

Geraldo Torres, o protagonista da obra, é um amazonense que se depara 

com os descendentes alemães que viviam em Blumental, uma cidade fictícia que 

guarda tradições e costumes desses grupos de imigrantes - até as casas seguem o 
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estilo germânico.  Esse personagem chega nessa cidade durante o verão para 

trabalhar na construção de uma usina hidráulica e se apaixona por Lore Wolff, uma 

moça de ascendência alemã - os conflitos derivam dessa relação amorosa. Ao saber 

do relacionamento, a família da moça tem uma reação autoritária de negação, 

movida por valores tradicionais alemães e por questões de preconceito racial. Por 

essa impossibilidade amorosa, as diferenças culturais e a ordem para a paralisação 

das obras, o engenheiro Geraldo teve de partir para o Rio de Janeiro. “O 

amazonense sente-se magoado e parte ao Rio de Janeiro, sem despedir-se de Lore: 

Estranho destino o seu, pensou tristemente. Do Amazonas, onde todos o queriam, 

ele fugira. De Blumental, onde queria ficar, tinha sido expulso” (MOOG, 2005, p. 

178).  

Outro grupo que merece atenção é o grupo de afro-brasileiros, que “vindos 

de forma forçada para o país, parecem sequer alcançar o status de imigrantes, o 

que sinaliza mais uma forma de negar a situação dramática de violência encerrada 

na escravidão” (CHIARELLI, 2016, p.42). Práticas culturais e aspectos linguísticos 

dos negros de diversos países da África foram substanciais para a conformação 

cultural brasileira e, consequentemente, a literatura é afetada por esses conflitos e 

encontros. Entre essas obras, destaca-se Um defeito de cor, de Ana Maria 

Gonçalves e Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo.  

Um defeito de cor é uma importante fonte de análise sócio-política e 

cultural dos povos africanos e afrobrasileiros, pois os relatos de memória da 

personagem protagonista Kehinde são fundamentais para a composição do cenário 

histórico África/Brasil e das relações interpessoais na sociedade brasileira escravista 

do início e meados do século XIX. Apesar do reconhecimento de pessoas e fatos 

históricos em todo o romance, pode-se dizer que a principal função deles dentro da 

obra é dar destaque às memórias de Kehinde e promover fissuras no discurso 

unilateral da história oficial. O mergulho no passado acontece para buscar outras 

vozes e experiências que não apenas aquelas já autorizadas, ou, nas palavras de 

Benjamin, para “escovar a história à contrapelo”, isto é, acrescentar vozes capazes 

de interferir no que poderia ser considerado “o curso natural da história”. 

Para dar corpo a Um defeito de cor, Ana Maria Gonçalves utiliza um 

artifício literário bem comum, em que o autor apresenta a obra como se estivesse 

sido escrita por outra pessoa e ele a tivesse encontrado de forma acidental. Ana 
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Maria diz ter se apropriado de uma história que encontrou em várias folhas soltas, 

algumas já perdidas e outras ilegíveis e ter editado tudo isso para que os seus 

leitores conheçam esse valioso documento: a trajetória de vida de mais de oitenta 

décadas da escrava Kehinde, contada por ela própria. 

 Esse romance teria nascido da vontade de Kehinde (que recebeu o nome 

católico de Luísa quando passou à condição de escrava) escrever ao filho 

desaparecido, que ainda criança fora deixado com o pai, fazendo com que este a 

perdoe e entenda o motivo da separação de ambos. Esta criança nasceu livre, mas 

foi vendida pelo próprio pai, o português Alberto, para pagar dívidas de jogo e, ainda 

que este filho não seja nomeado, há indícios no livro de que se trate da biografia de 

um importante abolicionista que existiu também fora da ficção, chamado Luiz Gama. 

O interessante é que, da forma como a narrativa é estruturada, não são raras as 

vezes que temos a sensação de que Kehinde, ao falar com o filho, fala diretamente 

com os leitores, o que impressiona, pois, de certo modo, os brasileiros, são todos 

“filhos de Kehinde”. 

É através dos relatos de memória dessa escrava que se vai preenchendo 

as lacunas deixadas pelo discurso da história oficial e desvela-se uma parte 

importante da história dos negros no Brasil, que envolve desde a travessia forçada, 

a espera desumana nos armazéns, a sua venda a senhores donos de terra até a 

chegada às fazendas, os castigos, as fugas e o dia-a-dia na casa grande e nas 

senzalas, incluindo as torturas, estupros e destroçamento da pouca família que 

conseguiam formar. O mais importante é que é o olhar feminino e negro (tanto da 

autora quanto de sua personagem) que libera forças novas e faz ecoar a voz dos 

vencidos e não dos vencedores, desenterram-se memórias que ajudam a discutir a 

escravidão de maneira mais complexa, longe de maniqueísmos, com brancos cruéis 

ao lado de brancos que simpatizam e até lutam pela liberdade dos negros. Do lado 

africano, acompanhamos de perto as sangrentas disputas tribais e a tirania dos 

chefes de tribos e reis africanos, que colaboram insistentemente para a manutenção 

do comércio de escravos.   

A saga de Kehinde começa de maneira bastante trágica. Com apenas sete 

anos, ela vê a sua casa em Savalu, reino de Daomé, ser invadida por guerreiros do 

rei Adandozan, que matam a sua mãe e seu irmão Kokumo. Kehinde, sua irmã 

gêmea chamada Taiwo e sua avó, as únicas sobreviventes, mudam-se para Uidá 
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(Benin) e é neste local que ela e sua irmã gêmea são capturadas e levadas para 

serem escravizadas no Brasil. Sabendo da captura das netas, a avó 

desesperadamente se oferece para também embarcar no navio negreiro, mas 

devido às péssimas e desumanas condições da travessia, apenas Kehinde 

sobrevive. Em pouquíssimo tempo, Kehinde perdera toda a sua família e o 

sentimento que sobressai é o de desamparo aliado à dificuldade de lidar com o 

apagamento de todas as suas referências: 

 

Mas a pior de todas as sensações, mesmo não sabendo direito o que 
significava, era a de ser um navio perdido no mar, e não a de estar dentro 
de um. Não estava mais na minha terra, não tinha mais a minha família, 
estava indo para um lugar que não conhecia, sem saber se ainda era para 
presente ou, já que não tinha mais a Taiwo, para virar carneiro de branco 
(GONÇALVES, 2015, p. 61). 

 

A trajetória de Kehinde serve, portanto, para refletir sobre a condição do 

negro africano trazido à força para uma terra estrangeira e o estranho sentimento de 

estar “à deriva”, no momento em que essas pessoas são submetidas a violências de 

toda natureza, tendo, que, inclusive, abdicarem de sua cultura, sua língua e de suas 

crenças seculares. 

Ana Miranda, em Desmundo, expõe a imigração de portugueses para o 

Brasil, reelaborando espaços a partir de uma ótica feminina, isso é interessante, 

porque mulheres têm a possibilidade de construir histórias que resistem à 

unilateralidade dos discursos dominantes, a partir de um tom poético e altamente 

pessoal. Para Oribela, a protagonista, o Brasil era um des-mundo, ou seja, espaço 

fora de órbita, estranho, desfamiliarizado. A impossibilidade de integração ou de 

permanecer integrado no lugar de origem, provoca o deslocamento, o exílio dos 

personagens.  

Milton Hatoum, em Cinzas do Norte, também enfoca a imigração 

portuguesa, só que para a Amazônia. O autor traz a convivência conflituosa de 

estrangeiros e nativos em um espaço em processo de modernização. Nos romances 

de Hatoum existe sempre um fluxo de personagens estrangeiros, que simboliza as 

diferenças culturais em Manaus, cidade de confluências de várias culturas, mas que 

também metaforiza o que se vive na contemporaneidade: a dissolução, ou 

reformulação da noção de fronteira, pela intensa mundialização de todos os níveis 

de relações nas sociedades. Nesse romance, Hatoum constrói um personagem que 
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sofre com o exílio, nesse caso voluntário. Mundo é um estranho em seu próprio 

lugar de origem e precisa, como sugere seu próprio nome, desbravar o mundo e 

construir novas relações artísticas. Ao lado dos conflitos pessoais de Mundo, 

Hatoum elabora críticas severas ao modelo político vigente em Manaus na década 

de 60, guiado por militares e empresários. O poder público e militar formula códigos 

e medidas com intenção de excluir do centro urbano a presença de mendigos, 

enfermos e índios. No entanto, é válido frisar que foram os migrantes 

(essencialmente, nordestinos), homens e mulheres de classe baixa que foram 

responsáveis pelo desenvolvimento do comércio, dos serviços urbanos e das 

atividades terciárias na grande Manaus. Em vários momentos da narrativa, Lavo 

comenta sobre a presença desses migrantes na Amazônia: “Macau tinha se juntado 

com uma moça que chegara ao Novo Eldorado com uma penca de parentes. 

Brasileiros do Maranhão... todos pobres, só com os farrapos do corpo” (HATOUM, 

2005, p.273). 

Mamma son tanto Felice (2005), do escritor Luiz Ruffato, é outra obra 

que aqui se quer destacar por tratar da imigração italiana para o Brasil, mais 

especificamente, para o estado de Minas Gerais, no início do século XX, quando a 

produção cafeeira atraía grandes levas de imigrantes. O Brasil que é revelado 

nessa obra é o agrário, composto de famílias enormes, que vivem em um sistema 

bastante patriarcal (apesar de em outros tomos da trilogia há operários e os que 

migram para São Paulo) – homens e mulheres sofrem com a rigidez desse 

sistema de poder. O imigrante que aparece nessa obra é aquele que sai do seu 

lugar de origem não por vontade própria, mas devido a forças externas, como a 

fome, a realidade política, a falta de condições para viver, entre outros – ele parte 

para ter como retornar, mas esse retorno é sempre uma impossibilidade. 

Existe uma gama de romances contemporâneos que tematizam os 

deslocamentos espaciais e temporais aliados ao deslocamento subjetivo, como se 

buscasse pelo espaço interior dos narradores e das personagens. Nota-se, em 

razão disso, uma escrita que enfoca a necessidade de conhecer e se reconhecer 

na trajetória de vida dos pais e avós, procurando significar o sentimento de não 

pertencimento aos lugares, seja o de origem ou o lugar do outro: “falar dos pais é 

um subterfúgio para falar de si próprio, apontando para um desejo de conhecer 

melhor a herança deixada pelos pais” (BERND, 2014, p.18). Vale lembrar que o 
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contar de si a partir de uma ancestralidade está em sintonia com a ideia de que a 

identidade é construída a partir do reconhecimento do Outro como parte de si 

mesmo. Essa discussão de identidade relacional construída na ótica da diferença 

e da alteridade encontra-se nas reflexões de Stuart Hall, Homi Bhabha, Jacques 

Derrida, Silviano Santiago, Nestor García Canclini, entre outros que assumem o 

olhar do entre-lugar, da différance, do hibridismo, da transculturação para pensar 

os trânsitos culturais de nossa época.  

Autores que representam essa tendência da tradição judaica na 

literatura brasileira, são Moacyr Scliar, Adriana Armony, Cintia Moscovich, Michel 

Laub, Julián Fuks, Leandro Sarmatz, entre outros, da segunda ou terceira geração 

na família imigrante. São escritores que, por meio da ficção, revelam o processo 

que busca unir sua própria história à de seus antepassados por intermédio de 

narradores que tentam reconstituir sua própria identidade, recordando aquilo que 

foi recalcado, como experiências traumáticas da família, e conquistando o legado 

cultural dos pais ou dando a essa herança um novo valor.  

A imigração judaica para o Brasil seguiu o estilo da imigração de sírios e 

libaneses, no sentido de serem em grande parte urbanos e, mesmo que pobres, 

davam muita importância à cultura dos livros, até mesmo por questões religiosas. Os 

escritos desses autores citados acima acabam por refletir, cada um à sua maneira, a 

herança judaica e seus conflitos e como as diferentes gerações vão se colocando 

diante da tradição herdada. Os imigrantes judeus nessas obras vivem em uma 

espécie de luto pela condição de perda de raízes identitárias no processo de 

transição espacial e temporal. Constata-se o predomínio de sentimento de 

melancolia e de dor pelo fato de não se sentirem pertencentes a nenhum lugar e 

serem ligados a um passado doloroso, carregado de experiências traumáticas.  

Moacyr Scliar, a título de exemplo, enfoca em vários de seus textos a 

dualidade do brasileiro criado na cultura brasileira e herdeiro de uma tradição 

cultural judaica. Em A majestade do Xingu, Scliar retrata a história de Noel Nutels, 

um médico judeu de origem russa que dedicou sua vida a cuidar de índios 

brasileiros. Tanto o narrador-personagem quanto o médico sanitarista vieram do Sul 

da Rússia para o Brasil em um navio alemão Madeira. Eles se conheceram no navio 

e foram separados ao chegar aqui, a família de Nutels foi para Alagoas e a do 

narrador instalou-se em São Paulo. 
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O romance desenvolve-se a partir das memórias do narrador mescladas a 

momentos da história do Brasil no século XX, com a marginalização do índio 

brasileiro e as experiências de Nutels. Essa abordagem possibilita-nos refletir sob 

uma perspectiva literária e histórica o envolvimento do judeu na constituição da 

nação brasileira, e também a uma gama de questões relacionadas à etnicidade do 

imigrante judeu russo e do índio brasileiro. 

Salim Miguel, Ana Miranda e Milton Hatoum representam, com suas 

particularidades, as conturbações da cidade atreladas às experiências de imigrantes 

libaneses no Brasil. Em Nur na escuridão, Salim Miguel narra a história de uma 

família libanesa à procura de novas possibilidades de recomeço, liderada pelo pai 

Yussef. Quem narra é Salim, o filho mais novo, que conta toda a trajetória, desde a 

chegada à Praça Mauá, no Rio de Janeiro. A narração é bem ao estilo 

contemporâneo, carregada de incertezas e possibilidades; temos as histórias 

relatadas por Yussef reconstituídas por Salim, numa mistura de lembranças e 

memórias familiares. A história narrada por Salim tem início em 1927, no Rio de 

Janeiro, quando ele e sua família (pai, mãe, tio, duas meninas e um menino) 

chegam ao Brasil com a esperança de uma vida melhor, porém, sem recursos 

financeiros e pessoas para ajudá-los, já que não conheciam ninguém na nova 

cidade. Como não falavam o idioma local, tiveram que solicitar ajuda ao taxista, que 

procurou ler o endereço trazido pela família, e por estar muito escuro, risca um 

fósforo para conseguir ler e pronuncia a palavra luz, primeira palavra aprendida por 

eles, que também pode representar o recomeço, a nova vida. Logo após a chegada, 

Yussef é levado para uma pousada de imigrantes libaneses, onde é muito bem 

recebido, pois como afirma Edward Said, em Orientalismo, a orfandade da terra 

natal faz com que estes imigrantes se sintam como irmãos, simplesmente por 

saberem que eles pertencem ao mesmo local e possuem os mesmos costumes. 

Após a chegada ao Brasil, começam uma longa caminhada que se 

inicia no Rio, passa por Magé e termina em Florianópolis. O leitor é levado a 

conhecer esse percurso a partir de um emaranhado de memórias que vão desde a 

saída do Líbano até a chegada ao sul do Brasil, onde o tempo aparece de modo 

não linear, como se não houvesse separação de passado e presente, mas uma 

bifurcação de tempos sobrepostos na narrativa: “o tempo se distende, perde sua 

lógica, adquire outra dimensão, incomensurável” (MIGUEL, 2000, p.79). A partir 
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dessas memórias estilhaçadas, sabe-se que Yussef tem o destino semelhante ao 

de muitos libaneses que se aventuram por terras brasileiras, ao se tornar um 

mascate, algo abominável para ele, e mais tarde, na “venda-de-secos-e-

molhados”; enquanto Tamina cuida da criação dos filhos.  

 

A palavra mascate, por exemplo, tem um poder mágico, faz com que recue 
até a chegada a Magé. Esclarece antes: não importa o que a pessoa tenha 
sido ou queira ser, pouco importam sonhos, desejos, aspirações, 
fantasias. Ao chegar ao Brasil, libaneses e sírios, árabes em geral, 
começam mascateando, trouxas ao ombro, sorri e acrescenta, só bem 
mais tarde irão tomar conhecimento do outro significado da palavra trouxa. 
Se estão se dando bem e o mascatear dá certo, vão deixar de ser trouxas, 
não demora adquirem um cavalo, uma carrocinha, depois podem ter uma 
vendola, um armazém, loja de tecidos, quem sabe uma fabriqueta; bem 
poucos enriquecem, mas as novas gerações acabam por esquecer os 
sacrifícios dos pais, dos que não tiveram nasib, some a voz dos 
perdedores, dos tarragada que não deram certo, dos fakir, os pobres 
(MIGUEL, 2008, p.96). 

 

No final, Salim revela que o seu pai resolve não mais retornar para o 

Líbano, pois já fixou laços no Brasil – a constituição de sua família, de histórias e 

vínculos no novo país. Parece que seus pais, Tamina e Yussef, perceberam que o 

destino os prenderam ali para sempre. A realização que eles procuravam ao se 

aventurar pode acontecer com a nova geração de filhos e netos, essa é a 

esperança que os move. 

Na grande maioria das obras analisadas, as cidades e os itinerários não 

são mapeáveis e não há a possibilidade de moradia ou enraizamento, talvez pela 

própria necessidade do narrador de esvaziar-se ou reconfigurar-se a partir da 

errância. A literatura revela essa necessidade de trânsito dos sujeitos – como se 

essa necessidade estivesse ligada ao próprio projeto literário do autor, carregado de 

imprecisões espaciais, temporais, contradições e quebras de fronteiras.  

Os imigrantes ocupam os lugares com certo distanciamento, sem uma 

ligação mais íntima, por exemplo, eles não sentam em um café para encontrar 

amigos e construir relações afetivas, pelo contrário, posicionam-se como 

observadores deslocados, vivendo às margens da cidade, ou, conforme Homi K. 

Bhabha (2013, p.227), encontram-se “na meia-vida, na meia-luz de línguas 

estrangeiras, ou na estranha fluência da língua do outro (...) reunindo as memórias 

de subdesenvolvimento, de outros mundos vividos retroativamente”. Essa vivência 

solitária em situação de diáspora é o que Bhabha denomina, apoiando-se em Eric 
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Hobsbawm, de perspectiva das margens da nação moderna. Em outras palavras, 

o sujeito da diáspora situa-se, simultaneamente dentro e fora do país, como se 

vivesse em um “espaço sem lugar”, partilhando a identidade da nação onde 

nasceu e, ao mesmo tempo, mantendo um “pedaço de si” em um não-lugar., 

Necessita-se, diante da utilização da expressão “espaço sem lugar”, 

presente no parágrafo anterior, fazer uma distinção da categoria de espaço e 

lugar, de acordo com Yi-Fu Tuan, pois aqui nessa pesquisa elas não serão 

tratadas como sinônimos. O espaço, conforme Yi-Fu Tuan, é um local não 

apropriado, onde os sujeitos não possuem ligações afetivas, enquanto que o lugar 

é construído a partir das experiências, ou seja, se constitui depois da vivência, ou 

melhor, da apropriação do espaço. Observa-se na citação seguinte: “espaço é 

mais abstrato do que ‘lugar’. O que começa como espaço indiferenciado 

transforma-se em lugar à medida que o conhecemos melhor e dotamos de valor” 

(TUAN, 2013, p.14). Opta-se pela categoria de lugar para trabalhar com as 

problemáticas da imigração na literatura, pois os lugares nessas narrativas estão 

permeados de referências emotivas, identitárias e culturais. 

Além dessa distinção, é interessante abordar aqui a conceituação de 

não-lugar, feita por Marc Augé (2005), quando discute as relações com o espaço e 

com o tempo na era da globalização. Ele distingue lugar antropológico de não-

lugar, que, de certo modo, dialoga com a diferenciação de lugar e espaço, de 

Michel de Certeau. O lugar antropológico, em poucas palavras, seria identitário, 

relacional e histórico, enquanto que o não-lugar seria o contrário disso, espaços 

da vida contemporânea, como aeroportos, rodoviárias, hotéis, em que há uma 

intensa circulação de pessoas, coisas e imagens – lugares de que ninguém faz 

verdadeiramente parte. 

 

A hipótese aqui defendida é que a sobremodernidade é produtora de não 
lugares, quer dizer de espaços que não são eles próprios lugares 
antropológicos e que, contrariamente à modernidade baudelariana, não 
integram os lugares antigos: estes, repertoriados, classificados e 
promovidos a “lugares de memória”, ocupam nela uma área circunscrita e 
específica. Um mundo em que se multiplicam, em modalidades luxuosas 
ou inumanas, os pontos de trânsito e as ocupações provisórias (...), em 
que se desenvolve uma rede cerrada de meios de transportes que são 
também espaços habitados, em que o frequentador habitual das grandes 
superfícies, das caixas automáticas e dos cartões de crédito reata os 
gestos do comércio “mudo”, um mundo assim prometido à individualidade 
solitária, à passagem, ao provisório e ao efêmero (AUGÉ, 2005,p.67). 
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Esse sentimento de não pertencimento aos lugares é algo predominante 

em grande parte das narrativas contemporâneas, por isso é interessante refletir 

sobre os não-lugares que criam, utilizando palavras de Marc Augé (2005, p.91), “a 

sensação de estarmos sempre e já nunca estarmos ‘em casa’”. 

Diante dessa breve exposição, vale tecer alguns comentários referentes 

à condição do (i)migrante, do estrangeiro na literatura brasileira contemporânea de 

uma forma geral – o que sobressai em praticamente todas as obras aqui 

mencionadas. A princípio, os problemas existenciais e subjetivos dos imigrantes 

vêm atrelados às problemáticas de cidades que estão em processo de 

modernização, mais precisamente à violência. Os cenários urbanos são 

construídos com o intenso conflito entre a periferia e o centro, entre o nativo e o 

imigrante. Em outras palavras, os problemas externos das cidades afetam 

diretamente a vida íntima dos personagens. 

 
 
Uma primeira caracterização das narrativas já poderia ser delineada. A 
ficção brasileira da contemporaneidade tem suas raízes no solo urbano, no 
contexto atual do país cuja feição predomi- nantemente rural foi substituída 
pela vida agitada e violenta que caracteriza suas grandes metrópoles. As 
produções culturais con- temporâneas insistem, pois, na encenação do 
espaço urbano: uma cidade muitas vezes desgastada, cujo tecido social 
encontra-se rompido, metáfora da impossibilidade de reconstituição 
identitária positiva do país (CURY, 2007, p.09).  

 

De acordo com Regina Dalcastagné (2003), em um texto que fala sobre 

o espaço na ficção contemporânea, a cidade nas narrativas atuais não aparece 

apenas como cenário para o desenrolar do enredo, mas como “agente 

determinante da significação da narrativa como um todo”. A cidade, nesse sentido, 

surge como personagem, que toma conta da cena e sustenta os fatos da 

narrativa. Ainda de acordo com essa autora, a ficção contemporânea apresenta a 

cidade como foco, porque o Brasil passou por um processo de urbanização 

recente e em um período muito curto: 81% dos brasileiros vivem em cidades, em 

2000, sendo que em 1960 eram apenas 45%. A literatura contemporânea é 

sintoma desse processo, pois foi acompanhando a migração para os grandes 

centros, mostrando a dificuldade de adaptação das pessoas, a perda dos 

referenciais e os problemas advindos da desterritorialização. Por conta disso, a 
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literatura de nosso tempo é essencialmente urbana, e o meio rural e os pequenos 

vilarejos aparecem em uma escala bem menor. 

Além disso, o imigrante aparece, muitas vezes, como narrador 

protagonista que abandona as condições de percepção habituais do cotidiano, dos 

discursos midiáticos, das instituições de controle político e jurídico e recria versões 

que estão na contramão dos discursos oficiais. Desse modo, o imigrante aparece 

como um contra-discurso, alguém que vem de fora e desestabiliza percepções de 

identidade e nação. O interessante é que ele ocupa uma posição privilegiada, é de 

dentro e fora ao mesmo tempo, e isso acaba por possibilitar a construção de uma 

identidade nacional distante de noções de totalização. 

Ademais, as narrativas dos imigrantes estão quase sempre narradas em 

primeira pessoa, mas remetem inevitavelmente a uma primeira do plural – “um eu 

falando de um nós”. É a história de si a partir da história de seus ascendentes. 

Usando termos de Dominique Viart, são “narrativas de filiação” que “deslocam a 

investigação da interioridade em favor da anterioridade” (FIGUEIREDO, 2020, 

p.171). São personagens que contam/criam suas histórias do presente a partir das 

lembranças do tempo passado. Nesse sentido, a memória é mobilizada para 

reconstruir a história de um indivíduo em um contínuo familiar e isso, após a perda 

ou a separação da família, fica ainda mais forte. 

Outrossim, os sujeitos nos romances contemporâneos, sejam 

estrangeiros ou não, não aparecem como heróis realizados, mas como sujeitos 

em crise que procuram sentido para sua existência. Os deslocamentos parecem 

provocar um sentimento de luto ou dor nas personagens, pois a saída do seu lugar 

de origem não é algo espontâneo ou natural, mas ligado às forças de poder que 

os obrigam a sair de casa, por problemas econômicos, políticos ou sociais. A 

experiência do luto tem papel importante para a definição do estrangeiro, pois 

aquele que se desloca tem em comum duas nostalgias: desejo de retornar ao local 

de origem; reconhecimento da língua materna como a “última casa”. Ser 

estrangeiro, nessa perspectiva, é não apenas ser de espaços físicos ou 

linguísticos diferentes, mas, antes, é preciso que existam aspectos identitários 

diferentes de ambas as partes, que haja uma não adequação ao Outro. O 

estrangeiro aparece quase sempre como uma não realização, seja no seu lugar ou 

no lugar do Outro, é sempre uma negatividade que está em destaque, como se 
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quisessem dizer que o mundo está sempre fora de órbita. Curioso observar que o 

imigrante quase nunca aparece com relações amorosas e familiares, reforçando o 

entendimento de que essas personagens são, em grande medida, estrangeiras no 

Brasil, portanto longe de seu ambiente de origem.  

Interessante notar também que, no mais das vezes, há um 

entrelaçamento de histórias de vida com ficção, até porque muitos dos autores 

que escrevem sobre a migração também vivem esse processo na vida real, sejam 

eles mesmos ou seus pais e avós. As histórias de vida servem para enriquecer as 

narrativas, de tal forma que não conseguimos distinguir o real do fictício. É o 

escritor movente, que ao transitar entre diferentes línguas e culturas, subverte a 

ordem linguística do Estado-Nação, em um processo de perdas e ganhos para se 

referir a pessoas de identidades hifenizadas, transferidas forçosamente de um 

lugar para outro, submetidas a uma outra língua e destituídas de seu lar. 

Vale dizer ainda que nesta análise não se prioriza o enfoque histórico da 

migração, mesmo que seja necessário por vezes mencioná-lo a título de 

contextualização, mas o enfoque é identitário e cultural, aquele apontado por 

Jacques Derrida, Edward Said, Homi K. Bhabha, Julia Kristeva, entre outros. 

Entende-se aqui a (i)migração como uma opção teórico-interpretativa, o que, de 

forma alguma, implica a supressão de termos da mesma família teórica, como a 

migrância, o nomadismo, a globalização e o pós-colonialismo, que, contrastados, 

proporcionam ricas interseções. Pode-se destacar alguns desses 

“desdobramentos imprescindíveis”, como o da a nação e seu caráter imaginado, 

conforme proposto por Benedict Anderson, em 1983, em “Comunidades 

imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo”, repercutindo a 

elaboração de um nacionalismo politicamente construído, responsável por definir 

as identidades nacionais. Tem-se conexões também com os teóricos da 

identidade, que podem ser exemplificadas aqui com o trabalho de Stuart Hall 

(1990), para quem identidade e identificação estão totalmente ligadas à 

mobilidade. Nação, nacionalismo, identidade e etnicidade passam, 

obrigatoriamente, pelas questões da língua e da comunicação, que figuram como 

fonte inesgotável de reflexões no campo dos deslocamentos em relação com a 

literatura. Por meio dessas representações busca-se entendimento do mundo, do 

ser humano e dos rumos da humanidade no século XX. 
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2. A DUPLA SUBALTERNIDADE: MULHERES/IMIGRANTES 

 

 
Penso em meu cisne, no seu gesto delirante, 
Tal qual os exilados, grotesco e sublime, 
Roído de um desejo sem fim! e adiante (...) 
Nos que perderam o que não se recupera 
Jamais, jamais! nos que lambem suas feridas 
E vão mamar na Dor como uma boa fera!  
Nos órfãos magros tal qual flores ressequidas! 
(BAUDELAIRE) 
 
 

Para abrir o capítulo, um trecho do poema de Baudelaire, “O cisne”, que 

pode ser lido como imagem ou metáfora do exílio. O cisne relembra o seu “beau lac 

natal” e clama por chuva, já que se encontra duplamente exilado – do seu lugar de 

origem, o lago, e de sua condição de nadar, que é a essência de sua existência. É a 

partir dessa imagem do cisne -“dos que perderam o que não se recupera”- que se 

deseja desenrolar as reminiscências de mulheres (i)migrantes, ou melhor, a imagem 

da (i)migração na perspectiva do imaginário feminino – “as que lambem suas feridas 

e vão mamar na Dor como uma boa fera.” Não se trata, portanto, de uma discussão 

pautada basicamente em viagens realizadas pelas protagonistas, mas todos os 

processos migratórios narrados a partir da margem:  Amina –  narradora de Amrik, e 

a narradora não nomeada, de A Chave de Casa. As duas autoras, Tatiana Salem e 

Ana Miranda, desenham a figura da mulher e todos os percalços que envolvem as 

migrações, os processos de desintegração e de reconstrução de identidades na 

experiência do exílio e da errância.  

Deve-se esclarecer, para dar início, as diferenças entre Amina e a 

protagonista de A chave de casa, a respeito dos trânsitos migratórios realizados por 

elas. Amina é uma imigrante, que saiu de uma aldeia no Líbano, juntamente com 

seu tio Naim, com destino à América do Norte. O tio era um exilado político que se 

viu obrigado a deixar sua terra natal na tentativa de viver livremente, longe das 

perseguições de caráter político e religioso. Amina foi obrigada a acompanhar o tio 

cego, pois, na visão do pai, a filha mulher não tinha tanta serventia e não faria falta 

na manutenção da família. O tio Naim, pelas regras da imigração americana, não foi 

aceito no país e acabou sendo mandado para o Brasil, diferentemente de Amina, 

que conseguiu entrar nos Estados Unidos para dançar em uma Feira de Negócios, 
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mesmo que por um curto período de tempo. Depois, a pedido do tio Naim, Amina 

embarca para o Brasil.  Já a protagonista de A chave de Casa não é uma imigrante, 

ela é neta de judeus sefarditas, ou seja, representa a terceira geração de imigrantes. 

Intitula-se essa protagonista como uma exilada “voluntária” que carrega o peso 

ancestral da mobilidade. Importante frisar que o romance retrata uma série de 

movimentos migratórios, tanto voluntários como involuntários, em que a viagem 

aparece como “uma dobra da memória, como uma volta ao fantasma do início, da 

fundação (FIGUEIREDO, 2020, p.176). São muitas histórias de deslocamentos e 

todas elas são válidas para pensar as questões identitárias e culturais que  afloram 

no contato com a alteridade - a história do exílio dos pais da narradora em Portugal, 

na época da ditadura; a emigração do avô da Turquia para o Brasil; as próprias 

viagens da narradora que revelam uma grande volta ao passado próximo e 

longínquo, pois ela retorna a Portugal (em um passado remoto a sua família fora 

expulsa de Portugal, emigrando para Turquia) e à Turquia (onde o avô morava antes 

de emigrar para o Brasil). Todas as gerações da família de Tatiana Salem são 

impelidas ao movimento: os avôs, os pais e a neta.  

Este capítulo foi pensado a partir de três leituras, um artigo de Maria Zilda 

Ferreira Cury, intitulado “Imigração no feminino: Amrik, de Ana Miranda”; o livro Pode 

o subalterno falar?, de Gayatri Chakravorty Spivak e Estrangeiros para nós mesmos, 

de Julia Kristeva.  Este capítulo tem ainda a intenção de esclarecer algumas 

concepções teóricas que precisam ser firmadas ao longo desta pesquisa. A saber: 

como compreende-se a figura do estrangeiro? Como configura-se o subalterno? 

Qual é a perspectiva da narrativa de imigração do ponto de vista feminino? Quais as 

visões da mulher imigrante no contexto maior da imigração em geral? 

Gayatri C. Spivak (2012) constrói seu argumento em torno do subalterno 

por meio de um viés problematizado pela desconstrução derridiana, pela psicanálise 

kleiniana e pelo dialogismo bakhtiniano. O termo subalterno, conforme a autora, é 

costumeiramente apropriado de maneira errônea. O vocábulo não pode ser utilizado 

para tratar todo e qualquer marginalizado, mas a partir do significado que Gramsci 

lhe atribui ao se referir ao proletariado, ou seja, aquele em que a marginalidade o 

impede de articular agenciamento: “as camadas mais baixas da sociedade 

constituídas pelos modos específicos de exclusão dos mercados, da representação 
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política e legal, e da possibilidade de se tornarem membros plenos no estrato social 

dominante” (SPIVAK, 2012, p.17).  

Com essa definição, Spivak sugere o pensamento da desconstrução para 

dar conta da complexidade da realidade do sujeito subalterno, tendo como enfoque 

em seu trato teórico o recorte de gênero.  Sobre a subalternidade feminina, a que 

nos desperta interesse neste momento, a autora sustenta o argumento de que a 

mulher subalterna se encontra em uma posição ainda mais periférica devido a 

problemas referentes às questões de gênero.  “Se, no contexto da produção 

colonial, o sujeito subalterno não tem história e não pode falar, o sujeito subalterno 

feminino está ainda mais profundamente na obscuridade” (SPIVAK, 2012, p.17).  

Spivak (2012), na última parte do livro, traz o exemplo da violência sofrida 

pelas mulheres na Índia, numa tentativa de elucidar suas reflexões teóricas. Ela 

narra um fato que ocorreu na cidade de Calcutá, em 1926, onde uma jovem indiana 

pratica o suicídio. Após o ocorrido, as autoridades apresentam possíveis causas 

para o fato. Segundo eles, a moça teria se envolvido em um caso amoroso ilícito ou 

teria ficado insatisfeita com uma possível gravidez não programada. No entanto, um 

detalhe contraria essa possibilidade, a jovem indiana estava menstruada. Por meio 

de pesquisas e conversas, Spivak (2012) descobre que a moça pertencia a uma 

organização política terrorista, tendo sido encarregada de praticar um atentado, 

visando a morte de uma autoridade, nos propósitos da luta pela independência da 

Índia. No entanto, se suicida por fracassar na missão e por saber da impossibilidade 

de viver após o não cumprimento desse encargo – pura autoexigência. O fato dela 

ter se suicidado no período menstrual denota um posicionamento de enfrentamento, 

pois contesta o comportamento feminino pré-estabelecido e a posição social da 

mulher subalterna indiana, cujos moldes culturais proíbem qualquer tipo de 

autoimolação no período menstrual. Além disso, o suicídio eterniza seu 

silenciamento: “a mulher subalterna não pode falar e quando tenta fazê-lo não 

encontra meios para se fazer ouvir” (SPIVAK, 2012, p.18).  

Na esteira da ficção, encontra-se algo semelhante em A chave de casa, o 

suicídio de Rosa (o amor proibido do avô da protagonista). Em poucas palavras, a 

moça resolveu atirar-se em um poço da praça depois de ter sido impedida de se 

casar com o seu grande amor. A família de Rosa, depois do acontecido, proibiu o 

luto para que esse caso servisse de exemplo à comunidade. A moça, portanto, fora 
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duplamente silenciada/violentada: primeiramente, quando morre e cala-se para 

sempre, e, depois da tragédia, quando seu ato não serviu para reconfigurar e/ou 

contestar padrões patriarcais, mas, de forma contrária, apenas reforçou o que já era 

estabelecido – respeitar as tradições independente da vontade da mulher.  

 

Ela, por sua vez, não aceitava a decisão da família, não queria outro 
homem senão aquele que amava. Mas você conhece os procedimentos da 
nossa comunidade, Rosa nada podia contra a decisão paterna. Sabe qual 
foi a maneira que encontrou para não ficar em silêncio, meu irmão? (...)Com 
uma pedra amarrada ao pé, ela se atirou no poço da praça. Matou-se, meu 
irmão. (...) A família proibiu o luto, e agora a comunidade usa o exemplo 
dela para convencer as moças a se casarem com os pretendentes 
escolhidos pelo pai. Mas não deveria ser o contrário? (LEVY, 2007, p.53).  

 

Esse caso, portanto, ainda conforme Spivak (2012), denuncia o fato da 

impossibilidade do subalterno falar e de ser ouvido e declara a posição subordinada 

que a mulher ocupa em muitas tradições culturais. Desse modo, evidencia a 

problemática que perdura mesmo no período pós-colonial, fazendo-nos entender 

que as sujeições desse período ainda são visíveis, devido à larga tradição patriarcal 

e imperialista que continua em vigor. Historicamente, a tendência foi a 

representação da mulher pelo olhar masculino, pois até o século XIX mulheres 

tendiam a serem excluídas da participação cultural e social, sendo muitas vezes 

consideradas como um objeto ou mercadoria para satisfação dos desejos 

masculinos.  

 

No contexto do itinerário obliterado do sujeito subalterno, o caminho da 
diferença sexual é duplamente obliterado. A questão não é a da 
participação feminina na insurgência ou das regras básicas da divisão 
sexual do trabalho, pois, em ambos os casos, há evidência. É mais uma 
questão de que, apesar de ambos serem objetos da historiografia 
colonialista e sujeitos da insurgência, a construção ideológica de gênero 
mantém a dominação masculina (SPIVAK, 2012, p.17). 
 

 

Spivak (2012) invoca, dessa forma, uma reflexão em torno das mais 

diversas formas de obliteração do sujeito subalterno, sugerindo a necessidade de 

problematizar esses corpos sexualizados, que, segundo a autora, são 

sistematicamente silenciados. Diante disso, “pode o subalterno falar? O que a elite 

deve fazer para estar atenta à construção contínua do subalterno?” (SPIVAK, 2012, 

p.110). Para ela, não se pode falar pelo subalterno, mas agir contra a 
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subalternidade, criando espaços para que ele possa se articular e ser, 

consequentemente, ouvido – esse seria o papel do intelectual. E é desse modo que 

essa autora coloca a necessidade de uma leitura ética da história como uma 

urgência, em que os intelectuais possam praticar o exercício da desconstrução da 

subalternidade.    

 

Ao buscar aprender a falar ao (em vez de ouvir ou falar em nome do) sujeito 
historicamente emudecido da mulher subalterna, o intelectual pós-colonial 
sistematicamente “desaprende” o privilégio feminino. Essa 
desaprendizagem sistemática envolve aprender a criticar o discurso pós-
colonial com as melhores ferramentas que ele pode proporcionar e não 
apenas substituindo a figura perdida do (a) colonizado (a). Assim, 
questionar a inquestionável mudez da mulher subalterna mesmo no projeto 
anti-imperialista dos estudos subalternos não é, como sugere Jonathan 
Culler, “produzir a diferença ao diferir” ou “invocar (...) uma identidade 
sexual definida como essencial e privilegiar experiências associadas a essa 
identidade” (SPIVAK, 2012, p.114).  

  

É nesse sentido que se observa a importância da produção literária de 

autoria feminina, publicada à medida que o feminismo foi conferindo à mulher o 

direito de fala, no intuito de disseminar outras visões nos esquemas 

representacionais ocidentais construídos a partir de um único sujeito – homem, 

branco, escolarizado e de classe média alta. Nessa perspectiva, os romances de 

Ana Miranda e Tatiana Salem elaboram personagens femininas descentradas e 

deslocadas que questionam o lugar conferido à subalternidade. Ambas lançam mão 

da representação de personagens, cujas trajetórias nos fazem pensar na condição 

da mulher do Terceiro Mundo, especificamente, bem como reflexões acerca dos 

papéis tradicionais de gênero. Interessa, por conseguinte, notar a forma que essas 

autoras “encenam uma imigração no feminino” (CURY, p.141, 2016).  

A escolha por tratar a imigração do ponto de vista feminino é, sobretudo, 

uma posição política que se deseja demarcar nesta pesquisa. Sabe-se que, 

historicamente, a tradição da literatura e seu cânone tenderam à marginalização da 

produção feminina, com exceção de duas situações: “quando a recuperam sob o 

subterfúgio paternalista do falso reconhecimento e, também, quando o mercado 

promove essa literatura como simulacro de uma “diferença” (RICHARD, 2002, 

p.128). Então, nada mais justo que a tentativa de difundir essa literatura de mulheres 

e/ou da feminização da escrita.  
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Nelly Richard (2002), em seu livro Intervenções críticas: arte, cultura, 

gênero e política, afirma que a língua não é algo neutro, que defender que não há 

diferença entre a escrita feminina e a masculina é uma atitude um tanto suspeita, 

que contribui para reforçar o poder estabelecido. Segundo ela, a crítica feminista tem 

se esforçado para evidenciar normas que obrigam as escritoras a se deixarem reger 

por catalogações masculinas e, por outro lado, essa crítica tem buscado estimular 

modelos de afirmação do ser mulher longe de dispositivos alienantes que 

inferiorizam suas singularidades.  

Todavia, essa mesma autora problematiza esse argumento, com base 

nas ponderações de Josefina Ludmer, ao dizer que “a escrita feminina não existe 

como categoria, porque toda escrita é assexual, bissexual, unissexual” (RICHARD, 

2002, p.132). Nessa esteira de pensamento, enquadrar a linguagem como 

unicamente feminina ou masculina seria uma forma de restringir o potencial da 

criação e o “transbordamento da identidade e do sentido”. Nesse sentido, a escrita 

expressa o entrecruzamento de várias forças de subjetivação. “Duas principais 

forças se opõem: a força raciocinante-conceitualizante (masculina), que simboliza a 

instituição do signo e garante o pacto sociocomunicativo, e a força semiótico-pulsátil 

(feminina), que excede a finitude da palavra com sua energia transverbal” 

(RICHARD, 2002, p.133). As duas forças atuam de forma conjunta nos processos 

subjetivos de criação, porém, é a preponderância de uma força sobre a outra que 

identifica a escrita, como masculina – que estabelece a norma estabilizante – ou 

feminina - quando procura desestruturar sentidos. Para a autora, então, seria mais 

proveitoso falar de “feminização da escrita”, porque toda escrita que desregula a 

tese do discurso majoritário levaria o coeficiente do “feminino”, independente do 

gênero sexual do sujeito biográfico que assina o texto. Seguindo essa lógica, 

qualquer literatura que questiona as lógicas do discurso masculino/homogêneo, 

“compartilharia o devir minoritário” (Deleuze-Guattari) de um feminino que opera 

como paradigma de desterritorialização dos regimes de poder e captura da 

identidade, normatizada e centralizada pela cultura oficial” (RICHARD, 2002, p.133).  

Considerando esta tese – das bordas do masculino e do feminino que se 

intercruzam –, reflete-se sobre as obras literárias que aqui são postas para reflexão. 

Não se atenta apenas para a questão biológica (de serem escritoras mulheres), mas 

na elaboração crítica que elas promovem, assumindo o “feminino como metáfora 
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ativa de uma teoria sobre a marginalidade, a subversão, a dissidência” (RICHARD, 

2002, p.134), que “desafia as normas hegemônicas a partir da outridade” ou como o 

feminino que potencializa as várias formas de transgressão da identidade. Assim: 

 

“ser mulher não garante, por sua natureza, o exercício crítico de uma 
feminilidade, necessariamente questionadora da masculinidade 
hegemônica, também “o ser homem” não condena o sujeito/autor a ser 
fatalmente partidário das codificações de poder da cultura oficial, por muito 
que a organização patriarcal procure convencê-los sempre de seus 
benefícios” (RICHARD, 2002, p.135).  

 

Tanto Ana Miranda quanto Tatiana Salem se apropriam de um discurso 

ativo para criticarem a autoridade paterna da tradição canônica. Fazem isso a partir 

de uma linguagem transgressora, da escolha das narradoras, nas imagens 

produzidas sobre a mulher imigrante em terras estranhas, também pelos discursos 

que procuram desnaturalizar estereótipos em torno do corpo ou da figura feminina. 

Neste cenário, a relação entre escrita feminina e narrativa híbrida 

(autoficção/ficção/historiografia) não é ocasional, decorre de um processo de 

questionamento do lugar historicamente atribuído à expressão feminina: o da 

linguagem privada, pensada nos limites da moral burguesa – de estarem reservadas 

ao âmbito do lar. Assim, há uma ética na elaboração de escritas públicas que 

colocam em xeque visões tradicionais dos gêneros discursivos, explorando as 

possibilidades de sentido entre o documental e o literário ou ao processo íntimo e 

pessoal de reconstrução de uma subjetividade fragmentada pelas impossibilidades e 

perdas do eu narrativo.  

Aqui, pretende-se discutir a mulher (i)migrante, pensar a narrativa de 

(i)migração elaborada e vivenciada por mulheres, “que fala de si mesma falando 

deste outro, estranhado/estrangeiro/feminino, espaço propício para a enunciação 

desta falta como própria ao feminino” (CURY, 2016, p.144). As duas autoras dão voz 

a duas mulheres que narram experiências migratórias a partir de violências distintas 

e maneiras que ora se assemelham, ora se diferenciam. Pretende-se compreender, 

portanto, como estas migrantes reinterpretam e reinventam diferencialmente as suas 

experiências de vida, no contexto de mudanças dramáticas e do confronto com 

valores culturais diversos. Reflete-se a construção das narrativas de Tatiana Salem 

e de Ana Miranda, pensando nas imagens que elas produzem da mulher marcada 

pela dupla subalternidade: a de ser entrecortada por duas culturas, dois mundos – a 
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realidade migrante – e também a de ser mulher, de ser desejo e sedução no mundo 

masculino, trazendo a marca da estrangeiridade, mas, também, da resistência por 

ocupar o espaço da marginalidade.  Assim, busca-se estudar a condição da mulher 

(i)migrante, estrangeira, hóspede, no contexto maior da imigração em geral.   

Em Ana Miranda, há uma discussão a respeito de gênero de uma forma 

mais pujante, tanto que a epígrafe do romance já nos leva a pensar a respeito disso, 

“ser livre é, frequentemente, ser só”. Amina, protagonista e narradora, coloca em 

xeque o casamento e a maternidade, ou melhor, exotismos em torno da mulher 

oriental. Há uma quebra de expectativa com relação à história de Amina: ela fora 

doada pelo pai ao tio Naim, cego, para ser sua serva, no entanto, ela será 

incentivada a ler, aprender outras línguas, desse modo, quebrando com paradigmas 

de todo um sistema patriarcal, em que a mulher era apenas objeto de troca.  Em 

Tatiana Salem Levy, por sua vez, as reflexões em torno da condição da mulher 

aparecem – mesmo que de uma forma mais velada - quando a autora incorpora 

interferências relacionadas ao processo íntimo e pessoal de um eu feminino que 

busca reconstruir sua subjetividade estilhaçada a partir de viagens que reinventam a 

história de uma tradição. Levy, através de uma autoficção transgressora, apresenta 

problemas, contradições da mulher brasileira/judia/turca/portuguesa, ultrapassando 

as barreiras espaciais e culturais por meio de suas viagens, propondo reflexões 

sobre a autonomia e a liberdade da mulher.  Por meio de uma viagem, sobretudo, 

interna, a autora sugere o pensar na morte, na herança, na angústia, na depressão, 

na dor, no corpo dilacerado, questionando a si mesma e a todo um sistema cultural 

no qual está inserida.  

A atenção, neste momento, volta-se para a escrita à deriva de mulheres 

situadas à margem de um sistema patriarcal, ademais, reflete-se sobre como a 

movência contribui para novas possibilidades e para desdobramentos de sentidos. 

Atenta-se para o comportamento da mulher estrangeira diante de dois mundos, duas 

culturas, duas línguas – mulheres estrangeiras em qualquer mundo. “O olhar 

estrangeiro é o olhar da descoberta, da surpresa, do aprofundamento. Muito 

enraizada no lugar, é impossível escrever verdadeiramente a respeito desse lugar” 

(HANCIAU, 2003, p.114).  

A imigração e toda a sua dinâmica é um dos temas mais discutidos e 

estudados na contemporaneidade, trata-se, portanto, de um desafio, tendo em vista 
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o crescente aprofundamento e refinamento das pesquisas sobre as teorias da 

mobilidade humana e a representação literária. Graças a esses grandes fluxos 

migratórios, a produção literária que explicita a visão do estrangeiro, que vivencia 

esse movimento de tensão, trocas e cruzamentos de línguas, culturas e saberes, é 

cada vez mais intensa. Anthony Phelps, escritor haitiano radicado no Canadá, 

pergunta em forma de adivinhação: “Escrita: o que é fixo. Migrante: o que se 

movimenta. Escritas migrantes. É quase uma adivinhação: o que é, o que é, é fixo e 

se movimenta?” (PHELPS apud PORTO, 2012, p.218). A literatura, nesse sentido, 

dissemina metáforas, referências e imagens desse alargamento de fronteiras, 

mobilidades e da condição do ser/estar estrangeiro.  

Para Rita Olivieri-Godet (2010, p.190), a temática da imigração na 

literatura é recorrente, porém, houve uma intensificação na segunda metade do 

século XX, sobretudo, a partir dos anos 80. Uma das peculiaridades desse período é 

o surgimento de escritores descendentes da imigração, que reelaboram 

ficcionalmente a história familiar através da memória dos países de origem dos pais - 

são representativos dessa tendência Nélida Piñon, Milton Hatoum, Salim Miguel, 

Moacyr Scliar, entre outros, que enfatizam o conflito e a tensão desse processo de 

desterritorialização.  

Pesquisar sobre imigração a partir da perspectiva literária, ou melhor, 

discursiva, impulsiona-nos a buscar compreender outros termos relevantes para uma 

reflexão mais abrangente, porque o deslocamento, nesta pesquisa, está para além 

do sentido geocultural, que se vincula ao aspecto físico, mas, sobretudo, de um 

deslocamento simbólico, ou seja, uma viagem existencial, um diálogo com a 

alteridade, “com o estrangeiro que nos habita” (KRISTEVA, 1998) e com as 

diferenças culturais que nos cercam. Termos, como: deslocamento, errância, 

migrância, migração, deriva, desvio, desterritorialização, memória, mestiçagem, 

entre-lugar, não-lugar, literaturas migrantes, exílio, fronteira, diáspora, espaço, 

movência, origem, globalização, pertencimento, rastro, entre outros, fazem parte 

direta ou indiretamente dessas discussões, que buscam alargar fronteiras críticas a 

respeito desses fluxos contemporâneos cada vez mais intensos.  
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A atenção volta-se de maneira mais sistemática aos conceitos de 

imigração junto ao de migrância1, além de errância e exílio. Termos com sentidos 

semelhantes, mas com peculiaridades e contribuições diversas para compreensão 

das obras literárias selecionadas para análise. Esses termos contribuem para 

demarcar a análise dos trânsitos migratórios distante de um caráter mais sociológico 

ou geográfico, mesmo tratando de fluxos de pessoas de um país/cidade/região para 

outros (as). No entanto, ao selecioná-los direciona-se para um viés mais discursivo, 

cultural, literário, filosófico, que é realmente o objetivo delineado inicialmente.  

Assim, exílio, migrância/errância tornam-se opções teórico-interpretativas, o 

que, de maneira alguma, implica supressão de termos da mesma família teórica, 

como viagem, diáspora, movência, que interligados viabilizam férteis reflexões. De 

acordo com Rita Olivieri-Godet (2010, p.189), no Dicionário das mobilidades 

culturais: percursos americanos, “as figuras da errância exploram diversos aspectos, 

mas têm em comum a ideia de deslocamento físico ou mental, voluntário ou 

involuntário”. Essa autora apresenta a ambivalência do sentido do termo, tanto a 

imagem positiva da aventura assumida de forma voluntária, isto é, quando sujeitos 

buscam a “desterritorialização de pertencimentos, como viagem de descoberta de si 

mesmo e dos outros”, quanto a imagem negativa de desenraizamento involuntário, 

“enfocando a violência das travessias”, representadas pela figura do exilado, 

marginal, errantes, excluídos.  

Ainda conforme Rita Olivieri-Godet (2010, p.190), a própria etimologia da 

palavra revela essa dualidade de sentido: ““errar” do latim iterare, viajar, vaguear, 

mas também “errar” do latim errare, incorrer em erro, em engano”.   

 

O rico simbolismo da errância e de seus desdobramentos em diferentes 
facetas manifesta-se tanto na sua dimensão interior e ontológica que a ela 
se sobrepõe: errância como busca de um alhures, viagem existencial 
imprevisível em busca da alteridade reveladora, do estrangeiro que nos 
habita (KRISTEVA, 1998), parte errática do eu não assimilável; errância que 
associa o processo de reconstrução do eu à experiência do diverso, do 
outro, da diferença cultural em textos que abordam a temática das 
migrações. (OLIVIERI-GODET, 2010, p.190).  
 

 

                                            
1 Migrância: “neologismo que está intimamente ligado ao contexto pós-moderno que o criou para figurar 

experiências de deslocamentos e modalidades intersubjetivas específicas dos tempos atuais” (OLIVIERI-

GODET, 2010, p.190) 
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Já o termo migrância, conforme essa autora, é um neologismo 

estreitamente ligado ao contexto pós-moderno e o seu surgimento se dá pelo fato do 

termo migração estar restrito ao campo social, referindo-se à entrada ou saída de 

imigrantes de um país em busca de melhores condições de vida, imigração ou 

emigração, respectivamente. Ela descreve a migração/migrância intimamente ligada 

ao termo “escrita migrante”, que é o desejo do escritor de relatar as experiências do 

deslocamento e das transferências culturais. São textos que fogem de uma certa 

identidade nacional e buscam um “aqui” e um “lá” imbricados. “Embora não 

minimizem as tensões, esses trabalhos evidenciam a textualização de uma memória 

intercultural fundada nos múltiplos pertencimentos” (OLIVIERI-GODET, 2010, p.191).  

Segundo Nubia Jacques Hanciau (2007, p.01), é Pierre Ouellet, no ensaio 

L’espirit migrateur, que desenvolve o conceito de migrância, recuperando a 

etimologia latina da palavra: “mudança de lugar” ou transporte de um lugar ao outro”, 

movimento transgressivo de um ao Outro, que infringe as leis da individualidade. 

Rita Olivieri-Godet (2010) acrescenta que esse autor desenvolveu esse conceito 

para dar conta das mutações de nossas sociedades pós-coloniais que, por razões 

diversas, vivem em deslocamento. A migrância não diz respeito apenas à travessia 

física de territórios, mas à dimensão interior, ontológica e simbólica do ser. Olivieri-

Godet (2010) afirma que a migrância consegue alcançar a sensibilidade estética 

contemporânea a partir de uma variedade de discursos que abordam a questão da 

migração além do sentido geopolítico, compreendendo a literatura como espaço da 

experiência da alteridade. Nessa perspectiva, a migração não é abordada apenas do 

ponto de vista negativo, mas “a perda de si libera as fronteiras exteriores e interiores 

do sujeito, projetando-o num percurso de migração contínua” (OLIVIERI-GODET, 

2010, p.193).  

María Rocío Cabo Piñero é outra pesquisadora que se debruça em torno 

do conceito de migrância a partir das reflexões de Ouellet:  

 

Influenciado por Paul Ricoeur, Ouellet afirma que as “sensibilidades 
estéticas da migrância” caracterizam essa época pós-colonial, globalizadora 
e intercultural, já que as fronteiras temporais e espaciais deixam de ser fixas 
e herméticas; os lugares físicos e psíquicos, como as temporalidades, 
memorialísticas e históricas, não têm mais limites”, o que produz tensões e 
fragmentação, o migrante pós-moderno sente a perda do lugar abandonado 
e se vincula ao local receptor de um modo “hiper-real”, já que “sempre vai 
sentir-se em trânsito, entre dois mundos”(PINERO, 2016, p.218).  
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Ouellet propõe, à vista disso, a noção de identidade migrante como 

essência das subjetividades contemporâneas, inspirando-se no conceito de 

identidade narrativa, de Paul Ricoeur. Ambos concebem a identidade de maneira 

não estável, mas como processo de identificação inacabado, “a partir do qual o 

sujeito coloca em movimento e em relação elementos que constroem uma trama 

narrativa que confere sentido e interpretação a si próprio” (OLIVIERI-GODET, 2010, 

p.192).  Ouellet, desse modo, trata de movimentos migratórios a partir da “tradução 

do eu em outro”. Nessa concepção, existe uma “despacialização” e uma 

“destemporalização” do eu, pelo fato de serem muitas histórias, narrativas 

atravessadas, simultaneamente, por vários territórios e temporalidades.   

Outro aspecto relevante que a literatura põe em cena é a violência 

ocasionada pelo exílio. A palavra exílio tem origem do latim “exsilium – cujas formam 

variaram, vide eixillo (séc.XIII) e esil (séc.XV) - , exílio significou, originalmente e ao 

mesmo tempo, “banimento” e “lugar em que vive o exilado” (TRONQUOY, 2016, 

p.124). O sentido do termo figura-se tanto lugar remoto, afastado, quanto isolamento 

do convívio social; solidão.  

Edward Said é um escritor referência nos estudos sobre a condição do 

exilado, talvez, pelo fato de conseguir articular a teoria com a sua própria 

experiência de exílio. Ele nasceu em Jerusalém, filho de árabes cristãos, e com 

cidadania norte-americana.  Cresceu no Egito e no Líbano e estudou em instituições 

britânicas, tendo aprendido inglês e árabe ao mesmo tempo. Depois de ter se 

mudado para os Estados Unidos, não mais retornou a sua terra natal, apenas de 

passagem.  

Com um tom poético, ele profere sobre o exílio: “é uma fratura incurável 

entre um ser humano e um lugar natal, entre o eu e seu verdadeiro lar: sua tristeza 

essencial jamais pode ser superada” (SAID, 2003, p.46). Ele relata teoricamente a 

problemática atual dos refugiados, em que pessoas são obrigadas a sair de suas 

terras, vítimas de um processo de exclusão do próprio Estado, de conflitos 

internacionais e de péssimas condições de vida que os forçam ao deslocamento. O 

exílio desgarra milhões de pessoas das suas tradições, laços familiares e de sua 

geografia.  

Para Said, em Reflexões sobre o exílio, o estado de “fora do lugar” é uma 

experiência facultada a todo sujeito – ou seja, uma condição vivenciada até mesmo 
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por aqueles que não experimentaram diretamente a migração e o desterro. Vive-se 

com a sensação de estranheza, seja da morada, da história, dos pensamentos, das 

imagens, mesmo sem estar longe da terra natal. No entanto, experiencia-se ainda 

mais intensamente essa condição em solo estrangeiro, distante da língua materna. 

Ao falar dessa questão, Said (2003) elabora algumas reflexões pertinentes, como 

por exemplo, o fato de o exílio ter sido transformado em um tema vigoroso, 

enriquecedor, na cultura moderna. Ele argumenta que a história da humanidade 

poderia escrever-se com base nas histórias do exílio, porque desde o início o 

homem vive em constante opressão e fuga – de si e dos outros. As grandes ações, 

construções – fundações de cidades, conquistas de terras, descobrimentos, 

exploração, etc. – também foram realizadas por essas ondas de pessoas migrantes. 

Nesse ponto de vista, o exílio acaba sendo condição prévia para o desenvolvimento 

em vários aspectos.  

Said (2003, p. 33) defende a tese, seguindo as discussões de George 

Steiner, de que a literatura ocidental do século XX é basicamente feita por exilados e 

sobre exilados. No entanto, ele critica essa tentativa de ver o exílio como algo 

positivo para a literatura: “o exílio é uma solidão vivida fora do grupo: a privação 

sentida por não estar com outros na habitação comunal” (SAID, 2003, p.36).  Desse 

modo, o exílio não é compreensível nem do ponto de vista estético, nem do ponto de 

vista humanista, ele “é irremediavelmente secular e insuportavelmente histórico, é 

produzido por seres humanos para outros seres humanos, é uma condição criada 

para negar a identidade e a dignidade das pessoas” (SAID, 2003, p.47). Por conta 

disso, o exílio não pode ser colocado a serviço do humanismo. O trauma, nesse 

sentido, fica refletido na estranheza, do não ser/estar, na dor, na fratura. Na 

modernidade, portanto, o homem permanece em um constante desterro. Assim, todo 

exilado é um sujeito que luta por sobreviver em um território em que ele sempre será 

visto como estrangeiro, hóspede.  

Alguns autores optam por apresentar o exílio como um ato heroico ou 

romântico, no entanto, a dor da orfandade está oculta em seu interior.  “Pensar que 

o exílio é benéfico para essa literatura é banalizar suas mutilações, as perdas que 

inflige aos que as sofrem, a mudez com que responde a qualquer tentativa de 

compreendê-lo como ‘bom para nós’” (SAID, 2003, p. 47). Por produzir marcas 

incuráveis, o exílio não pode ser considerado como algo “bom para nós”, ainda 
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quando alguns escritores “conferem dignidade a esta condição (SAID, 2003, p. 48) ”. 

A inferência de Said é que o exílio conduz os sujeitos a uma consciência da 

provisoriedade ou precariedade das pátrias, barreiras e fronteiras que restringem o 

espaço familiar – que o exílio torna estranho -, levando-os a buscar novas soluções 

para a errância.  

Parte-se, agora, para pensar o exílio, ou melhor, na condição de ser-estar 

estrangeiro na literatura. Não é apenas a situação de estar fora de seu país, mas a 

sensação de ser estrangeiro em qualquer lugar. Tatiana Salem conta histórias de 

deslocamento (viagens, exílios) a partir de várias perspectivas e tons de fala. 

Apresenta a viagem do avô, que veio da Turquia para o Brasil na tentativa de vida 

nova depois de um envolvimento amoroso proibido, e, ainda, fugindo da 

possibilidade de servir ao Exército. As descrições desse processo de mudança, 

inicialmente, aparecem de modo um tanto melancólico, uma viagem cheia de 

percalços, porque, na verdade, o avô não estava muito motivado a começar uma 

nova vida tão distante de suas raízes.  

 

Vinha de terceira classe, a cama apertada, colada a tantas outras em dois 
andares. Os passageiros eram, em sua maioria, homens sozinhos ou 
famílias inteiras. Quase não havia mulheres desacompanhadas. O cheiro 
era azedo desde o princípio da viagem, e ele pensou que seria difícil 
conviver com o fedor, os desconhecidos, a gritaria das crianças, os bêbados 
e ao mesmo tempo carregar tanta dor no corpo. Na verdade, não estava 
motivado para começar uma vida nova tão distante de suas raízes (LEVY, 
2010, p.35).  

 

No trecho acima, a narração do ponto de vista feminino da longa viagem 

ao Brasil, marcada pela dor e pelo sofrimento de quem viaja em uma terceira classe. 

Nesse caso, a problematização do sujeito imigrante frente ao desconhecido, a um 

novo país, a uma nova língua, a uma nova cultura – “não estava motivado para 

começar uma vida nova tão distante de suas raízes”. Atenta-se de maneira especial 

à descrição dos viajantes: “em sua maioria homens sozinhos ou famílias inteiras. A 

partir desse excerto delineia-se o perfil dos imigrantes, grande parte homens que se 

aventuravam para conseguir vida melhor em um país diferente. De acordo com 

Catherine Quiminal (2009, p.140), a figura dominante do emigrado é, então, a de um 

“homem jovem, solteiro, encarnando uma mão de obra barata, pouco qualificada, 

móvel, simples força de trabalho”.  Isso não quer dizer que não existiam mulheres 

imigrantes, mas, conforme Quiminal (2009), o relativo desenvolvimento de pesquisas 
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sobre mulheres migrantes só ocorreu no final dos anos 70 e início dos anos 80, 

porque tinha-se a imagem da mulher imigrada reclusa, “que tem por função 

assegurar as tarefas domésticas e transmitir uma tradição julgada arcaica”, o que 

acaba por ocultar a presença de mulheres no mundo do trabalho, além da presença 

das que chegaram a sós. Embora atualmente as representações do imigrante 

tenham se alterado, ainda continuam fortemente masculinas, mesmo que as 

mulheres representem 45% da população estrangeira. Ainda sobre a citação à qual 

se faz referência, identifica-se a tradição cultural de submissão e inferioridade 

feminina - “quase não havia mulheres desacompanhadas”. Desse modo, Tatiana 

Salem já abre espaço para reescrever e interferir em uma época marcada por 

tradições conservadoras em torno da figura da mulher. 

A narradora ainda apresenta a visão negativa que se tinha em torno do 

Brasil, um lugar tomado por “ratos, baratas, animais selvagens espalhados pela rua, 

lixo por tudo quanto é canto, um calor irrespirável” (LEVY, 2007, p.35). A sua viagem 

foi motivada, principalmente, quando Rosa, o seu amor, ficou noiva de um rapaz 

escolhido por seu pai. Então, como esperado, a narrativa é densa, saudosa e, 

muitas vezes, triste. Através das cartas que o avô recebia da família que ficou na 

Turquia, Levy explora esse laço que não se desfaz com o passado, a esperança do 

retorno ou a vontade de trazer o restante da família para perto de si. As cartas 

também trazem esse ambiente hostil do imigrante, que, muitas vezes, não tem a 

oportunidade de se despedir de seus familiares, como foi o caso de sua única irmã 

que “foi acometida pela doença no auge da alegria, quando já tinha decidido com o 

Samuel a data do casamento” (LEVY, 2007, p.79). “Depois da morte da irmã, o 

caçula lhe escreveu ainda algumas cartas, todas manchadas pelo sangue seco de 

quem se fora. Eram cartas de dor, de lamento” (LEVY, 2007, p.88). “Quantas vezes 

não ouvi essa mesma história? A dor de nunca mais ter visto o pai nem a irmã, de 

nunca mais ter pisado na terra que primeiro fora sua. A dor de só ter trazido a mãe a 

tempo de perdê-la. De ter visto tanta miséria no navio, tanta miséria na terra que 

deixara. Quantas vezes?” (LEVY, 2007, p.89) 

Jefrey Lesser (2001), para descrever a condição do imigrante em um 

novo país, utiliza-se de um termo de Matthew Frye Jackson, denominado “tristeza 

especial”. Talvez, seja esse sentimento que Levy descreve nessas poucas linhas, 

um passado traumático e um presente solitário perpassado de melancolia. Apesar 
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desse tom amargurado, aos poucos, as descrições vão tomando outra feição, vão 

surgindo possibilidades de vida no país estranho, mesmo com digressões sobre 

acontecimentos vividos no país de origem. Experiencia-se a chegada do irmão mais 

novo ao Brasil que traz a esperança de dias melhores, sem tanta dor. O irmão 

simbolicamente seria a proximidade com suas origens, seu passado. “Vou ao Brasil, 

vou me juntar a você, é chegada a minha hora”. A alegria lhe subiu ao peito, encheu 

seu corpo de um frescor leve” (LEVY, 2007, p.88).  

 

Estava sonolento num banco da praça, quase dormindo, quando ouviu o 
apito que esperava: era ele, era seu irmão que chegava. Levantou-se e foi 
correndo até a beira do píer, queria vê-lo logo, acenar ao irmão para 
assegurá-lo de sua presença (...) Abraçaram-se durante longo tempo, 
beijaram os rostos melados, o suor escorrendo pelo corpo todo. Riam, 
choravam. (LEVY, 2007, p.89).  
 

 

Gradativamente, a narrativa vai delineando-se de forma mais otimista, 

quando narra, por exemplo, o encontro do avô com Hilda no baile, que, mesmo 

depois de ter jurado nunca mais amar outra mulher, apaixona-se por ela e constrói 

uma família. “E assim foi: ele e Hilda formaram um casal como muitos outros. Os 

negócios dele começaram a crescer, os lucros ficaram cada vez mais satisfatórios, 

ele então resolveu aumentar a loja” (LEVY, 2007, p.10). É como se houvesse uma 

tentativa de se desvencilhar do passado – “imigração, Turquia, guerra e dificuldade 

eram palavras banidas do vocabulário da casa” (LEVY, 2007, p.111). O que parece 

é que as dores de tudo que envolve a imigração foram silenciadas para que a paz 

pudesse estar entre eles. “O importante era que agora estavam bem, com saúde, 

trabalho e harmonia. O resto era passado, e o passado deve ser silenciado, 

adormecido entre os fios da memória” (LEVY, 2007, p.111). Nesse sentido, entende-

se, portanto, que a imigração em Tatiana Salem remete ao que Julia Kristeva (1994) 

descreve em Estrangeiros para nós mesmos: 

 

O estrangeiro seria o filho de um pai cuja existência não deixa dúvida 
alguma, mas cuja presença não o detém. A rejeição de um lado, o 
inacessível do outro: se tiver forças para não sucumbir a isso, resta procurar 
um caminho. Fixado a esse outro lugar, tão seguro quanto inabordável, o 
estrangeiro está pronto para fugir. Nenhum obstáculo o retém e todos os 
sofrimentos, todos os insultos, todas as rejeições lhe são indiferentes na 
busca desse território invisível e prometido, desse país que não existe. 
(KRISTEVA, 1994, p.13) 
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Acredita-se que o estrangeiro apresenta uma nova ideia de felicidade, 

“entre fuga e origem: um limite frágil, uma homeostase provisória” (KRISTEVA, 1994, 

p.12). Como se o próprio desenraizamento trouxesse felicidade (por ter chegado na 

terra prometida), mas uma “felicidade cabisbaixa”, pois ele sempre terá na 

lembrança o território de outrora, mesmo estando inserido economicamente na nova 

sociedade que o recebe. A dor do processo é sempre existente, ela é apenas 

silenciada como forma de procurar caminhos ou de dar uma trégua a si mesmo. 

Precisa-se esquecer o passado para viver o presente.  Como a narradora, mesmo 

que em um outro contexto, revela: “quando o silêncio cresce sem freios, quando ele 

é assim muito grande, torna-se ainda mais perigoso” (LEVY, 2007, p.186). Acredita-

se que existe silêncio, porque existe trauma, e o que é trauma a linguagem não 

alcança.  

Essa tentativa de apagamento do passado é, para Said (2003, p.36), uma 

necessidade urgente que os exilados sentem de reconstituir suas vidas rompidas, 

“preferem ver a si mesmos como parte de uma ideologia triunfante ou de um povo 

restaurado”. Para ele, o ponto crucial é que “uma situação de exílio sem essa 

ideologia triunfante – criada para recuperar uma história rompida em um novo todo – 

é praticamente insuportável e impossível no mundo de hoje” (SAID, 2003, p.36). 

A história do exílio de seus pais na época da ditadura militar aparece mais 

claramente na metade do romance.  A impressão que se tem é que A chave de casa 

não é um romance de apenas uma leitura, porque são muitas histórias, entrelaçadas 

em tempos diversos, que é difícil detectar de quem ou de qual tempo se fala. São 

histórias intercaladas, muitas em uma única página, sem que haja, obrigatoriamente, 

continuidade ou linearidade. Esse caso do exílio dos pais, por exemplo, vem 

imbricada em outras histórias que, se o leitor não estiver atento, não percebe que a 

autora fala desse momento altamente violento. Os pais tiveram de deixar o país, na 

época da ditadura militar, e exilaram-se em Portugal, mas, antes disso, viveram 

escondidos em um apartamento no Brasil: “Já estou farta de comer sempre a 

mesma coisa, de não poder ir a restaurantes, de ter que ir ao supermercado 

afobada, fugindo dos olhares alheios, me escondendo o tempo todo” (LEVY, 2007, 

p.125). Essa narrativa foi desenhada de uma maneira velada, como se fosse ainda 

mais dolorido narrar sobre a ditadura militar, sobre o exílio forçado. Curioso que 

Levy em vários momentos dá voz à mãe da narradora, através do uso de colchetes, 
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em supostos diálogos com a filha que tenta sair do luto, do estado melancólico, no 

entanto, no momento de falar sobre a violência sofrida na ditadura ela não dá voz a 

quem realmente viveu a dor, como se, para a mãe, o caso fosse inenarrável: 

“quando sentiu o roçar da máquina raspando a cabeça, não resistiu, deixou cair a 

lágrima que em vão guardava para si” (LEVY, 2007, p.140).  

Esse evento traumático, narrado em 3ª pessoa, não poderia vir senão 

com silêncios, com marcas de dor e sofrimento: “respire: rápido, antes que 

mergulhem novamente a sua cabeça na bacia funda” (LEVY, 2007, p.156).  Em um 

dado momento, a narradora conta quando sua mãe fora presa, torturada e descreve 

ainda o retorno dela ao apartamento onde seu marido estava escondido: 

 

Era ela, agachada na entrada de casa, a cabeça nua entre as pernas. Ela. 
Ele ainda de pé. Precisou de algum esforço para leva-la ao sofá em seus 
braços igualmente fracos.  (...) não conseguia parar de chorar. E ela: muda, 
seca. Não se sabe quanto tempo se passou enquanto eles ficaram 
abraçados no sofá, ele em prantos, ela inerte, sem expressão. Talvez um ou 
dois dias, talvez meses, anos, talvez para sempre (LEVY, 2007, p.166).  
 

 

O relato do exílio dos pais em Portugal assemelha-se à narrativa da 

emigração do avô para o Brasil. Em ambos, existe a condição absurda e dolorosa da 

viagem, mas, ao mesmo tempo, há uma tentativa de “fugir do seu ódio e do seu 

fardo, não pelo nivelamento e pelo esquecimento, mas pela retomada harmoniosa 

das diferenças que ela estabelece e propaga” (KRISTEVA, 1994, p.10). Como se 

houvesse a expectativa de outra realidade, suavizando o passado e desejando um 

futuro utópico. Edward Said, em Reflexões sobre o Exílio, afirma que há “uma fratura 

incurável entre um ser humano e um lugar natal, entre o eu e seu verdadeiro lar: sua 

tristeza essencial jamais pode ser superada” (SAID, 2003, p.46). Ele acrescenta que 

não se pode esquecer que o exílio, seja ele político, econômico, religioso ou 

ideológico, impõe uma “condição de perda terminal”, que é “condição criada para 

negar a dignidade” (SAID, 2003, p.126). Para ele, a condição de estar distante de 

seu país lhe proporciona um saber, que é a consciência da provisoriedade das 

pátrias, fronteiras, levando a entender que o exílio provoca uma imensa sensação de 

estranheza e aprisionamento, que o faz buscar saída para a sua condição à deriva. 

Em outras palavras, há uma vida mutilada depois do exílio, por conta da condição de 

desamparo e solidão – impossibilidade de retorno -, porém, existe a possibilidade de 
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novas conexões, relações e construções. Observa-se no excerto seguinte o relato 

do momento em que saiu a Lei da Anistia, em 1979, quando os pais da protagonista 

puderam voltar ao Brasil. 

 

Quando saiu a aprovação da Lei da Anistia, ela ponderou: não precisamos 
voltar agora, estamos bem aqui. A revista tem gostado do meu trabalho 
como correspondente, você tem feito contatos com o partido no mundo 
inteiro. E a nossa filha ainda é muito pequena, é cedo para viajar de avião, 
mudar de ambiente. Ele bateu pé: nosso lugar é lá (LEVY, 2007, p.188).  
 

 

A mãe da narradora aceitou voltar ao Brasil, mesmo depois de tudo, pois 

sentia saudades das comidas, dos familiares, já que tinha passado cinco anos em 

Portugal. Ao ver seu pai indo a seu encontro no aeroporto, teve a certeza de que 

voltar tinha sido a melhor escolha. “Queria sair de lá correndo e abraçar o pai, sem 

se incomodar com o tumulto que a aguardava, os flashes, os amigos (...) queria 

apenas sentir que havia chegado” (LEVY, 2007, p.190).  

Voltando ao ponto inicial dessa discussão, a migrância da protagonista é 

a história central do livro, uma viagem voluntária em busca de sua herança cultural e 

de superação de traumas vivenciados ao longo da vida. A viagem promove um 

processo intersubjetivo de encontros e desencontros com “eus” e os “outros” (nós) 

que habitam o sujeito feminino.  

 

Nunca tinha viajado assim antes, com um objetivo a ser cumprido, mas 
depois de ouvir meu avô e pensar com meus botões acabei decidindo 
encarar o desafio. Mal ou bem, era uma possibilidade de encontrar algum 
sentido para as minhas dores e tentar me desfazer delas. Queria voltar a 
andar, encontrar o meu caminho. E me parecia lógico que se refizesse, no 
sentido inverso, o trajeto dos meus antepassados ficaria livre para encontrar 
o meu (LEVY, 2010, p.27) 
 
 

Nesta tentativa de “comandar seus fantasmas interiores”, ela vai à 

Turquia. Neste percurso de volta às origens, ela passa por situações curiosas, como 

a de um banho turco. O constrangimento ou a sensação de estranhamento é 

descrito desde a entrada, quando nenhuma das mulheres falava inglês, já que não 

era comum receber estrangeiras. Ali, então, ela era a estrangeira – “vínhamos de 

dois mundos distintos, e a nossa falta de jeito – de uma com a outra – nos lembrava 

a cada instante que eu era a estrangeira” (LEVY, 2010, p.94). Fora lá para participar 

de uma limpeza que iria, curiosamente, tirar o que estava morto. O choque começou 
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pelo estranhamento ao ambiente, que não era nada do que ela tinha imaginado, um 

ambiente, segundo as descrições, bastante sujo e quente. Pensou até em ir embora, 

mas “se eu quisesse de fato experimentar o mundo delas, teria de deixar o meu na 

porta” (LEVY, 2010, p.94). Os detalhes da descrição mostram o quanto os olhares 

das mulheres que estavam em volta denunciavam a sua condição de intrusa. No 

final do banho, a moça Sihem fez questão de mostrar a quantidade de pele morta no 

chão, como se dissesse a ela o quão suja ela estava. Neste momento, um choque 

de culturas: afinal, quem estava suja? As mulheres que estavam em um ambiente 

cheio de cabelos ou ela “que tinha mais espaguetes que as outras”? (LEVY, 2010, 

p.97).  

Logo depois da esfoliação, veio a massagem, em que Sihem percebe a 

tensão da narradora. “Você carrega o mundo nas costas? (...) não é o mundo: 

carrego meu passado” (LEVY, 2010, p.98). Depois que a narradora contou que o 

avô tinha emigrado de Esmirna, “foi como se, naquele momento, nos tornássemos 

iguais pela primeira vez”. Ela não era tão estranha/intrusa assim. Apesar de não 

falar turco, ela tinha os traços turcos e isso as tornou mais próximas e quebrou o 

mal-estar que havia se estabelecido entre elas. “Ela intensificou ainda mais a 

massagem, feito para fazer a sua parte na tentativa de me desvencilhar do passado” 

(2010, p.99).  

Essa descrição do banho faz pensar na indagação de Julia Kristeva 

(1994, p.11): “existem estrangeiros felizes?”. Segundo ela, o rosto do estrangeiro 

queima a felicidade, porque todas as características do estrangeiro – rosto, lábios, 

olhos – destacam e lembram que ali existe um “outro”, um alguém. Esses traços nos 

atraem e, ao mesmo tempo, nos repelem. É isso que, literariamente, descreve 

Tatiana Salem, pois naquele banho a personagem não teve possibilidades de ocultar 

a sua estrangeiridade, e as observadoras, por sua vez, naquele ritual, tiveram que 

celebrar a hospitalidade (aqui entendida como uma impossibilidade, conforme 

profere Jacques Derrida). Em seu livro, intitulado Anne Dufourmantelle convida 

Jacques Derrida a falar da hospitalidade, Derrida afirma:  

 

O estrangeiro é, antes de tudo, estranho à língua do direito na qual está 
formulado o dever de hospitalidade (...) ele deve pedir a hospitalidade numa 
língua que, por definição, não é a sua, aquela imposta pelo dono da casa, o 
hospedeiro, o rei, o senhor, o poder, a nação, o Estado, o pai, etc. Estes lhe 
impõem a tradução em sua própria língua, e esta é a primeira violência 
(DERRIDA, 2003, p.15) 
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Derrida (2003) reflete sobre a hospitalidade abrindo um leque de 

discussões que envolvem os paradoxos que o termo e sua prática abrangem. Como 

se vê na citação acima, hospedar o outro implica, em si mesmo, uma relação de 

poder imposta pelo “dono da casa”. Aquele que necessita da hospedagem – o 

estrangeiro, o outro, o não-familiar – submete-se a um campo de poder. Nesse 

sentido, o estrangeiro precisa ser provido de um nome, já que não se oferece 

hospitalidade ao que chega anônimo, pois seria tratado não como estrangeiro, mas 

como bárbaro.  

 

Tudo se passa como se a hospitalidade definisse essa própria 
impossibilidade, como se não se pudesse senão transgredi-la, como se a lei 
da hospitalidade absoluta, incondicional, hiperbólica, como se o imperativo 
categórico da hospitalidade exigisse transgredir todas as leis da 
hospitalidade, a saber, as condições, as normas, os direitos e os deveres 
que se impõem aos hospedeiros e hospedeiras, aos homens e às mulheres 
que oferecem e àqueles e àquelas que recebem a acolhida. 
Reciprocamente, tudo se passa como se as leis da hospitalidade 
constituíssem, marcando seus limites, poderes, direitos e deveres a desafiar 
e transgredir a lei da hospitalidade, aquela que exigiria oferecer ao 
chegador uma acolhida sem condições (DERRIDA, 2003, p.69).  

 

No banho turco descrito acima, por exemplo, a protagonista só é 

aceita/acolhida em sua diferença quando se apresenta, quando conta sua história e 

seu vínculo com a Turquia – e ali ela é, claramente, a intrusa, a estrangeira. No 

entanto, essa acolhida de sua “estrangeiridade” quebra com o pacto da 

hospitalidade, quando as moças que promoviam o ritual, paradoxalmente, tentam 

tornar a estrangeira (no caso, a narradora) como “igual a si”. Portanto, há uma 

impossibilidade de estabelecer uma interação com esta alteridade radical, pois a 

“hospitalidade absoluta” desde a sua definição é uma impossibilidade, pois não há 

acolhida ao estrangeiro sem a explicitação/violência da diferença. “Não há 

hospitalidade sem finitude, a soberania só pode ser exercida filtrando-se, 

escolhendo-se, portanto, excluindo e praticando-se violência” (DERRIDA, 2003, 

p.49).  

Outro fragmento significativo a respeito desses confrontos culturais ou 

das tensões próprias ao exilado é o que segue abaixo:  

 

No pátio vejo muitas mulheres com um lenço na cabeça, outras com véu e 
uma com burca, inteiramente coberta de preto, apenas os olhos à mostra. 
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Já tinha visto algumas em jornais, televisão e filmes. Mas ver uma mulher 
assim, ao vivo, escondendo tudo, escondendo seu corpo, seu rosto, seu 
cabelo, provoca-me uma sensação esquisita, ao mesmo tempo um 
distanciamento enorme, como se houvesse um profundo abismo entre nós, 
e uma cumplicidade particular às mulheres. Penso que poderia estar no 
lugar dela e sinto vontade de descobri-la. Sinto vontade de vê-la. Não é uma 
simples curiosidade, é como seu eu precisasse me aproximar dela, tocá-la 
e, assim, quebrar a nossa barreira (LEVY, 2010, p.56). 
 

 
Desse trecho descritivo foca-se na parte em que a narradora relata a 

sensação estranha ao ver uma mulher de burca, “ao mesmo tempo um 

distanciamento enorme, como se houvesse um profundo abismo entre nós, e uma 

cumplicidade particular às mulheres”. Diante dessa declaração, lembra-se da 

afirmação de Kristeva (1994, p.09), “estranhamente, o estrangeiro habita em nós”. E 

acrescenta: “o estrangeiro começa quando surge a consciência de minha diferença e 

termina quando nos reconhecemos todos estrangeiros”.  Quem ali era a estrangeira? 

Uma possível resposta vem com as reflexões de Kristeva: “O estrangeiro não tem 

um si” (KRISTEVA, 1994, p.09). Relevante dizer que há também, nesta afirmação, 

algo próprio à condição da mulher, não apenas a oriental, mas de toda e qualquer 

mulher que precisa esconder o seu próprio corpo – “cumplicidade particular às 

mulheres”. Desse modo, “viver com o outro, com o estrangeiro, confronta-nos com a 

possibilidade ou não de ser um outro”. Assim, essa questão não envolve apenas o 

aceitar o outro, mas de estar/ser o outro, estar em seu lugar.  

A construção narrativa desse romance é a verdadeira ruína de um 

feminino em busca de sentidos que o pensamento convencional falha em 

estabelecer. O desnudamento da sexualidade pode ser visto como uma maneira de 

subverter fronteiras da moral burguesa, que procura silenciar ou apagar tensões 

afetivas e sexuais femininas. Há, de forma latente, a ambivalência entre prazer e 

violência, numa relação confusa que provoca um misto de sensações, consolidada 

em capítulos sem pontuação. O recurso estético e narrativo da narradora leva a uma 

experiência de exploração, violência, angústia, mas, também, de liberdade e prazer, 

ou melhor, de uma experiência que deixa marcas no corpo e na mente.  

 
Você sabe o quanto eu te amo o quanto você é importante para mim tudo o 
que me ensinou tudo o que aprendi com você você sabe bem que me 
apaixonei desde o primeiro instante que seu olhar me capturou você sabe 
melhor que ninguém nenhum homem antes havia me dado tanto prazer [...]. 
No meu rosto apenas terror. No meu corpo, a impossibilidade de 
movimento. Eu já tinha esgotado minhas forças, e você sabia disso [...]. 
Tinha o sexo áspero, e nem a sua saliva era capaz de umedecê-lo. Você se 
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rejubilava da minha dor (LEVY, 2009, p. 197-198). 
 

 
O fragmento acima desvela uma experiência de violência sexual, em que 

a vítima narra de forma ousada e sem pudores a relação conflituosa que lhe permite 

transitar entre os múltiplos femininos que a habitam: submissa, apaixonada, violenta, 

reativa.  Todas estão lá e nenhuma esgota as possibilidades de mulher da 

personagem. Dessa maneira, a personagem escancara as múltiplas facetas do eu 

feminino, expondo uma sexualidade complexa, que desvirtua o ideal de amor 

burguês, utilizando-se do erotismo para recriar o espaço de realização do feminino.   

Eurídice Figueiredo (2013), no livro Mulheres ao espelho: autobiografia, 

ficção, autoficção, no capítulo denominado “A escrita autobiográfica da repressão 

maternal”, traz uma importante reflexão em torno de significantes que tentam 

censurar ou ignorar o corpo da mulher e seus mecanismos de funcionamento. A 

título de exemplo, traz um comentário de Marie Cardinal sobre um acontecimento 

que envolve as escritoras Simone de Beauvoir e Gisèle Halimi:  

 

Simone de Beauvoir e Giséle Halimi escreveram para o jornal Le Monde um 
relato sobre uma mulher que fora estuprada por militares franceses na 
Argélia, que lhe enfiaram uma garrafa na vagina. O jornal aceitou o texto, 
mas pediu que substituíssem a palavra “vagina”, que não condizia com o 
estilo do jornal (FIGUEIREDO, 2013, p.90).  
 
 

Para Eurídice Figueiredo, “a censura interiorizada, aliada ao sexismo da 

linguagem, causam um bloqueio de linguagem que impossibilita a mulher de nomear 

seu próprio corpo” (2013, p.90). Assim, há uma necessidade de superar esse 

bloqueio, e esse é o desafio da literatura produzida por mulheres nas décadas de 

1970-1980. Tatiana Salem, mesmo não escrevendo nessa época citada, busca 

escancarar ou desvelar o corpo feminino e suas facetas, com uma linguagem direta 

e descritiva. Ainda para Figueiredo (2013, p.100), é difícil categorizar os rumos da 

escrita da sexualidade produzida por mulheres. E levanta algumas questões 

formuladas por Maingueneau: “seriam só pequenas rupturas, seria o início de uma 

nova era que definiria novas formulações sobre a sexualidade feminina, seria o 

momento da antítese para se chegar a uma nova síntese nesse jogo dialético? ” 

(FIGUEIREDO, 2013, p.102).  

Ana Miranda elabora uma personagem feminina transgressora que lança 

uma crítica à condição subalterna da mulher na família patriarcal oriental, ou, 
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pensando em um contexto mais abrangente, à sociedade brasileira do final do 

século XIX.  Logo na primeira página do romance, tio Naim lança uma pergunta a 

Amina que servirá de mote às reflexões e rememorações do desenrolar da narrativa: 

“Amina, aceita casar com o senhor Abraão?” (MIRANDA, 1997, p.11). Diante da 

dúvida, a protagonista mergulha em lembranças que vão desde a infância em uma 

aldeia no Líbano até a fase adulta nos Estados Unidos e, posteriormente, em São 

Paulo. Essas memórias suscitam críticas à cultura libanesa e, ao mesmo tempo, vão 

desvelando as dificuldades dos imigrantes no Brasil e nos EUA, com especial 

destaque, à situação da mulher imigrante que é diariamente vista como sujeito 

dependente do homem.   

A primeira parte do romance, intitulada “Duas taças de árak”, revela as 

lembranças da infância de Amina, trazendo logo o acontecimento trágico da fuga da 

mãe da narradora: “do sangue de minha mãe sou metade gente metade animal, uma 

espécie de cordeiros de chifres feita do fogo, do sêmen, de uma fugitiva” (MIRANDA, 

1997, p.13). Quando relembra a infância e sua vida na aldeia, é tomada por uma 

sensação de perda do que sequer chegou a experimentar de fato: a relação afetiva 

com a mãe. Tem saudades não do que chegou a viver ao seu lado, mas do que lhe 

foi negado - “vivo até hoje com esse vazio e sempre encontro mais mistérios” 

(MIRANDA, 1997, p.13).  

Na tentativa de narrar de forma imprecisa e não transparente, Amina diz: 

“na minha casa não havia espelho, eu só via meu rosto numa bandeja velha de prata 

esfumaçada, nem sei que rosto era” (MIRANDA, 1997, p.13). Metaforicamente, 

anuncia a sua condição de “estrangeira para si mesmo” ou como uma mulher em 

fuga, que não se deixa apreender em sua totalidade. Para dar conta dessa condição 

deslizante da personagem, Miranda constitui o romance a partir de uma linguagem 

fluida, sem marcações formais, sem preocupação com a pontuação, com uma 

mistura de várias línguas e rica em descrições e onomatopeias.  

De acordo com Lúcia Castello Branco, no livro O que é escrita feminina, 

um dos pontos mais relevantes da crítica feminista, apesar de divergências quanto à 

temática, é com relação à linguagem: é preciso desconstruir a linguagem vigente, 

representante da dominação patriarcal da escrita, para que as mulheres possam 

construir um discurso centrado nas suas experiências. É preciso haver um trabalho 

de desconstrução da linguagem falocêntrica, criada por e para os homens – ponto 
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fulcral para a crítica feminista de tendência francesa. Ainda conforme Castello 

Branco (1991, p.22-23), essa crítica propõe priorizar “mais a voz, o som, que o 

sentido; mais o como se diz que o que se diz, mais a coisa que o signo”, pois é “aí 

que o feminino e a mulher se interseccionam, uma vez que, na mulher – e na escrita 

feminina – o corpo ocupa lugar privilegiado”. Talvez, por isso, Ana Miranda, em 

Amrik, se aposse de uma linguagem que se aproxima bastante da fala, repleta de 

saberes e ditados populares, com muitos sabores e cores descritas minuciosamente, 

além de todo um trabalho corporal que instiga a pensar na violência instituída contra 

a mulher que dança e vive fora do ambiente da casa. Em Tatiana Salem, a questão 

do corpo também é sugestiva, tem-se uma mulher que tem no corpo marcas de uma 

herança que a impede/impulsiona a viajar, além de uma relação conflituosa com um 

namorado que expõe e violenta o seu corpo diariamente.  

Na narrativa de Ana Miranda, observa-se que os homens são 

“destituídos” de “voz”, dando oportunidade ao discurso do Outro, da mulher, refutar 

verdades históricas. Por esse ângulo, a voz de sua avó ganha destaque, 

apresentando-a como a guardiã dos saberes tradicionais. Curiosamente, uma outra 

voz de suma importância na narrativa é a do tio Naim, um homem intelectual que 

incentiva Amina a ler, a escrever e a estudar línguas, filosofia, música, mesmo que 

em vão, pois ela “tinha sido forjada na dança e na cozinha” (MIRANDA, 1997, p.27). 

No entanto, de forma irônica, o tio é cego e é Amina que o guia, “tio Naim precisava 

dos meus olhos como seus”. Mesmo ele sendo uma figura que detém saber, ela não 

fica em uma condição de passividade frente a ele – “tio Naim tão sabido ficava 

perdido num lugar modesto no mundo dos homens, um príncipe no exílio ou um rei 

que teve os olhos arrancados” (MIRANDA, 1997, p.27).  

As vozes masculinas, muitas vezes, aparecem para reforçar o discurso e 

as ações patriarcais, ou melhor, surgem para apresentar e criticar um pensamento 

baseado na inferiorização da figura da mulher, como se pode observar na fala 

abaixo do pai de Amina: 

 

Papai voltava para casa bêbado e abria o estojo da faca, maldizia mamãe 
Maimuna comedora de tios-felpudos mulher quando fala mente quando 
promete não cumpre quando cumpre volta atrás quando nela confiam trai 
quando trai não fere revela facilmente sua parte íntima a qualquer um lança 
olhares a todos semeia discórdia um homem não pode partir para a aldeia 
vizinha nem por um dia se voltar antes vai encontrar a mulher na relva com 
um negro (MIRANDA, 1997, p.16).  
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Essa imagem da mulher como personificação do mal é algo comum na 

literatura e até mesmo na Bíblia e nas tradições orais, como, por exemplo, Eva, 

Dalila, Madalena, entre outras. Apesar de Ana Miranda expor esse pensamento da 

mulher vista como “demônio”, maquiavélica, ela não pretende se opor a essa ideia, 

trazendo uma personagem angelical. Longe disso, Amina é uma mulher que explicita 

um lugar paradoxal e conflitante no sistema colonial e imperialista – ao mesmo 

tempo que é oprimida por questões de gênero e por questões econômicas e sociais, 

ela é também uma personagem que se distancia do desejo da sociedade de sua 

época – esposa, mãe e do lar. Ela é livre e recusa-se a viver às custas do tio cego 

ou de um suposto marido, como diz na epígrafe do livro, “ser livre é, frequentemente, 

ser só”. 

 Essa afirmação de liberdade é sugerida em diversas passagens do livro, 

desde as primeiras páginas do romance, quando, por exemplo, fala da situação do 

pássaro: “mais vale um pássaro na mão que dois voando, não, mais vale um 

pássaro voando, de que vale um pássaro que não voa?” (MIRANDA, 1997, p.12). 

Entende-se que essa analogia pode relacionar-se à própria condição feminina, da 

necessidade dela de ser livre e traçar caminhos divergentes dos impostos pela 

sociedade do século XIX. Quiçá, por isso, a protagonista elabora sutilmente juízos 

acerca do casamento. A narradora pondera os pontos positivos da relação conjugal, 

porém a vontade de ser independente se sobressai a qualquer benefício.  

 

Com o mascate Abrãao ia ser muito feliz, diz tio Naim, viver numa casa 
imensa, de avental contar os ovos, bater manteiga, ralar abóbora, picar 
amêndoa, a natureza nos dedos, regar uma horta no quintal, alface hortelã 
tomilho, ter sexo na noite abençoado (MIRANDA, 1997, p.11). 

 
Ter de admitir suas brincadeiras e tapinhas, o sabre plantado. Bocas 
unidas, naquela casa sem um quarto só para mim, suportar as gazelinhas 
fazendo barulho correndo pela casa irra, o cheiro de galinha morta das 
velhas se lambendo os dedos, numa noite ser Xarazade, na outra Naziad a 
cortesão de Trebesta na seguinte uma das moças de Adrar inebriando os 
golfinhos, cozinhar para quinze pessoas (MIRANDA, 1997, p.11). 
 

 

Em um artigo intitulado “Encontros e contatos em Desmundo e Amrik de 

Ana Miranda”, Sandra Regina Goulart Almeida diz que Ana Miranda cria sujeitos 

femininos, “por vezes objetificados em seus papéis sociais, mas que, em um 
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contexto de contatos culturais, transitam, inquietante e simbolicamente, entre 

espaços diversos” (ALMEIDA, 2002, p.136). Ainda conforme Almeida:  

 

Os textos de Ana Miranda mapeiam um lugar outro para a mulher imigrante, 
um entre-lugar híbrido, ou mesmo um “deslugar”, que serve de borda e 
fronteira de contatos que se cruzam, muitas vezes, em uma implícita 
referência à velha conexão entre o corpo feminino e a conquista e a 
expansão territoriais (ALMEIDA, 2002, p. 136). 

 

No capítulo “Tudo é Amrik”, a condição do imigrante e de Amina são 

ressaltados: “os libaneses saíam do Líbano pensavam que estavam indo para a 

América do Norte mas muitos eram enganados pelas companhias, una cucagna 

diziam os italianos, e desembarcavam na América do Sul, quando iam reclamar que 

estavam na América errada o estafeta dizia Tudo é América! ” (MIRANDA, 1997, 

p.35).  O Brasil aparece, nesse caso, como um des-mundo, ou seja, um espaço 

desfamiliarizado e hostil, o indesejado. Para Amina, Amrik, o termo árabe para 

designar a América à qual é enviada, simboliza a conjunção de esperanças e 

frustrações e aponta para seu deslocamento linguístico, cultural e geográfico: da 

Amrik para a América. Os mapas, encontros, corpos e múltiplas transgressões de 

Amina revertem a expectativa sobre o corpo feminino que age de maneira ativa e 

perturbadora frente aos novos contextos políticos e sociais.  

Com um tom bastante poético, a narradora vai lançando retratos da vida dos 

imigrantes que chegaram ao Brasil a partir de 1870. Um misto de pesquisa histórica 

e poesia, que confere bastante originalidade e força à obra. A protagonista descreve 

as cenas de quando “sai da ilhazinha para a ilha maior” (MIRANDA, 1997, p.35), do 

Líbano para os Estados Unidos. Tio Naim, que era a sua companhia, fora mandado 

para o Brasil, e ela “com o coração vazio e os olhos cheios” (MIRANDA, 1997, p.35) 

ficara sozinha nos EUA, dançando em uma feira de negócios, “na frente de pinturas 

de paisagens árabes falsificadas nas paredes e muitos espelhos” (MIRANDA, 1997, 

p.35). Chega com a ilusão do imigrante de conseguir facilmente ascensão social:  

 

Eu pensava que ia ficar rica verdadeiramente rich era a terra das liberdades 
das oportunidades ia me vestir como a rainha de Sabá ia me cobrir de jóias 
perfumes chapéus com plumas sapatos de veludo ia ser uma princesa usar 
vestidos esvoaçantes de musselina branca como as mulheres que eu ia nas 
carruagens (MIRANDA, p.36).  
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No entanto, logo se vê diante de uma outra realidade, descrita de forma 

hostil e dolorida. A vida dos imigrantes pobres está bem longe de se igualar ao do 

sonho imaginado. O que Ana Miranda escancara com as experiências de Amina é a 

situação do imigrante nas grandes cidades, tendo que lutar contra um sistema 

capitalista, que impõe condições injustas e degradantes de trabalho. Amina, em sua 

narrativa de imigração, apresenta o espaço urbano como lugar da marginalidade, ou 

melhor, um ambiente de mal-estar constante para quem chega e deseja construir um 

novo estilo de vida.  Um teórico importante que se debruça sobre a questão do 

estrangeiro, mais voltado para os desdobramentos contemporâneos de todo o 

processo histórico que consolidou a hegemonia do capitalismo no ocidente, é o 

sociólogo Zygmunt Bauman, que afirma o seguinte:  

 
Desde o princípio, a era moderna foi uma época de grandes migrações. 
Massas populacionais até agora não calculadas, e talvez incalculáveis, 
moveram-se pelo planeta, deixando seus países nativos, que não ofereciam 
condições de sobrevivência, por terras estrangeiras que lhes prometiam 
melhor sorte (BAUMAN. 2005, p.50). 
 

 
Para esse autor, o imigrante é como um “mensageiro de desventuras”, 

trazendo para o novo país as frustrações de onde provém, as notícias sobre “o 

horror das guerras distantes, de fome, de escassez” (BAUMAN, 2009, p.79).  Para 

Amina, os lugares do imigrante “são os abandonados por Deus” (MIRANDA, 1997, 

p.37). Curioso observar que mesmo diante de descrições com teor negativo – 

“velhos e crianças morriam como moscas envenenadas”, “havia muitos incêndios”, 

“havia desempregados”, “policiais estúpidos” - as imagens do lugar de oportunidade 

e liberdade é sempre contrastado a esse ambiente agressivo: “mas se a pessoa 

trabalhasse e desse sorte ia para frente” (MIRANDA, 1997, p.37); “muito trabalho a 

meio dólar por dia, jornada de dez horas mas trabalhavam dezesseis, haviam 

marcado a minha pele com uma etiqueta na alfândega e me deram um banho, 

mudaram meu nome no papel, acabou a feira e me soltaram na rua” (MIRANDA, 

1997, p. 36). 

Desse modo, Ana Miranda elabora uma crítica ferrenha às condições 

precárias do imigrante no Ocidente, descontruindo discursos que conferem apenas 

caráter positivo à imigração. Por outro lado, o Líbano também não aparece 

idealizado, confortante, apesar de haver boas lembranças e existir saudades, mas 

como um lugar carregado de vivências conturbadas e ressentidas. Amina e seu tio 
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saíram da aldeia em que moravam, justamente porque não era mais seguro e 

confortável para eles – “arrastados todos pelos sonhos de riqueza ou de liberdade 

ou de uma vidinha sem tanta fome” (MIRANDA, 1997, p.28). A cena da partida dos 

dois é de uma beleza sem tamanho, narrada com um tom de saudade – “eu olhei as 

estrelas e sabia que nunca mais ia ver aquelas estrelas” (MIRANDA, 1997, p.23). 

Inúmeras vezes Amina repete a frase “eu nunca mais ia ver”, como se quisesse ficar 

e ir ao mesmo tempo.  “Nunca mais ia ver aquilo tudo ainda sentia os braços de 

vovó Farida me apertando” (MIRANDA, 1997, p.23). A dor da partida é latente. Os 

dois, tanto Amina quanto o tio Naim, viajam na carroça de costas para a aldeia, e 

Amina faz questão de demarcar isso – “tio Naim na carroça também vinha virado 

para trás em silêncio” (MIRANDA, 1997, p.24), essa posição demonstra, quiçá, a dor 

de deixar tudo para trás (“onde está a liberdade está nossa pátria (MIRANDA, 1997, 

p.29), as raízes, a família, a aldeia, a história em busca de um sonho – “ele falou da 

Amrik que era um sonho, até que percebi uma luz no céu”.  

O tio Naim representa o grupo de pessoas que se exilaram por problemas 

políticos: “por causa dos turcos e dos mulçumanos que queriam matar tio Naim 

porque escrevia contra eles tivemos de partir de nossa aldeia” (MIRANDA, 1997, 

p.22). Ele faz parte do grupo de intelectuais e artistas perseguidos, e possibilita a 

discussão sobre o contexto histórico das perseguições dos mulçumanos aos cristãos 

maronitas, ocorridas em Beirute. Essa personagem está inserida no mesmo grupo 

dos pais da narradora de A chave de casa, exilados políticos, que migram por 

problemas que envolvem uma coletividade e não apenas problemas de caráter 

individual. 

Amina, diferentemente, foi obrigada a migrar, por ser a de menos 

serventia ao seu pai: “seis a única filha mulher, para que servia uma filha mulher?” 

(MIRANDA, 1997, p.22). Na visão do pai, os filhos iam casar e suas respectivas 

mulheres iriam assumir a cozinha, depois da morte da avó Farida. Assim, conforme 

essa visão, Amina não teria tanta serventia. Além desse problema, ainda tem o fato 

dela ter as mesmas feições da sua mãe, e isso provocava ódio em seu pai, que a 

considerava dissimulada e vaidosa como a mãe.  

Essa desvalorização ou essa visão preconceituosa em torno da filha 

também é visível em A chave de casa, quando, a título de exemplo, a narradora 

conta sobre a chegada dos filhos dos seus avós. “Ela deu à luz num dia quente do 
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mês de março. Ele estava lá, o coração palpitando, quando o médico saiu da sala 

para anunciar a boa-nova: era um menino, seu reino estava garantido” (LEVY, 2010, 

p.110). O fato de ser um menino gerava alegria ao pai - avô da narradora - pois, era 

alguém para contribuir com o sucesso dos negócios da família. O segundo filho, 

para a felicidade da mãe, era uma menina, que seria sua companheira e sua 

cúmplice. No entanto, veio uma terceira gestação, um menino que viveu apenas três 

dias, devido a complicações no pulmão. O pai ficou enlouquecido e não cansava de 

repetir pela casa: “mas justo o menino, repetia, sem medo ou vergonha de que as 

filhas ouvissem” (LEVY, 2010, p.112). Mesmo depois de muito tempo, era proibido 

falar desse assunto na casa, “o fantasma do menino rondava todos os aposentos” 

(LEVY, 2010, p.112). Ainda teve uma quarta gestação para intensificar o conflito:  

 

Desconfiado de um segundo castigo divino, ele se controlou para não 
bradar contra os céus quando entrou no quarto do hospital e viu uma 
menina nos braços da esposa. Depois de um menino morto, uma menina. 
Ela estava ali, frágil, tentando sugar um pouco de leite da mãe, e nem 
imaginava que teria de ser forte na vida (LEVY, 2010, 112).  

 

Nessa esteira de pensamento, a figura feminina está associada ao 

espaço doméstico, é ela que moralmente deve assumir os deveres associados ao 

bem-estar da casa, do marido e dos filhos. Não há possibilidades de a mulher 

assumir uma posição ativa no espaço externo à casa, pois esse lugar é associado, 

única e exclusivamente, ao homem. É ele que assume a função ativa de gerenciar 

as ocupações da família e todas as relações públicas.  

Amina aparece para desequilibrar ou desajustar essa lógica, utiliza-se da 

dança para romper tradições e marcar o seu lugar de independência e liberdade, 

mas sofre as consequências de tal escolha. A dança, símbolo da cultura oriental, 

interliga as três gerações de mulheres da família: a avó Farida, a mãe Maimuna e 

Amina – conferindo-lhes um modo de ser e enfrentar o mundo. O corpo assume, 

portanto, o foco da questão.  

 

Dança é um desejo de solidão, uma contemplação do interior da selvageria 
do corpo, das nostalgias da memória, mágicos efeitos, celebração da calma 
do espírito clarividente, corpo, a simbólica encarnação da infinita luxúria a 
obediência à paixão e ao perverso temperamento feminino (MIRANDA, 
1997, p.21). 
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Para Maria Zilda Ferreira Cury (2016, p.156), a dança, a música e a 

culinária, em Ana Miranda, aparecem como sinônimos de afirmação cultural e 

resistência política. No romance, a dança não é apenas associada à sedução, mas à 

liberdade do corpo e solidão, “marcas da condição contraditória da mulher e de sua 

afirmação como sujeito” (CURY, 2016, p.156). Observa-se no trecho: “Se os turcos 

nos dominam e nos ensinam suas mesquinhas conveniências e sua seitas mais 

ardidas, resistimos com a nossa língua e a nossa culinária, também a música e a 

dança haialaia” (MIRANDA, 1997, p.130).  

A atitude mais audaciosa de Amina foi quando dançou al nahal, a dança 

proibida da abelha em que “com gritos agudos para indicar que uma abelha entrou 

em sua roupa, a dançarina tira peça por peça toda a sua vestimenta” (MIRANDA, 

1997, p.193). Essa dança foi realizada em uma festa de casamento em que o noivo, 

Abraão, abandona a noiva, enfeitiçado por sua dança, e é, por conta disso, 

“apedrejada” pelo comportamento transgressor. Amina deseja espaço e liberdade, e 

o casamento seria uma forma de podar desejos: “naquela casa sem um quarto só 

para mim”. Casar-se seria referendar o patriarcalismo da aldeia e da comunidade. A 

ideia do quarto pode ser lida com uma reivindicação de autonomia e afirmação da 

sua condição de “dona” da própria história.  

Ainda sobre a dança, Cury (2016) traz uma relevante contribuição ao trazer 

uma referência de Edward Said, no livro Orientalismo, que reflete sobre um dos 

textos referidos por Ana Miranda. Para Cury (2016), certamente Miranda se inspirou 

em texto de Flaubert para desenrolar esse episódio da dança proibida.  

 

Said diz que a visão de Flaubert sobre o oriente é eminentemente corporal 
(SAID, 1990, p.192), “um escapismo da fantasia sexual” (SAID, 1990, 
p.197), uma mistura de perversidade, obscenidade grotesca e sofisticação 
(SAID, 1990, p.192) que permeiam as personagens de seus romances e 
influenciam a visão que se construiu do Oriente por outros escritores 
(CURY, 2016, p.55).  
 

 
 

De acordo com Maria Zilda Cury (2016), o romance Amrik possibilita uma 

desconstrução de uma visão masculina e eurocêntrica de Flaubert sobre a mulher 

oriental. Assim, Ana Miranda elabora um discurso sobre a condição feminina em 

uma perspectiva híbrida, colocando em diálogo imaginários conflitantes sobre a 

visão que o Ocidente faz da mulher oriental. Miranda (1997) coloca em xeque a 
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consistência de um “ser mulher”, questionando a feminilidade originária e afirmando 

uma política de identidade baseada na diferença.  

A imagem ambígua da dançarina é posta desde a capa do livro. Surge a 

pergunta, por que uma sereia para representar a obra, ou melhor, Amina? Em uma 

rápida pesquisa sobre o termo, no Dicionário Houaiss online, verifica-se que as 

sereias eram metade mulher e metade peixe ou pássaro, viviam em ilhas e atraíam 

os seres humanos pela beleza do canto. Os marinheiros esqueciam-se do lar, 

perdiam-se de suas rotas e morriam. A sereia de Ana Miranda engloba essa 

definição, pois através de sua sinuosidade corporal circula entre mundos, 

enfeitiçando homens através de seus movimentos. A imagem da capa é semelhante 

às descrições contidas na página 74. O desenho da capa parece ser a possível 

imagem que tio Naim faz de Amina ao dançar para ele – mulheres com formas de 

animais.  

 
Parecia que ele me via, ele dizia que via sombras muito leves e nas 
sombras via seres que tomavam forma de animais via gente de asas 
cavalos voadores mulheres de quatro tetas, ele disse que me ver dançar 
cego era como um náufrago que morria num incêndio com seu barco nas 
águas (MIRANDA, 1997, p.74).  
 

 

Esse episódio acima é parte de uma conversa bem poética entre Amina e 

tio Naim: “para que queres luz se és cego tio Naim? Ele sorriu seu estranho sorriso 

de alma, a vida de um cego não é a escuridão que as pessoas imaginam” 

(MIRANDA, 1997, p.74). E é nesse misto de imagem, poesia e história que as 

narrativas de Amina vão ganhando feição, apontando para uma heterogeneidade do 

sujeito feminino, dificultando assim a unilateralidade dos discursos dominantes. 

Sobre essas problematizações e novas possibilidades de representação, Nelly 

Richard (2002, p.158) pontua:  

 

Creio que, atualmente, é no feminismo onde vibra, com maior força 
argumentativa, a busca de uma operacionalidade estratégica, que nos 
permita deslizar das coreografias pós-modernas da indeterminação, para o 
desenho de novas políticas e poéticas da subjetividade: da torção 
desconstrutiva (problematização da identidade e crítica da representação) 
para o desejo emancipatório (as lutas pela significação, através das quais 
as pulsões de outridade abrem caminho).  
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A mulher imigrante de Ana Miranda encena gestos duplos, desdobrados 

em várias direções, muitas vezes contrárias. A mulher imigrante dança para seduzir, 

libertar-se, ascender socialmente, demarcar raízes, trabalhar a espiritualidade, 

histórias, identidades, subverter parâmetros, espantar a solidão, enfim, a dança 

assume um caráter rizomático importante para a configuração da personagem. As 

imagens, tanto da capa como do início dos capítulos, não têm caráter apenas 

representativo, mas, sobretudo, suplementar (pensando nas considerações de 

Jacques Derrida sobre suplemento), de subverter as imagens e discursos 

apresentados2. 

Sobre a época em que morava na aldeia, Amina faz algumas declarações 

que  levam a refletir sobre moralismos em torno da figura da mulher. Ela confessa 

que na aldeia eles não eram bem vistos, pelo fato da avó ser dançarina: “Havia uma 

diferença entre nós e os outros da aldeia, eles eram pessoas e nós outra coisa 

aproximada, uma gente da lua e eles da terra, por causa de vovó?” (MIRANDA, 

1997, p.18). A dança, na aldeia, era vista como artifício para “aprisionar espíritos de 

homens fracos”, então, por causa desse teor sensual, enigmático, a avó Farida era 

mal vista e sentia-se deslocada, logo, uma estrangeira dentro de sua própria aldeia.  

Distanciando-se dessas vivências na aldeia, Amina vai narrando suas 

experiências de mulher-imigrante, com um tom melancólico, muitas vezes. Os 

relatos da viagem e o percurso imigratório das personagens pendem para o relato 

do exilado – aquele para o qual a viagem é, a princípio, sem volta, por ter sido 

imposta. A dor do exílio, da qual também fala Edward Said (2003): pior que a morte 

seria vagar pelo território de não pertencimento. A sensação de estar, mas de não 

poder “ser”. Quem eu sou em meio ao desconhecido? Sou de cá ou de lá? Ou do 

entre-dois? Essa solidão imposta pelo deslocamento é sempre visível: “A solidão me 

jogou para dentro de mim escuro a luz dos meus dedos aiaiaia angústias dúvidas 

talvez não fosse um mundo irreal mas era só meu, sem a realidade alheia, a solidão 

me deixava sentir demais as coisas” (MIRANDA, 1997, p.41). 

Através dessas reflexões, Amina revela as perturbações da imigrante no 

Brasil e nos Estados Unidos a partir de uma dupla fragmentação – a de estrangeira 

e a de ser mulher. “Andava entre os mascates no domingo, olhava suas 

                                            
2A pesquisadora Fernanda MÜLLER elabora uma interessante análise das imagens dos capítulos do 
romance em sua dissertação de mestrado, intitulada “A viagem como imigração: relatos do viajante 
contemporâneo”. Florianópolis, 2006, da Universidade Federal de Santa Catarina. 
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quinquilharias com vergonha de ser mulher apaixonada, com vergonha de ser 

imigrante, com vergonha de ser libanesa com eles” (MIRANDA, 1997, p.110). 

Confessa ainda: “A visão de uma mulher sozinha entre os velhos que tratavam de 

negócios atraiu os olhares” (MIRANDA, 1997, p.111). Como se vê, por intermédio da 

personagem desvela-se a discriminação ao estrangeiro, sobretudo à estrangeira:  

 

O dono do café tinha sempre um sorriso leve nos lábios, eu tomava com ele 
chá, falávamos das nossas aldeias, de nossas famílias, do dia em que 
chegamos na América, de nossos sonhos, ele era gentil mas tinha medo de 
mim, um brilho no olhar turvado por um escuro, ele usava chapéu e ele me 
dava atenção (...) mas ele sempre suspeitou de mim, não dizia nada mas o 
modo como nos conhecemos foi para ele um desgosto, ele pensava assim, 
Se ela dançou para um estranho na rua pode dançar para qualquer outro 
estranho na rua, que a mentira já é um indício da verdade (MIRANDA, 1997, 
p.43).  
 
 

Essas memórias, organizadas e encenadas em diversos capítulos, estão 

intimamente ligadas ao corpo, à dor e à violência. Na cena transcrita acima, a 

personagem conta de sua vivência ainda nos EUA, mas no Brasil os conflitos são 

semelhantes. Além da falta de recursos e oportunidades, Miranda relata ainda o 

choque cultural, estabelecido pela chegada ao novo país, “os americanos comiam 

aveia de manhã feito cavalos” (MIRANDA, 1997, p.37). Por súplicas do tio e 

especialmente por causa da solidão, que a fez escrever em árabe para 

desconhecidos marcando encontros, perder-se de amor por um remador que lhe deu 

bom dia, ela decide migrar para o Brasil, mesmo tendo uma imagem muito ruim do 

país: “eu pensava que o Brasil era um lugar de abismos e depósito de imigrantes 

cachorros mortos que não conseguiam entrar na outra América, Brasil era um lugar 

de fracos” (MIRANDA, 1997, p.45).  

A autora procura arquitetar a imagem do drama feminino como imigrante 

na cidade. Nessa narrativa, é também perceptível a maneira como a imigrante é 

forjada no trabalho, independentemente de sua origem, etnia. Observa-se no excerto 

abaixo:  

 

Nesta cidade a mulher que faz compra no Mercado é imigrante, arifa ou 
operária, as imigrantes nunca passeiam, moças feitas de trabalho, vidas 
diluídas, fumaças de chaminé fufu feitas de perdas e adeuses, moram nas 
partes escuras da cidade, nas casas molhadas, entre os ratos e morcegos, 
entre os caixotes vazios e as sacas nos depósitos, nos armazéns, detrás do 
balcões, nas margens dos rios um capim-guaçu irra mas deve ser um 
mundo verdadeiro e tem sua beleza na fuligem e fumaça feito os navios 
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belas coisas mesmo sujas e prestas, elas sempre querem passar para o 
outro lado da cidade, mas são apenas umas mostardinhas ardidas ou umas 
cadelascadelas (MIRANDA, 1997, p.186).  

 

 

A escritora utiliza-se da figura das mulheres imigrantes para expor as 

condições econômicas do Brasil de outrora, além do processo inicial da 

consolidação do processo industrial e da urbanização em São Paulo. Miranda 

aborda uma legião de personagens, não nominados, que trabalham na construção 

da cidade que viria a ser São Paulo. Esses trabalhadores, em grande parte 

estrangeiros, eram pessoas de baixa renda, com pouca escolarização, ou seja, 

sujeitos socialmente marginalizados. A capital da oportunidade transforma-se, para o 

imigrante, em espaço de segregação, onde se tem pouquíssimas chances de 

prosperidade financeira. Para as mulheres imigrantes, desse modo, casar (que em 

árabe significa dar a mulher ao marido) surge como uma oportunidade de melhoria 

de vida.  

Amina é uma personagem bastante interessante, nesse sentindo, pois 

não se configura como uma mulher “militante”, que tem acesso formal à leitura e à 

escrita, mas, suas escolhas e modos de vida lhe atribuem caráter transgressor: “sem 

deixar de estar pensando na vida e no destino, na filosofia e nos mais magnos 

assuntos para uma pobre de mim, mulherzinha” (MIRANDA,1997, p.31).  

Já caminhando para o desfecho do capítulo, evoca-se uma reflexão 

proposta por Paul Zumthor (2005, p.185), no livro Escritura e Nomadismo: “Para um 

imigrante, para o nômade involuntário, a questão existencial é provavelmente esta: 

quando se apagará a consciência de estar em outra parte? Em outra parte que não 

o lugar em que se nasceu; outra parte talvez para além de uma certa imagem de si 

mesmo acalentada, com ou sem razão”. Essa é uma pergunta retórica à qual não se 

tem a pretensão de responder objetivamente, mas propiciar e conduzir reflexões em 

torno do ser/estar estrangeiro. Como diz Canclini, em Culturas Híbridas, na 

interculturalidade migratória não há somente “a fusão, a coesão, a osmose e, sim, a 

confrontação e o diálogo” (CANCLINI, 2006, p.26). Foi esse aspecto da 

ambivalência de diálogos ou, como fala Said (2003), essa consciência 

contrapontística (do antigo e do novo lugar) que se chega às reflexões deste 

capítulo. Ana Miranda e Tatiana Salem parecem reivindicar a heterogeneidade e a 

diferença como um princípio necessário e urgente para pensar o mundo de 
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imigrantes, exilados, errantes. Os romances, portanto, tratam de um “eu mulher 

imigrante” que é também “nós mulheres imigrantes”, que encenam possibilidades 

diversas de identidade, em lugar de uma concepção unilateral, homogênea e 

excludente do ser/estar mulher. Encerra-se o capítulo, por conseguinte, com 

palavras do grande Guimarães Rosa, do romance Grande Sertão: Veredas, que dão 

conta da força simbólica descrita nessas páginas: “a gente quer passar um rio a 

nado, e passa; mas vai dar na outra banda e num ponto muito mais embaixo, bem 

diverso do que em primeiro se pensou”.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. A CHAVE DE CASA: (RE)CONSTRUÇÃO DE MEMÓRIAS ANCESTRAIS 
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3.1 Tatiana Salem - eu/autor: Sinto-me às vezes um bloco de cimento, às vezes 
uma nuvem diluída, não percebo sequer a minha forma 
 

Tatiana Salem Levy nasceu em Lisboa, em 1979, quando seus pais 

estavam exilados na época da ditadura militar brasileira, e retornou ao Rio de 

Janeiro aos nove meses de idade. Ela é escritora, tradutora, roteirista. Tem 

graduação em Letras, mestrado e doutorado em estudos de literatura, pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ),  tendo realizado bolsa sanduíche 

na Brown University (Providence, Estados Unidos) e na Universidade de Paris III 

(França). As experiências no exterior permitiram-lhe aperfeiçoar suas atividades de 

tradutora de língua francesa e inglesa, trabalhando em obras como Nos Passos de 

Hannah Arendt, uma biografia escrita pela francesa Laure Adler (1950), além de 

romances do francês Stéphane Audeguy (1964).  

Uma das suas publicações é o ensaio A experiência do Fora: Blanchot, 

Foucault e Deleuze (2013), desenvolvido a partir de sua dissertação de mestrado. 

Este livro é, de certa forma, basilar para esta pesquisa, porque é a partir dele que 

alguns posicionamentos críticos e teóricos da autora em torno de literatura ficam 

mais perceptíveis e compreensíveis, principalmente quando ela escreve sobre “A 

negação como condição da Literatura” e sobre o conceito de literatura menor. A 

própria epígrafe desse livro já é bastante sugestiva: “O real não está na saída nem 

na chegada: ele se dispõe para a gente é no meio da travessia”. Uma frase de 

Guimarães Rosa que potencializa os desdobramentos do real.  

Logo na apresentação, a autora expõe a mudança paradigmática em 

torno do conceito de literatura no século XX, que se distancia de um certo realismo 

literário, inaugurado por escritores, como Mallarmé, Kafka e Proust, para mostrar a 

realidade própria da narrativa. Foi para pensar essa nova relação entre literatura e 

real que Blanchot cria o conceito de fora – uma estratégia para pensar o mundo 

distante da ideia de literatura como espelho do mundo. O fora, portanto, “é uma 

estratégia de pensamento que marca a falência do logos clássico, colocando em 

xeque noções centrais para a filosofia e para a teoria literária, tais como autor, 

linguagem, experiência, realidade e pensamento” (LEVY, 2011, p.12).  
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Será, então, a ficção de Tatiana Salem uma experiência do fora? Não se 

sabe até que ponto, mas, de alguma maneira, sim. Tem-se na abertura do primeiro 

capítulo um trecho do livro Esquecer, de Marguerite Duras: “Escrever. Não posso. 

Ninguém pode. É preciso dizer: não se pode. E se escreve. É o desconhecido que 

trazemos conosco: escrever, é isto o que se alcança. Isto ou nada”. Não por acaso, 

Levy inicia o romance A chave de casa dessa forma: “Escrevo com as mãos atadas. 

Na concretude imóvel do meu quarto, de onde não saio há longo tempo. Escrevo 

sem poder escrever e por isso escrevo” (2010, p.09). Como se nota, há um eu de 

Tatiana Salem (teórico) que não se afasta do seu eu literário. Não são duas coisas 

distintas. Um está no outro e vice-versa. Aqui, não se tem o intuito de ficar 

comparando e mostrando as filosofias de um livro dentro de sua escrita ficcional. No 

entanto, um leitor mais atento e conhecedor da obra dessa escritora irá perceber 

esse diálogo filosófico de que ela não se desvencilha. A certeza é de que em sua 

composição ficcional, Derrida, Blanchot, Foucault, Kafka, Deleuze, entre outros, 

estão presentemente vivos ou presentemente mortos, de forma intencional ou não. 

O que interessa de fato é essa escrita desdobrada que inaugura a possibilidade de 

outro mundo evocado pela literatura, do outro de todos os mundos: o espaço do 

exílio e da errância, o fora.  

A tese de doutorado de Tatiana Salem foi defendida em 2007 e é 

inovadora, no sentido de ter sido entregue em forma de romance – A chave de casa 

- e ensaio, um pós-escrito narrando todo o percurso da tese/romance. Antes de se 

ater a um romance de fato, ela desenhou vários projetos. O primeiro deles, “O 

realismo em questão: tendências da narrativa brasileira contemporânea”, no qual 

pretendia estudar as diferentes formas de realismo na literatura dos anos 90 e início 

deste século. Depois, abandonou o projeto e foi pesquisar a relação entre corpo, 

herança e imigração. Este projeto visava explorar como a imigração produz ao 

mesmo tempo o deslocamento e a paralisia. Ainda insatisfeita com a pesquisa, parte 

para um terceiro projeto, “Errância e paralisia: o corpo do imigrante em narrativas 

ficcionais e memorialísticas”, visava investigar o corpo do imigrante na ficção e em 

memórias de escritores judeus. O judaísmo entra em cena. Ainda surge um quarto e 

último projeto, finalmente, a ideia de fazer um romance, que aborde a questão da 

herança familiar e herança linguística/literária.  
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Percebe-se que são vários projetos diferentes, mas que se aproximam 

por causa da relação entre literatura e imigração/imigrante, ao que parece, o 

romance consegue, de certo modo, englobar todos esses anseios de pesquisa. 

Apresenta-se uma narradora que está fisicamente e psicologicamente envolvida com 

a história de imigração de sua família e precisa escrever/viajar/criar para se livrar 

dessa herança, desse peso da tradição judaica.  

Este romance, A chave de Casa, foi bastante aceito pela crítica, 

chegando a ganhar vários prêmios e a ser traduzido em várias línguas. Ganhou o 

Prêmio São Paulo de Literatura 2008, na categoria de melhor autor estreante; e foi 

finalista do Prêmio Jabuti e Prêmio Zaffari & Bourbon de Literatura 2009. Além de 

ser publicado no Brasil e em Portugal, foi também na Itália, Espanha, Romênia, 

Turquia, Austrália, entre outros.  

Em 2010, juntamente com Adriana Armony, organizou um livro de contos 

chamado Primos: histórias da herança árabe e judaica, que reúne vários escritores 

brasileiros descendentes de árabes e judeus. As temáticas dos contos envolvem 

história, memória, alegoria, tradição e ruptura. O seu segundo romance, Dois rios, 

publicado em 2011, conta a história de dois irmãos gêmeos que se apaixonam pela 

mesma mulher, Marie-Ange. Este livro também aborda a questão das viagens como 

autodescoberta e reencontro com a história famíliar. Tem-se ainda a dor diante da 

morte do pai.  

Em 2012, Tatiana Salem integra o volume da revista britânica Granta, 

dedicado aos 20 melhores jovens escritores brasileiros, que incluiu o seu conto “O 

Rio Sua”. Nesse mesmo ano, ainda estreia na literatura infantil, com a publicação de 

Curupira Pirapora – inspirado no mito da Curupira e recontado sob inspiração do 

conto “A distância da Lua”, do escritor Italo Calvino. Publicou ainda, em 2014, um 

romance denominado Paraíso. E, em 2017, lança uma coletânea de crônicas, O 

mundo não vai acabar.  

Para compreender um pouco mais da história familiar que é reelaborada 

em A chave de Casa, recorreu-se ao livro Negócios e ócios, de Boris Fausto, um 

historiador e cientista político, primo de Tatiana Salem. Nesse livro, Fausto (1997) 

recompõe o trajeto de seus ascendentes, envolvendo aspectos da imigração judaica 

para o Brasil e descrições da cidade de São Paulo diante da chegada de uma 

grande leva de imigrantes de várias partes do mundo.  
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Fausto (1997) explica detalhadamente o motivo pelo qual os judeus 

sefaradis tiveram que emigrar para a Turquia – o centro do Império Otomano – e 

para outras regiões do Mediterrâneo. Segundo ele, os sefaradis foram expulsos da 

Espanha pelos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela, em março de 

1492. Esse ato obrigou os judeus a saírem de uma região que muito antes de se 

chamar Espanha e Portugal tinha um nome hebraico – Sefarad – que designou os 

israelitas pertencentes a essa região. Diante dessa situação, os sefaradis se 

espalharam pelo Mediterrâneo e foram refugiar-se, em grande parte, no Império 

Otomano (Tatiana Salem faz referência a essas perseguições e expulsões dos 

povos judeus: nasci no exílio: em Portugal, de onde séculos antes a minha família 

havia sido expulsa por ser judeus (LEVY, 2010, p.25)). Diante de todo esse contexto 

histórico, o pesquisador relata a história da família Salem. 

 

A família era típica dos “turquinos” da classe média acomodada, de 
horizontes restritos, de moral rígida, boas mães e bons pais de família, 
voltados essencialmente para o seu mundo. Os homens se dedicavam ao 
comércio e as mulheres cuidavam da casa” (FAUSTO, 1997, p.28)  
 

 

Neste livro, encontrou-se menção à história (real ou mítica, não se sabe) 

dos sefaradis que guardavam a chave de casa que deixavam para trás, devido à 

expulsão da Península Ibérica – “se não esperam retornar a uma morada específica, 

materializam desse modo a sensação de que a Espanha é, sem dúvida, sua “casa 

de origem”” (FAUSTO, 1997, p.31). Pode ser que Tatiana Salem tenha utilizado essa 

referência para contar/criar a história de A chave de casa, que culminou, inclusive, 

no título do romance. Essa chave, que pertence ao avô, pode ser a representação 

desse eterno desejo de retorno à casa de origem, mesmo sabendo que essa chave 

na verdade é um material simbólico que representa o desejo de compreender um 

passado distante - “uma chave desse tamanho não deve abrir porta alguma (...) 

seria um disparate acreditar que tanto tempo depois a chave da casa permaneceria 

a mesma” (LEVY, 2010, p.16). Assim, a narradora já recebe a chave com a 

consciência de que a chave não abrirá portas físicas, mas portas históricas, dito de 

outro modo, a chave é o passaporte para a narradora conhecer a sua própria 

história.  

Boris Fausto, ao relatar a história da emigração da família Salem para o 

Brasil, aponta os fatores que influenciaram a partida dos jovens, sendo que o 
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principal deles foi a obrigatoriedade de servir o exército e, principalmente, a 

possibilidade de ter de enfrentar uma guerra (este fato é descrito pela Tatiana Salem 

quando fala dos motivos do avô ter emigrado para o Brasil: “havia também o 

exército: se não deixasse a Turquia, teria, como seu irmão mais velho, de servir. Por 

isso, ia rumo ao Brasil, onde tinha primos e amigos” (LEVY, 2010, p.20).  

 

Prestar o serviço militar constituía uma obrigação que, mais do que 
qualquer outra, simbolizava a integração de um membro de uma 
comunidade autônoma em um Estado nacional. Realizar esse ato contra a 
vontade era uma situação vivida como uma imposição insuportável. Tanto 
assim que a decisão de emigrar, longe de ser apenas familiar e isolada, foi 
tomada por centenas de famílias sefaradis em Constantinopla, em Esmirna, 
em Ourla e em outras cidades do Império Romano (FAUSTO, 1997, p.35).  

 
 

Como se vê, fazer parte do serviço militar turco para os judeus sefaradis 

tem uma conotação interessante, tem a ver com o processo de identificação cultural 

ou de nacionalidade –  como defender um país que não é o meu, e que, de certa 

forma, ameaça a minha própria existência? – seria uma imposição dolorosa. “Fazer 

o serviço militar significava separar-se de casa, ficar nas mãos dos militares turcos, 

lançar-se em pesados e inúteis exercícios” (FAUSTO, 1997, p.35). E, além dessa 

razão, o risco de guerras, tendo como destaque o maior de todos os conflitos, a 

Primeira Guerra Mundial. No entanto, a emigração aparecia sempre como 

possibilidade, porque era também sinônimo de doídas separações.  

Com a ameaça de guerra e a convocação de José, um tio de Boris 

Fausto, para servir o exército turco, a decisão da família de emigrar foi tomada. A 

América apareceu como a alternativa mais viável, mas não a do Norte, pois os 

Estados Unidos já recebiam uma grande leva de imigrantes, e sim a América Latina. 

A maioria dos jovens sefaradis escolhia Buenos Aires, porque teria uma adaptação 

relativamente fácil por conta da língua, afinal, a diferença entre o ladino e o espanhol 

não era tão grande. Mas, os Salem optaram pelo Brasil, porque tinham informações 

de que a Argentina já estava lotada e seria mais fácil começar uma vida de negócios 

nesse país. 

 

O projeto implícito dos Salem buscava uma vida estável e tranquila, 
projeção em outros moldes daquilo que fora sua vida na Turquia. Isso não 
quer dizer que não se atirassem ao trabalho, em busca das oportunidades 
abertas pela enorme expansão de São Paulo. Porém, tinham sempre o 
cuidado de caminhar em terreno seguro, limitando os riscos especulativos 
em seus negócios (FAUSTO, 1997, p.64).  
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Fausto (1997, p.67) relata as diferenças entre os brasileiros e os 

estrangeiros (italianos, espanhóis, japoneses, sírio-libaneses e também judeus da 

Europa central e oriental); e como a convivência entre eles era demarcada por 

conflitos - “o nós não constituía um grupo homogêneo, pois todos “sabiam” que, “por 

natureza”, turco é embrulhão, espanhol é encrenqueiro e o judeu da prestação um 

tipo esperto que não merece confiança”. O que unia esses imigrantes era a condição 

de serem estranhos em terra alheia e o fato de serem pessoas independentes que 

davam valor extremo ao trabalho.  

Cabe ainda trazer as questões culturais/religiosas citadas por esse 

historiador, que também fazem parte dos relatos de Tatiana Salem. Ele cita vários 

eventos que foram sendo repetidos ao longo dos anos, sem que os mais velhos 

explicassem o sentido para as novas gerações, apenas repetiam de forma 

pragmática. Mas, ao mesmo tempo, as práticas iam sendo reelaboradas no novo 

ambiente. Fala do ritual de Pessah – a Páscoa judaica – onde compareciam à 

sinagoga e comiam pão ázimo não fermentado, “que foi o único alimento que teria 

sido utilizado pelo povo judeu no deserto de Sinai, guiado por Moisés no rumo da 

Terra Santa” (FAUSTO, 1997, p.70). Tem ainda o Rosh Hashaná – o Ano-Novo 

judaico; o Yom Kippur – o Dia do Perdão, festividades que eram presentes nos lares 

judaicos com forte conteúdo simbólico. Segundo Fausto (1997, p.70), essas 

festividades não seguiam tanta rigidez aqui no Brasil: “quando novos grupos de 

sefaradis turcos chegavam a São Paulo, estranhavam os novos hábitos, mas se 

acalmavam com a respeitável afirmação do meu avô Samuel, de que no Brasil não 

era possível nem necessário seguir à risca os preceitos religiosos”.  

Todo esse contexto contribui para entender o romance de A chave de 

Casa e toda a questão que envolve a problemática do ser judeu imigrante. Tatiana 

Salem expõe várias questões da condição do judeu no Brasil a partir da figura do 

seu avô, expondo, por exemplo, as preferências de trabalho, que, assim como os 

árabes, se envolviam em grande parte com o comércio e com a mascateação – algo 

também abordado em Amrik; fala ainda das confrontações religiosas e do novos 

hábitos adquiridos aqui no Brasil; explicita os preconceitos por parte da comunidade 

com relação aos turcos, entre vários outros temas marcantes na narrativa, que serão 

abordados ao longo deste trabalho.  
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A Chave de casa marcou a carreira da escritora Tatiana Salem, inserindo-

a no rol dos mais promissores escritores brasileiros contemporâneos. São muitos 

trabalhos acadêmicos analisando esse romance, e o mais interessante é que os 

estudos abordam temáticas muito diversas, não enfocam prioritariamente a questão 

da viagem, da imigração, apesar de ser um recorte frequente. Há, a título de 

exemplo, análises que retomam a questão do judaísmo, da autoficção, como 

também análises voltadas à questão do corpo feminino. A professora Eurídice 

Figueiredo tem escrito, nos últimos anos, trabalhos muito relevantes em torno deste 

romance, privilegiando a questão da herança judaica e da autoficção. Em seu livro, 

Mulheres ao espelho: autobiografia, ficção, autoficção, reservou um capítulo, 

nomeado “Herança judaica e autoficção em Tatiana Salem”, para discutir, entre 

outros aspectos, como Levy se coloca diante do “devir judeu” – como os judeus se 

colocam diante do passado e do futuro, como eles lidam com saberes e tradições 

que não podem ser esquecidas. Esse texto, em especial, foi de suma importância 

para esta pesquisa, pois norteou o tópico referente à necessidade de escrever como 

forma de lidar com o peso da tradição judaica. Além disso, publicou “A herança 

judaica em Tatiana Salem Levy e Régine Robin” e, mais recentemente, um capítulo 

do seu livro Por um crítica feminista: leituras transversais de escritoras brasileiras, 

intitulado “A narrativa de filiação de Noemi Jaffe, Tatiana Salem Levy e Adriana 

Armony”. Neste último, retoma o conceito de narrativa de filiação de Dominique Viart 

e Laurent Demanze para explicar a tendência, a partir dos anos 1980, de escritores 

descendentes de imigrantes reconstruírem literariamente as suas origens familiares. 

Mostra, ainda, como a herança é tida como um fardo no romance – “amor, doença e 

herança estão intimamente associados” (FIGUEIREDO, 2020, p.177).  

Maria Zilda Ferreira Cury é outra pesquisadora que tem se debruçado em 

torno de A chave de casa. Ano passado publicou um artigo muito pertinente para 

este estudo chamado “A chave de casa, de Tatiana Salem Levy: exílio e corpo”, no 

livro Mulheres em Letras: diáspora, memória e resistência. Cury inicia o artigo 

falando da escrita pharmacon de Levy: cura e mata, simultaneamente. Adiante, 

sustenta o argumento de que todos os deslocamentos retratados na narrativa são 

marcados pela condição do exílio: “a busca identitária e das origens familiares, a 

diáspora dos judeus, a condição feminina, um corpo exilado de si mesmo que 

manifesta a urgência de um porto identitário que ponha fim à errância e ao 
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desenraizamento” (CURY, 2019, p.271). Acrescenta que todos esses exílios se 

inscrevem no corpo – “espaço” – da personagem, que abarca ainda outros conflitos, 

a doença, o erotismo, a violência.  Algo relevante ainda levantado por Cury (2019) é 

a ideia da voz materna como espectro na narrativa, responsável por suspender a 

linearidade temporal: “configuram-se tais vozes como gestos de escrita que, pelos 

engendramentos de tantas memórias próprias e alheias, fazem da narrativa uma 

afirmação do ficcional como espaço de acolhida, como espaço de hospitalidade 

radical à alteridade” (CURY, 2019, p.274).  

No banco de teses e dissertações da CAPES foram encontradas seis 

dissertações de mestrado, sendo que apenas uma apresenta recorte que envolve a 

questão da migração, é a da pesquisadora Sheila Coutro Caixeta, cujo título é 

“Memória e identidade em narrativas de migrantes: A chave de casa de Tatiana 

Salem Levy e Azul-corvo de Adriana Lisboa”, da Universidade de Brasília. A autora 

observa a condição migrante das narradoras e a tentativa de reconstrução dos 

acontecimentos via memória, bem como a necessidade de narrar essas 

experiências motivadas por um desejo de autoconhecimento.  

São muitos trabalhos que analisam A chave de casa, em especial artigos 

acadêmicos, que compreendem os mais variados aspectos. Contudo, pelas 

pesquisas nos bancos de teses e nas bibliotecas digitais, esta é a primeira tese de 

doutorado que analisa este romance. Parte-se, então, para a análise do romance.   

 

3.2 Ficção de si como outro: “Nunca falo sozinha, falo sempre na companhia 
desse sopro que me segue desde o primeiro dia” 

 

 

Logo nas primeiras páginas de A chave de casa depara-se com a 

problemática que aparece como mote para o desenvolver da narrativa: a 

personagem recebe do avô a chave da casa onde ele morou na Turquia, em 

Esmirna. “E agora cabe a mim inventar que destino dar a essa chave, se não quiser 

passá-la adiante” (LEVY, 2010, p.13). A narradora/protagonista descreve de forma 

minuciosa a situação na qual se encontra: uma mulher paralisada que carrega um 

peso, uma dor, uma herança e que anda em busca “de um sentido, de um nome, de 

um corpo”. Ela fará uma viagem em busca de perdidos: “estou num ponto em que 
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preciso mudar a direção do barco, ou então serei capturada pelo olhar da Medusa e 

me tornarei pedra, lançada ao mar” (LEVY, 2010, p.10).  

Ela vai contar, ao longo do romance, a história de seus ancestrais, para 

compreender a sua própria trajetória de vida. A autora não nomeia a sua 

personagem protagonista. De quem seria essa história, afinal? Na orelha do livro 

temos a indicação de uma autoficção. A própria Tatiana Salem (2007) afirma ser 

uma autoficção, que se coloca entre imaginação e realidade, em um misto de 

autobiografia e ficção.  

 

(...) em primeira pessoa. O texto fluía mais. Pensei que estava no caminho 
certo. Com o próprio processo de escrita, fui determinando a ideia de que 
seria interessante se o romance diluísse as fronteiras entre fato e ficção. 
Não pretendia simplesmente misturar realidade e imaginação, mas diluí-las 
a tal ponto que a questão “o que é verdade e o que é mentira?”  não tivesse 
mais sentido. (Levy, 2007, 192).  

 

 

Existem alguns pontos em comum entre a vida da personagem e da 

escritora – nasceu em Portugal, no período de exílio de seus pais, durante a ditadura 

militar e é de ascendência turca. O interesse aqui não é propor a identificação do 

que seria fictício e do que seria real na obra, longe disso, pois, como diz Barthes: 

“Com efeito, a ficção não se opõe de modo simplista à verdade (...). Por um lado, 

todo documento, mesmo o mais verídico, detém traços de ficcionalização, por outro, 

todo romance, todo poema detém valor documental” (BARTHES apud 

NASCIMENTO, 2010, p.196) Sabendo da dificuldade de definir as barreiras entre o 

real e o fictício, propõe-se empreender algumas reflexões em torno da literatura 

autoficcional feminina, observando como a personagem se (re)constrói no processo 

de escrita e como representa a coletividade a partir de si mesma. 

A chave de casa constrói-se a partir de quatro narrativas, em tempos 

diferentes, que estruturam a história de vida da protagonista e de seus familiares: a 

história do avô, desde sua partida de Esmirna, na Turquia; a história da doença e da 

morte de sua mãe; a história conflituosa e tensa de uma relação amorosa e, 

finalmente, a história da busca que a protagonista empreende pela própria 

identidade. Após o falecimento da mãe, juntamente com outros conflitos, a 

personagem protagonista entra em um processo melancólico que a leva a uma 

imobilidade destrutiva. Seu avô, nesse momento, lhe dá a chave da casa da família 
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em Esmirna e a missão de reencontrar suas raízes. A entrega dessa chave pode 

metaforizar os desejos da personagem de se reencontrar, de delinear sua própria 

identidade e, assim, responder às perguntas que vêm à tona: “Nasci no exílio: e por 

isso sou assim, sem pátria, sem nome. Por isso sou sólida, áspera, bruta. Nasci 

longe de mim, fora da minha terra – mas, afinal, quem sou eu? Que terra é a minha? 

” (LEVY, 2007, p. 25). 

Neste romance Levy salienta os processos migratórios judeus, o exílio no 

período da ditadura militar e o sentimento de não pertencimento do estrangeiro em 

relação ao país de origem e ao país que escolheu para viver e ainda o exílio da 

própria escrita. Evidencia-se uma oposição bastante nítida: mobilidade/imobilidade. 

No primeiro caso, apresentam-se os movimentos migratórios que compõem uma 

trajetória familiar: a diáspora dos antepassados judeus; a vinda do avô da Turquia 

para o Brasil, a ida dos pais para o exílio em Portugal e o retorno ao Rio de Janeiro; 

a viagem dela à Europa em busca de suas origens. No segundo caso, vários 

personagens acometidos pela imobilidade: doença que paralisa a autora, submissão 

da personagem ao amante, a morte da mãe. É nesse sentido que a sua história é 

narrada, em um duplo de dúvidas e incertezas, mostrando a errância e a paralisia 

em corpos de imigrantes. 

Tudo é narrado pela protagonista. A escrita faz parte do jogo, tudo é 

narrado sob o prisma da dor, da negatividade; como se os sujeitos migrantes 

tivessem uma tristeza especial ou fossem, por natureza, 

desencontrados/desajustados. É curiosa a forma em que tudo é lançado ao leitor: 

em um trecho, por exemplo, aparece a voz da protagonista contando como foi o seu 

nascimento – “nasci no exílio, onde meus pais estavam sem querer estar. Nasci fora 

do meu país, no inverno, num dia frio e cinzento (LEVY, 2010, p.25). Na outra 

página, mostra-se a fala da mãe contestando essa informação: “Não, minha menina, 

os acontecimentos não foram como você narra. Quando você nasceu, não estava 

frio nem cinzento. Não penei para parir. Não tomei anestesia nem tenho cicatriz, 

você nasceu de parto normal” (LEVY, 2010, p.26). À vista disso, revela-se uma 

narrativa bem ao estilo contemporâneo, em que as verdades são desestabilizadas, 

com vozes e versões que não se completam e nem se ajustam. A escrita se 

estabelece entre o vivido/inventado.  
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Essa questão da realização/irrealização ou negação da literatura é tratada 

por Tatiana Salem em A experiência do Fora: Blanchot, Foucault e Deleuze. A 

autora aborda essa questão apoiada no pensamento de Blanchot. De acordo com 

esse pensamento, é “preciso negar o real para se construir a (ir)realidade fictícia (...) 

o mundo é aqui realizado pela negação de todas as realidades particulares (LEVY, 

2011, p.23). Os textos científicos ou de caráter objetivo se distanciam desse jogo de 

negação e impossibilidade, enquanto que a linguagem literária “só encontra seu ser 

quando reflete o não ser do mundo, só se realiza em sua própria falta e, justamente 

por isso, faz dessa falta a sua possibilidade” (LEVY, 2011, p.23). É assim que se 

compreende a obra de Levy, como o lugar em que as coisas aparecem de forma 

inabitual, deformada, subvertida – o mundo fora de órbita, onde o mundo é 

representado fora de seu tempo e a partir de suas impossibilidades. “O mundo 

criado pela literatura – mundo este imaginário – não se constitui como um não 

mundo, mas como o outro de todo o mundo” (LEVY, 2011, p.28). 

A escrita de Tatiana Salem, em sintonia com esse pensamento filosófico, 

apresenta-se ambígua, errante, despedaçada. A autora se coloca como uma exilada 

diante da própria escrita, da própria realidade – está sempre por vir. A protagonista 

não tem intenção de se deixar visível ou corporificada, pelo contrário, ela exprime a 

intimidade do seu eu no jogo com os vazios e com a ambiguidade, se desdobrando 

para fora do mundo, colocando em xeque certezas e valores. Narra na perspectiva 

da da dor, da podridão, como se a escrita fosse uma maneira de sarar o luto e as 

angústias do sujeito que carrega o peso da tradição judaica – discute-se essa 

questão mais adiante. Nas palavras de Eurídice Figueiredo (2013, p.183): “tanto os 

arquivos quantos os mortos são incorporados na escrita ficcional; a escritora vence 

assim ao mesmo tempo a paralisia e a morte, já que ela passa a comandar seus 

fantasmas interiores”.  

 

Por que leva tudo para o lado da dor? Por que sempre assim, desde 
pequena? A história do seu avô não é feita só de perdas. Essa história que 
você conta também tem outras histórias. Por que não narra, por exemplo, a 
alegria de desembarcar em terra acolhedora como a nossa? (LEVY, 2010, 
p.69).  

 

É traço comum na narrativa brasileira contemporânea a representação da 

vida humana da perspectiva do vazio ou da incompletude, onde “as limitações e as 

dificuldades de personagens prevalecem com relação à possibilidade de controlar a 
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própria existência e determinar seu sentido” (GINZBURG, 2012, p.200). A 

protagonista busca a resolução de traumas, vazios e interrogações no processo 

íntimo da escrita ou da viagem (metafórica ou real), em uma busca incessante por 

seus segredos, marcas, ausências. A escrita, nesse caso, se estabelece como 

espaço de resistência, de recusa ao apagamento, e não de resolução ou de 

apaziguamento de conflitos.  

Todo o trabalho de recuperação de memórias individuais ou coletivas 

encena a experiência do trauma - seja o de viver em um país estranho, de um 

relacionamento abusivo, da dor do exílio, do sofrimento com a ditadura, do ser 

mulher judia, o peso da herança -, a não realização do Eu no presente, a não 

compreensão de um passado (próximo ou longínquo) e o fracasso de um sujeito em 

busca de identificações. A escrita aparece como forma de terapia, pois ela narra, 

encadeia as histórias, elabora as personagens, dá o rumo que quer à sua trajetória. 

Ela domina. Ela tem as rédeas da narração/vida (escrita/terapia; fala com os 

fantasmas para fantasmas; desenterra os mortos; fala de si/dos outros para si e para 

os outros).  

O romance de Tatiana Salem, desse modo, acaba se distanciando do 

realismo mimético, que busca expressar o mundo exterior a partir da noção de que a 

literatura pode dar conta do real, pelo contrário, representa o mundo longe da ideia 

de cópia, mas próximo da noção de desdobramento de realidade ou de efeitos do 

real. Conforme Levy (2011, p.38), “arte feliz é, portanto aquela que se desdobra para 

o fora, deixando-se atravessar pelas forças que o compõem”. Tendo em vista a ideia 

de desdobramento, Levy elabora um romance diluído entre fato e ficção.  

Ela escreve um romance autoficcional. Não se trata de uma autobiografia, 

no sentido clássico, pois não se trata de um relato do que de fato aconteceu. É uma 

combinação de memória e imaginação – como todo romance, em maior ou menor 

grau, de forma mais ou menos direta.  

 

Fechada em casa, eu diria até mesmo na minha casa assombrada, 
vasculhei meu arquivo doméstico. Fotos, cartas, diários. Em Esmirna, 
Lisboa, Florença, Paris, Istambul, Rio de Janeiro. Pessoas às vezes 
estranhas, casas desconhecidas, papel descolorado, lugares que nunca vi. 
Eventualmente, alguma anotação no verso da fotografia: “vovô na Turquia”; 
“mamãe na ótica”. Sempre alguém em algum lugar, mas raramente alguém 
em casa. Quase nenhuma foto no interior. O que mais me chamou a 
atenção foi o relato de uma prima-avó, escrito a mão, em que ela conta a 
história da família na Turquia, a viagem para o Brasil e o estabelecimento 
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no novo país. Não cheguei a conhecer praticamente nenhuma das pessoas 
citadas, mas enquanto lia o texto tinha a sensação de que estavam todos 
vivos em mim, como se nos conhecêssemos há longo tempo. (LEVY, 2007, 
p.181) 

 

O termo autoficção foi utilizado pela primeira vez por Serge Doubrovsky, 

em 1977, e, segundo a professora e pesquisadora Anna Faedrich (2015), ele surgiu 

numa tentativa de responder à seguinte indagação feita pelo autor Philippe Lejeune 

(2008, p.31), em O pacto autobiográfico: “O herói de um romance declarado pode ter 

o mesmo nome que o autor?” No contexto da França, Lejeune foi o primeiro 

pesquisador da literatura a pesquisar sobre a autobiografia e sua grande 

contribuição está na noção de “pacto autobiográfico”, uma espécie de contrato de 

leitura entre autor e leitor selado pelo nome próprio, em que o autor ao escrever sua 

biografia tem o compromisso de dizer apenas a verdade. Entretanto, frente à 

multiplicidade de escritos autobiográficos e suas possíveis leituras, a construção 

teórica do pacto deixa lacunas e pontos de imprecisão, mostrando-se insuficiente. 

Tudo aponta que foi diante da percepção dessas lacunas na teoria dos 

gêneros lejeuniana que Doubrovsky inventou o termo autoficção, após perceber que 

sua prática narrativa não havia sido contemplada, o que ele chama de “casa vazia”. 

Para preencher esse espaço vazio, Doubrovsky decide, então, em seu livro Fils dar 

a seu personagem seu próprio nome e afirma se tratar da ficcionalização de si. E é 

dessa maneira que surge o neologismo e também o primeiro livro a adotar a prática 

autoficcional.   

Doubrovsky (1977), logo na capa, problematiza: “autobiografia? Não, esse 

é um privilégio reservado aos importantes deste mundo, ao fim de suas vidas, e em 

belo estilo”. Essa indagação é, na verdade, uma crítica a esse pensamento 

tradicional de autobiografia, onde as pessoas, ao final da vida, escrevem a sua 

história com tom de totalidade, certezas e veracidade. O romance de Tatiana Salem, 

como já foi dito, se distancia dessa visão, já que a protagonista volta ao passado em 

busca de respostas para sua condição atual, mas tudo a partir de memórias- rastros, 

ou seja, ela volta no tempo e traz para o leitor uma gama de ambiguidades, 

contradições e lacunas.  

Existem dois critérios fundamentais para definir autoficção, tal como 

concebida por Doubrovsky: definição de gênero (a autoficção é um romance) e a 

definição nominal (identidade de nome de autor-narrador-personagem). O romance 
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A chave de casa acaba por se distanciar dessa visão de autoficção de Doubrovsky, 

já que a personagem protagonista não é nominada. O nome do autor não é 

semelhante ao nome do personagem. Na verdade, Tatiana Salem propõe o jogo do 

indecidível, porque a personagem pode ou não representar a Tatiana autora. Ela 

coloca o autor como propõe Agamben, como gesto: “o sujeito – assim como o autor, 

como a vida dos homens infames – não é algo que possa ser alcançado diretamente 

como uma realidade substancial presente em algum lugar” (AGAMBEN, 2007, p.63).  

Conforme Figueiredo (2013, p. 188-189), o romance de Levy se aproxima 

mais da autoficção proposta por Philippe Vilain, “para quem a ausência do nome não 

invalida o caráter autoficcional (...) ela problematiza a categoria da verdade, a 

questão do sujeito, postulando a não coincidência entre o sujeito empírico, o que 

remete à pluralidade de identidades que cada um tem dentro de si”.  

É curioso pensar nesse imbricamento entre vida e arte, que na realidade 

sempre existiu, mas até então nunca havia ocupado tanto o centro de reflexões e 

questionamentos. Todo autor acaba baseando-se direta ou indiretamente em suas 

experiências e observações para criar a sua obra, porém, como a linguagem é 

também uma forma de representação, deve-se dar menos importância ao grau de 

realidade do que ao seu grau de conformidade com um modelo cultural previamente 

existente. O escritor, de forma inconsciente ou não, na tessitura de sua obra, conta a 

sua versão, acrescenta fatos inventados, descreve coisas imaginadas e preenche a 

seu modo as lacunas e fissuras costumeiras da memória. 

Para Philippe Gasparini (2014, p. 187), não é possível contar sem 

construir uma personagem para si, sem elaborar um roteiro, sem “dar feição” a uma 

história. Acredita que “não existe narrativa sem retrospectiva, sem seleção, 

amplificação, reconstrução, invenção”. Em outras palavras, somos levados a 

preencher as lacunas de nossa memória para construir uma narrativa coerente, 

significante. No pós-escrito da tese de doutorado, de que fez parte o romance A 

chave de casa, Tatiana Salem levanta reflexões sobre a veracidade do que é 

apresentado no romance: 

 

Mas quem disse que a mulher paralisada do romance sou eu? Quem disse 
que o eu do ensaio sou eu? O mal-estar com a verdade (o desejo de 
verdade?) parece vir muito mais de quem lê/ouve do que de quem escreve. 
Segundo a teoria de Philipe Lejeune, a autobiografia estabelece um pacto 
entre leitor e autor. Se o escritor não firma o pacto, este não existe (LEVY, 
2008, p.175-176).  
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Levy se apropria de experiências pessoais para falar da herança, seja 

através da história do avô, do choque com a cultura do Outro (não tão outro, o outro 

familiar) ou da paralisia do corpo. O imigrante traz as marcas do deslocamento, da 

mudança no próprio corpo, isso é bem descrito no romance. A condição de quem sai 

do seu país de origem é sempre de mal-estar consigo mesmo e com o Outro. Nesse 

sentido, dialoga-se, com a concepção de autoficção, proposta por Evando 

Nascimento, como alterficção (marcando a ficção de Tatiana Salem a partir desse 

ponto de vista: com e para além de Doubrovsky), ou seja, a “ficção de si como outro, 

francamente alterado e do outro como uma parte essencial de mim” (NASCIMENTO, 

2010, p.192). Em A chave de casa observa-se claramente a não preocupação da 

autora em relatar sua vida inteira, nem de explicá-la ou justificá-la ou mesmo de 

apresentar uma história fiel aos acontecimentos da vida. Pelo contrário, ela trabalha 

com recorte de momentos, com fraturas de lembranças para propor uma realidade 

fictícia.  

 

Estou convencido de que toda experiência do eu passa pelo encontro com a 
alteridade, de forma estrutural e irredutível. Eu só existo porque o outro/a 
outra (que pode ser inúmeros nomes: mundo, universo, natureza, Deus, 
pais, mãe, família, sociedade, acaso, lei, norma, etc.) lhe deu existência. É 
nesse sentido que deveria ler a famosa frase de Rimbaud no contexto 
original da carta em que se inscreve eu “é um outro”, porque é esse outro e 
essa outra que me fundam, desde antes do nascimento, quando ainda não 
passo de uma ideia na mente e no corpo de meus pais. (NASCIMENTO, 
2010, p.196).  
 

 

Logo abaixo, apresenta-se um trecho em que a protagonista fala dessa 

presença do outro ligada ao seu próprio corpo. Na obra, essa presença está ligada 

ao peso da ancestralidade, à questão da herança judaica, que não é algo opcional. 

Não se enfatiza aqui, agora, a questão da judeidade (como proposta por Derrida), 

apenas salienta-se como a personagem se coloca “em relação ao passado e ao 

futuro, como cada um se transforma ao longo da História tendo em seu horizonte um 

saber e uma tradição herdados” (FIGUEIREDO, 2013, p.181).   

 

Quase todos os dias há momentos em que faço alguma coisa e logo em 
seguida penso: não sou eu. Coisas bobas, do cotidiano, como sorrir, 
encolher o corpo no sofá para ler o jornal ou segurar a xícara de café com 
as duas mãos. De repente, no meio do gesto, sou acometida pela sensação 
de que não sou eu quem está ali (...) como se meu corpo não fosse apenas 
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meu, e a cada momento eu percebesse essa multiplicidade, a existência de 
outras pessoas me acompanhando (LEVY, 2010, p.42). 

 

Pertinente frisar, tendo em vista esse fragmento, que a identidade da 

personagem se constitui a partir da alteridade. E, esse diálogo com o Outro aparece, 

muitas vezes, com o intuito de reforçar ainda mais a mescla de autobiografia e 

ficção. Como narrar a história do outro a partir das minhas impressões? Como 

recontar um fato que, quase sempre, não presenciei? Como falar de uma história 

esquecida pelo tempo? Como trazer o passado ao presente de forma convincente? 

A certeza é que a personagem se embrenha na missão de narrar, mas da 

perspectiva do apagamento e da impossibilidade de reconstituição dos fatos como 

realmente aconteceram. O ato de narrar é, ao mesmo tempo, uma necessidade e 

uma impossibilidade.  

Narrar, desse modo, é uma fabricação de sentidos. Diante dessa 

afirmação, é pertinente a abordagem de Gasparini ao falar da etimologia da palavra 

ficção (conforme definições de Doubrovsky): “o verbo latino fingere significava de 

fato “afeiçoar, fabricar, modelar”. O fictor era alguém que dava feição: o oleiro, o 

escultor, e depois, por extensão, o poeta, o autor” (GASPARINI, 2014, p.187). Dessa 

forma, pode-se afirmar, em sintonia com esse pensamento, que o escritor fabrica 

identidades imaginárias, provocando um movimento de construção ficcional. A 

palavra autoficção surgiu em um momento oportuno para questionar e desestabilizar 

noções de sujeito, verdade, identidade, escritas do eu. Nas palavras de Eurídice 

Figueiredo, “a autoficção seria um romance autobiográfico pós-moderno, com 

formatos inovadores: são narrativas descentradas, fragmentadas, com sujeitos 

instáveis que dizem “eu” sem que se saiba exatamente a qual instância enunciativa 

ele corresponde” (FIGUEIREDO, 2013, p.61).  

E, Tatiana Salem se coloca como escritora-artesã ou escritora-escultora, 

já que molda os acontecimentos de modo a perturbar a condição do “Eu” centrado 

em noções de fixidez e homogeneidade. Por exemplo, para dar mais ação, 

intensidade à história, ela conta/cria o assassinato do amante. Produz cenas de 

exploração, violência para intensificar o corte entre realidade/ficção. O assassinato 

acaba por desfazer a coincidência da história da autora e a da personagem.  

 

Em seguida, peguei a faca que havia buscado na cozinha e, segurando-a 
com as duas mãos, atravessei seu ventre. Senti o metal rasgando sua pele 
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macia, perfurando a carne, o estômago. Senti o metal roçando os ossos da 
sua costela, e então larguei a faca (...) em seguida, vi sua cabeça pendendo 
para o lado e seus olhos fechando para sempre. (LEVY, 2010, p.202) 

 
 

A autora brinca com o leitor a todo instante. Ela afirma e nega ao mesmo 

tempo, criando um clima de desconfiança entre leitor e narrador. A título de exemplo, 

tem-se a questão da viagem. Na página 12, a narradora diz: “para escrever esta 

história, tenho de sair de onde estou, fazer uma longa viagem por lugares que não 

conheço, terras onde nunca pisei” (...) e por isso farei essa viagem de volta, para ver 

se não os esqueci perdidos por aí, em algum lugar ignoto. No entanto, na página 

106, aparece a seguinte afirmação: “essa viagem é uma mentira: nunca saí da 

minha cama fétida. Meu corpo apodrece a cada dia, as pústulas corroem minha 

própria carne e em pouco tempo serei apenas osso (...). Como poderia fazer essa 

viagem? Não tenho articulações, tenho os ossos colados uns aos outros”. Assim, 

não interessa saber se a viagem é real, se aconteceu de fato, pois compreende-se a 

viagem, o deslocamento do ponto de vista metafórico. A viagem é a forma que a 

personagem encontrou de lidar com o passado/presente, com a morte e com o 

estado melancólico. Pode simbolizar também a busca por uma identidade, por sua 

coletividade. Depois, é relevante notar ainda a quantidade de palavras negativas 

(corroem, fétida, mentira, apodrece), a personagem descreve e encena um ambiente 

de dor e morte com as próprias palavras; a linguagem, nesse caso, é a imagem do 

próprio luto. O leitor é convidado a sentir, através das palavras, a condição da 

imigrante, da herdeira, da intrusa, da mulher, da doente, da enlutada.  

De acordo com Figueiredo (2013), a autoficção feminina parece querer 

compartilhar mais a angústia do que o prazer, já que o ato de escrever pode ser 

compreendido como um remédio, um tipo de desabafo. Talvez, por isso, seja 

interessante a autoficção, pois a figura do autor fica, de certo modo, resguardada e 

menos visível. Há, nos últimos anos, uma proliferação de textos femininos 

autoficcionais, em que as autoras criam um duplo de si, desvelando temas tabus, 

como: incesto, prostituição, paranoia, lesbianismo, entre outros.  

Na página 133, do romance, a narradora revela ou confirma ao leitor o 

que a levou a escrever: 

 

“conto (crio) essa história dos meus antepassados, essa história das 
imigrações e suas perdas, essa história da chave de casa, da esperança de 
retornar ao lugar de onde eles saíram, mas nós dois (só nós dois) sabemos 



88 
 

 
 

ser outro o motivo da minha paralisia. Conto (crio) essa história para dar 
sentido à imobilidade, para dar uma resposta ao mundo, e, de alguma 
forma, a mim mesma, mas (só nós dois) conhecemos a verdade”.  
 

 

Foca-se na expressão “conto – crio”. O contar e o criar são imbricados de 

modo a não ter como separá-los. Levy elabora um romance de memórias, de 

autoficção, ao mesmo tempo: realidade e ficção estão mescladas para criar um 

universo próprio, para possibilitar a compreensão da realidade a partir da ficção – 

uma realidade desdobrada, como afirma Blanchot. Pode-se dizer, então, que A 

chave de casa é um relato de várias vozes de um mesmo sujeito. A narrativa se 

coloca como urgência – precisa-se falar do passado para compreender o presente. 

A narradora precisa contar/criar e os leitores precisam enveredar por caminhos 

sinuosos e tortos. A autora faz um misto de lembranças, pesquisas, memórias, 

invenções e realidades para poder recriar o passado e o presente, dando-lhes novos 

significados e rumos. A verdade é sempre inalcançável: “As palavras ainda me 

escapam, a história ainda não existe” (LEVY, 2010, p.10). A escrita de Tatiana 

Salem não leva a conhecer a verdade, mas a produzi-la. Ou, nas palavras de 

Deleuze, “a verdade nunca é o produto de uma boa vontade própria, mas o 

resultado de uma violência sobre o pensamento” (DELEUZE, 1987, p.16).  

 

3.3 Memória/esquecimento - “O passado não se chama medo ” 
 

Este tópico, em sintonia com o anterior, busca refletir sobre a memória do 

trauma vinculada à necessidade de escrita. A narrativa é uma forma de aliviar ou dar 

vazão a lembranças insistentes ou ausentes. Escrita terapia. Registra-se para (não) 

esquecer. O objetivo é pensar na relação entre a narrativa, o trauma e a memória. 

Para tanto, é relevante suscitar algumas reflexões sobre a memória do trauma, e 

ainda a necessidade e, paradoxalmente, a impossibilidade de narrar as histórias que 

surgiram em tempos de luto, dor, guerras, deslocamentos.  

Em seu ensaio “Infância e história” (2008), Giorgio Agamben afirma que 

todo discurso sobre a experiência deveria partir do pressuposto de que ela não é 

mais possível. Acrescenta ainda que a única certeza sobre a condição moderna é a 

impossibilidade do homem de nossa época fazer e transmitir experiência. Retoma-se 

aqui para diálogo um clássico ensaio de Walter Benjamin, “O narrador: 
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considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”, em que o autor fala da morte do 

narrador tradicional (Leskov seria o último exemplo) e sobre a perda do sentido da 

experiência. Para ele, a arte de narrar está em extinção, porque as ações de 

experiência estão em baixa.  

Para Benjamin, existem dois tipos de narradores, desenhados na figura 

do camponês sedentário (fixo em um só lugar, que conhece as tradições) e o 

marinheiro comerciante (o viajante). Esse autor situa o início da crise da experiência 

no final da primeira guerra mundial – momento em que a narração se separa do 

corpo, por conta do horror vivido na guerra, que fez com que os homens voltassem 

mudos dos campos de batalha, impossibilitados de narrar o trauma. Portanto, 

Leskov seria o último representante do costume milenar de transmitir histórias, 

experiências passadas de geração a geração através da narração. O eu presente 

nas histórias era um eu compartilhado, coletivo. Beatriz Sarlo (2007, p.27), ao refletir 

sobre este texto de Walter Benjamim, diz: “quando a narração se separa do corpo, a 

experiência se separa de seu sentido”.  

Nessa perspectiva, apenas a linguagem seria capaz de materializar as 

experiências, libertando-as do apagamento. Dessa forma, a própria linguagem teria 

que sofrer alterações para expressar a realidade do homem moderno, privado de 

experiências. O homem está em crise. Todavia, a era da ausência da experiência 

não significa a falência da literatura. A narração persiste, só que em outros moldes. 

A pergunta que surge é: quais as possibilidades de narração quando temos uma 

experiência falha ou eventos traumáticos?  

A palavra trauma, segundo Freud (apud Seligmann-Silva, 2002), significa 

ferida e inicialmente fazia referência a uma lesão causada ao corpo. No entanto, a 

psicanálise expande esse significado, entende como uma ferida infringida à mente, 

ou melhor, à memória ocasionada por um evento que vai além dos limites da nossa 

percepção. Nesse entendimento, o trauma não se refere apenas à ameaça, mas à 

lacuna ocasionada pelo evento traumático que não pode ser assimilado. A tensão, 

nessa lógica, não estaria no acontecimento traumático em si, mas no vazio que 

deveria ser ocupado pela experiência decorrente deste evento. Assim, o sujeito do 

trauma irá sempre viver com essa lacuna de incompreensão.  

A experiência do trauma é, por excelência, inassimilável e incomunicável. 

A literatura que se dedica a abordar esses eventos traumáticos, portanto, vive 
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marcada por um paradoxo: há uma necessidade de narrar, contar, mas, ao mesmo 

tempo, uma sensação angustiante de insuficiência da linguagem para expressar o 

vivido. O real não pode ser transcrito a partir da linguagem. O sujeito traumatizado 

precisa expressar o vivido, mas ele é confrontado com a incapacidade de comunicar 

– “quem sabe aos poucos, quando conseguir dar os primeiros passos, quando 

conseguir me libertar do fardo, não consiga também dar nome às coisas? ” (LEVY, 

2010, p.10) 

Seligmann (2002, p.142) cita Dori Laub para traçar reflexões sobre o 

trauma e o testemunho de sobreviventes. Laub fala da dificuldade e, em muitos 

casos, da impossibilidade de narrar, mas destaca a “necessidade” do testemunho, 

pois, segundo ele, em cada sobrevivente existe a necessidade imperativa de contar 

“e portanto de conhecer a sua própria história, desimpedido dos fantasmas do 

passado, contra os quais temos de nos proteger”. Devemos conhecer a nossa 

realidade enterrada para podermos viver as nossas vidas – Laub fala a partir de sua 

experiência no Holocausto.  

Seligmann (2002), ao falar da relação do trauma com a literatura, põe em 

cena Franz Kafka, um escritor que, para ele, expõe em suas obras “a ferida rasgada 

por um raio que ainda perdura” (ANDERS apud SELIGMANN, 2002, p.146). Esse 

raio é o mesmo “flash do real” que nos paralisa e que nossa sociedade midiática 

reproduz incessantemente em imagens sem significado. Seligmann afirma, ainda, 

que nos identificamos com a literatura de Kafka, porque, de alguma forma, nos 

identificamos com os sobreviventes, porque sentimo-nos culpados e nos voltamos 

para os mortos, mesmo que sempre “tarde demais” (SELIGMANN, 2002, p.146).  

A literatura, ao longo do século XX – em grande parte marcada pelo 

presente traumático -, foi abalada pela história (de barbárie e de recalcamento), 

assim como Benjamin afirma que a reprodutibilidade ocasionou um abalo violento na 

tradição, gerou um colapso nas histórias repassadas de geração a geração. No 

entanto, a literatura não transmite seus testemunhos a partir da “materialidade do 

suporte” apenas: 

 

Na qualidade de produto do intelecto, seu testemunho está “inscrito” na 
própria linguagem, no uso que faz dela, no modo como através de uma 
intrincada tecedura, ela amarra o “real” a imaginação, os conceitos e o 
simbólico. Podemos, portanto, falar de um teor testemunhal da obra literária 
que permanece mesmo em plena era da reprodutibilidade técnica e, depois 
dela, na era da síntese de imagens. (SELIGMANN, 2012, p.148) 
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Para concluir essa reflexão sobre literatura e trauma, Seligmann (2012) 

traz o exemplo de Primo Levi, que em seu livro A Trégua, conta experiências após a 

vivência no campo de concentração nazista de Auschwitz: “tudo agora tornou-se o 

caos, estou só no centro de um nada turvo e cinzento. E, de repente, “sei” o que isso 

significa, e sei também que sempre soube disso: estou de novo no campo de 

concentração e nada era verdadeiro fora do campo de concentração” (LEVI, 1997, 

p.258).  

Existe, como vem sendo discutido, a necessidade de testemunhar, mas 

com uma certeza: “a nossa língua não tem palavras para expressar esta ofensa, a 

aniquilação de um homem” (LEVI in SELIGMANN, 2002, p.149) e, citando Paul 

Valéry, ele acrescenta: “a nossa memória nos repete o discurso que nós não 

havíamos compreendido e repetição responde à incompreensão”.  Uma das formas 

utilizadas, a de fazer com que a ausência faça sentido e deixe de ser dolorosa, é a 

vontade de testemunhar, verbalizar, após um tempo, o evento que atingiu o sujeito, 

talvez, para tentar dar sentido às imagens geradas pela necessidade de repetir na 

memória.  O testemunho, portanto, aparece como uma condição de sobrevivência.  

Desse modo, Seligmann finaliza sua abordagem do trauma, mostrando 

como a literatura se reconfigura para “revelar” experiências do homem moderno, que 

vive em uma época marcada por barbáries. A literatura, nesse sentido, apresenta 

uma linguagem do traço, como bem coloca Derrida, em Espectros de Marx, ou seja, 

apenas uma realidade possível dentre tantas outras possibilidades de apresentar o 

real, sendo essa representação sempre insatisfatória por ser incompleta. Expressar 

o inexpremível é partir para a perspectiva da falta, da ausência e nunca da 

perspectiva realista e documental de literatura. O uso de metáfora é interessante 

para demarcar essa construção ficcional, a aproximação conturbada com o real.  

Tatiana Salem, talvez, tenha preferido o gênero autoficção justamente 

para ter maior liberdade em tratar de seus pesos, angústias e traumas. Pode ser 

uma forma de conturbar as margens entre a ficção e a história ou entre o dito e o 

não-dito. A sensação, enquanto leitora, é a de que nada é por acaso, são escolhas 

lexicais, passagens temporais, espaços conturbados, personagens não nomeados e 

parece que tudo corrobora para essa destruição da própria narrativa ou da 

insuficiência da linguagem perante o real.  



92 
 

 
 

A escrita é a forma de realizar um luto pendente, que é pessoal, mas ao 

mesmo tempo, coletivo, familiar (é o peso da herança que se herda sem escolha), e, 

assim, a própria noção de realidade é dissolvida. A ficção é uma forma de se 

apropriar de seus fantasmas, falar com e para os mortos e tentar dar sentido à sua 

trajetória enquanto mulher-judia-turca-brasileira-portuguesa. Em seu pós-escrito ela 

diz que torna seus antepassados personagens, porque é ela quem decide que 

caminho dar a eles, pois ela se utiliza da escrita para enfrentá-los.  

O romance é elaborado supostamente a partir de duas vozes, a da 

protagonista e a de sua mãe, que aparece sempre entre colchetes. É difícil detectar 

isso em uma primeira leitura, pois as trocas de falas são marcadas apenas por esses 

colchetes. A fala da mãe pode ser compreendida apenas como um outro ponto de 

vista da própria filha, pois a mãe já não estava mais presente fisicamente. A mãe 

assume um ponto de vista mais positivo da vida, aparece como uma voz para 

acalentar e dar força à filha enlutada. A voz da narradora já aparece como uma dor 

latente, um vazio, de alguém que vive uma depressão profunda. A escrita é a força 

para tirá-la do seu estado “inamovível” (2010, p.11), de “casulo pétreo”, mas a 

escrita é limitada, na verdade, o narrar é entrecortado. De acordo com Seligmann 

(2012, p.61), eventos traumáticos geram estragos na capacidade narrativa, lacunas 

na memória. [...] é a impossibilidade de dar sentido ao acontecimento passado.  

Nesse nível, o esquecimento não é ausência ou vazio. É a presença dessa 

ausência”. 

A própria estrutura do romance aborda essa limitação da escrita, os 

tempos se misturam e há uma superposição de fragmentos de memória. No pós-

escrito da tese de doutorado, ela afirma que precisava encontrar uma maneira de 

levar os fantasmas para o texto (talvez, a voz da mãe na narrativa seja resultado 

dessa tentativa), em vez de traçar uma linha entre o passado e presente. O passado 

na narrativa não aparece de forma fiel e total, mas reconstituído a partir de uma 

personagem que busca compreensões de si através do presente ou da herança.   

A narradora dá início ao romance de maneira metalinguística, ou seja, ela 

conta os motivos que a levaram a escrever - “preciso mudar a direção do barco” 

(2010, p.10). A chave que o avô lhe entrega é uma das formas de acesso ao 

passado, mas um passado pesado, marcado por tristeza, perseguições, mortes e 

deslocamentos forçados, próprios dos povos judeus. Um passado que foi, 
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propositalmente, “esquecido” pelo avô. Essa viagem em busca da casa da infância 

de seu avô pode ser uma ressignificação de sua própria existência que envolve, 

inevitavelmente, a história de sua mãe, uma militante política que fora presa e 

torturada na época da ditadura militar no Brasil. São muitas dores a serem narradas 

e ainda tem o peso da tradição judaica que não desaparece na narrativa.  Por conta 

disso, o tempo do romance é um tempo saturado de momentos presentes 

traumáticos aliados às catástrofes familiares do passado. Assim, as três narrativas 

centrais dão sentido ao estado de luto em que se encontra a narradora, rompendo 

com a linearidade do tempo e a lógica dos acontecimentos.  

A narrativa faz menção a dois momentos distintos – o de um tempo 

ancestral, antes de seu nascimento (a chegada ao Brasil, os problemas na Turquia, 

a luta contra a ditadura, o exílio em Portugal) e de um presente que lhe pertence 

mais diretamente (o seu nascimento em Portugal, a doença e a perda da mãe, o 

relacionamento amoroso conflituoso, a depressão), sendo que a dor é o elemento 

coesivo, que dá sentido ao ato de narrar/escrever/criar. A protagonista vive em um 

estado melancólico, que se materializa em dor física. Ela se apropria de uma 

memória familiar, mostrando que a violência não acaba no corpo de quem sofreu, 

mas é transmitida entre gerações à medida em que os traumas são passados, 

mesmo que de forma inconsciente, em um ciclo do qual elas não podem fugir. Essa 

herança provoca paralisia na personagem: “uma espécie de fardo (...) capaz de me 

tirar todas as possibilidades de movimento, amarrando as articulações uma à outra” 

(LEVY, 2010, p.09). Tem-se uma narradora que não viveu esse passado (“bafo de 

tempos antigos no meu dorso”), mas que precisa falar sobre ele, pois, de algum 

modo, ele lhe pertence.  

O momento simbólico que dá início ao luto é quando a narradora toma 

para si um objeto que pertencia à mãe: “com mais delicadeza ainda, retiro seu anel e 

o coloco em meu dedo” (LEVY, 2010, p.194). A escrita aos poucos vai lhe tirando o 

medo: “também tenho os olhos cheios d’água. Mas já não tenho medo, tenho 

algumas certezas” (LEVY, 2010, p.194). Mas os pesos do passado aparecem na 

narrativa, quer queira ou não, pois a geração atual é marcada pelas histórias 

traumáticas dos pais. Apesar dos filhos, em grande parte, não terem sido 

perseguidos, torturados, exilados, suas experiências estão marcadas pelos traumas 

dos pais, que foram exilados e separados de suas histórias. Para Figueiredo (2020), 
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Tatiana Salem elabora uma narrativa de filiação - a tentativa de reelaborar o 

percurso de imigração de seus familiares. Essa pesquisadora retoma as discussões 

de Dominique Viart e Laurent Demanze para mostrar como Tatiana Salem, além de 

outras escritoras brasileiras descendentes de imigrantes judeus, desloca a busca da 

interioridade em prol da anterioridade, ou seja, “o narrador faz uma prospecção da 

sua genealogia (ou de seus personagens) porque o conhecimento de si passa pela 

compreensão da vida do pai, da mãe ou dos avós” (FIGUEIREDO, 2020, p.171).   

 

Nasci no exílio: em Portugal, de onde séculos antes a minha família havia 
sido expulsa por ser judia. Em Portugal, que acolheu meus pais, expulsos 
do Brasil por serem comunistas. Demos a volta, fechamos o ciclo: de 
Portugal para a Turquia, da Turquia para o Brasil, do Brasil novamente para 
Portugal. Não teria sido menos penoso, menos amargo, se não tivéssemos 
sido obrigados a fazer esse longo percurso? Por que tivemos que sair de 
um lugar para voltar ao mesmo lugar? (LEVY, 2010, p. 25) 

 

Seguindo com as discussões de Figueiredo (2020), a narrativa de filiação 

pode ser vista tanto como testemunho quanto homenagem aos ascendentes, sendo 

que a ferida está sempre exposta nesses relatos. Nesse sentido, o escritor tem uma 

dívida com a herança que se constitui como uma aporia: há a necessidade a 

dificuldade de transmitir uma herança. Esse desejo aporético é representado no 

romance quando ela vai em busca de conhecer o seu passado, mas, essa busca já 

se configura como impossibilidade, desde o início, pois a narradora foi a escolhida 

pelo avô para transmitir uma herança, mas a chave depois de tantos anos não deve 

abrir porta nenhuma, o que pode ser entendido com perda definitiva de uma origem 

ou de um “eu” completo e definido. Ou seja, existe uma herança estilhaçada - por 

isso ela precisou viajar, sair da inércia - no entanto, é impossível juntar esses cacos 

dispersados no tempo e no espaço. 

 

3.4 Identidade/desconstrução - “Somos judeus mesmo quando não o somos” 
 

 

O objetivo deste tópico é, primeiramente, situar o contexto histórico e 

político em que o judeu chegou ao Brasil, além de refletir sobre a questão identitária 

do judeu – o devir judeu. A pergunta mote é: afinal, o que é ser judeu? Assunto 

deveras complicado, cheio de tensões e conflitos, que desperta interesse da 
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comunidade em geral. Essa questão tem sido retomada por várias gerações e por 

vários especialistas, seja em religião, filosofia, sociologia, antropologia, entre outros. 

Inicia-se com uma definição desenvolvida por Regina Igel, no livro Imigrantes 

judeus/escritores brasileiros:  

 

Judeu é aquele que aceita a fé judaica. Esta definição é religiosa.  
Judeu é aquele que, sem uma filiação formal religiosa, encara os 
ensinamentos do judaísmo – sua ética, seu folclore e sua literatura – como 
pertencentes a ele mesmo. Esta definição é cultural.  
Judeu é aquele que se considera judeu ou assim é visto por sua 
comunidade. Esta definição é prática (IGEL, 1997, p.2).  
 
 

Infere-se, a partir dessa definição, que esta comunidade não pode ser 

definida de maneira estática, ou mesmo com um pensamento baseado na 

homogeneidade, pois organiza-se em torno de um imaginário disperso que se 

reelabora na subjetividade e no sentimento de pertença daquele que se define como 

sendo judeu. O livro Primos: histórias da herança árabe e judaica, organizado por 

Adriana Armony e Tatiana Salem Levy, reúne vários contos de autores brasileiros 

descendentes de árabes e de judeus. As temáticas envolvem memória, tradição, 

história, aproximando as narrativas e modos de vida desses povos que fazem 

questão de não deixar essas histórias se esvaírem, desvelando uma verdadeira 

necessidade de contar e repassar as tradições. As autoras têm consciência da 

dificuldade de definir quem são os judeus, quem são árabes, mas possuem a 

certeza de que não podem definir a partir de contornos nítidos e estáveis. Adotam a 

postura de afirmar que é judeu ou árabe aquele que assim se reconhece. Reuniram, 

então, autores que possuíam uma herança ou uma identidade, mesmo que dispersa 

e entrecortada.  Neste livro aparece um depoimento de Tatiana Salem bastante 

interessante sobre a sua ascendência judaica:  

 

Meu judaísmo tem a ver com o silêncio, nunca ouvi língua judaica em casa, 
nem o ladino, nem o hebraico. Conto nos dedos as vezes em que fui à 
sinagoga assistir a uma reza. Nunca fiz parte de comunidade, nem estudei 
em escola judaica. Mas sempre me senti judia. Sempre. Meu judaísmo tem 
a ver com herança cultural, com fantasmas, com o passado que carrego no 
corpo, mesmo quando o desconheço. Tem a ver com o deserto, com a 
ausência de fronteiras, a curiosidade, a abertura para o outro (LEVY, 2010, 
316).  
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O judaísmo, para essa escritora, é algo muito complexo, que não passa 

apenas pelo âmbito religioso, mas envolve uma questão genética e cultural, 

sobretudo. Sente-se judia, todavia, sente-se estranha dentro do próprio judaísmo. É 

um ser não sendo. Ela faz parte de um judaísmo estilhaçado, entrecortado, que tem 

muito a ver com o estilo de vida de imigrantes. 

A narradora personagem de A Chave de Casa vivencia um constante 

conflito consigo mesma diante do próprio questionamento identitário, o que a leva a 

experimentar a ambivalência do lembrar e esquecer; manter e dissolver, silenciar e 

escrever. A protagonista, nesse sentido, expõe seus problemas internos aliados a 

um problema maior: a herança judaica de exílios e perseguições. A personagem 

contesta, em muitos momentos, práticas concernentes ao judaísmo religioso e, 

depois de uma viagem de volta ao passado, aceita a condição judaica como algo 

sem escolha, que lhe foi imposto antes mesmo de seu nascimento. Revela-se, 

dessa forma, como uma judia cultural (caracterização proposta por Moacyr Scliar), 

ou seja, considera-se judia, mas essa condição não lhe impõe, necessariamente, 

práticas pré-estabelecidas. A relação dela como o judaísmo é algo singular e 

subjetivo.  

Conforme Roberto Grun (1999), em um livro organizado por Boris Fausto, 

Fazer a América: a imigração em massa para a América Latina, os judeus eram 

comunidades minoritárias que precisaram desenvolver estratégias de sobrevivência 

em diversos ambientes e culturas, cuja memória não poderia ficar para trás, ela 

vinha marcada nos corpos e nas mentes dos imigrantes. Dentre os grupos que 

aportaram no Brasil, havia os imigrantes yiddishfones, oriundos da Europa Oriental, 

que vieram em maior número e criaram as primeiras entidades comunitárias 

expressivas. A história recente da comunidade judaica brasileira, ainda segundo 

Grun (1999), pode ser dividida em duas fases: a primeira representa o recebimento, 

pelo Brasil, de judeus provenientes da Europa Oriental, fluxo desencadeado na 

segunda metade do século XIX e “o Brasil se destacou como país de acolhida no 

período posterior à Primeira Guerra Mundial e principalmente após a ascensão do 

nazismo alemão” (GRUN, 1999, p.355). A segunda fase, posterior à Segunda 

Guerra Mundial, define-se pelo recebimento de judeus provenientes dos países 

árabes do Oriente Médio, que tiveram conflitos após a criação do Estado de Israel; 
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além de um fluxo menor de judeus europeus, orientais e alemães sobreviventes do 

conflito.  

Jeffrey Lesser (1995) é outro grande pesquisador da questão judaica no 

Brasil. Em seu livro O Brasil e a questão judaica: imigração, diplomacia e 

preconceito aborda questões políticas contraditórias e ambíguas com relação à 

aceitação do imigrante judeu em terras brasileiras. De um lado, a política brasileira, 

aparentemente, apresentava-se receptiva e solidária à situação precária de muitos 

judeus na Europa, aceitando, por isso, a entrada e a permanência desses imigrantes 

no Brasil. Por outro lado, estabeleceu restrições através de leis e decretos que 

dificultavam a vinda desses povos que viviam sob ameaças e perseguições.  

Ainda segundo Lesser (1995), a imagem negativa do judeu foi criada por 

um discurso pautado na ideia de raça não europeia, portanto, não branca. Os judeus 

eram vistos com inferioridade, e tratados, muitas vezes, de forma preconceituosa 

pela classe dirigente tradicional brasileira, que se baseava no discurso nacionalista 

de pureza e superioridade de raças.  

Em fins do século XIX, o cenário histórico europeu passou por 

transformações drásticas que alteraram as formas de vida das populações. No setor 

econômico, por exemplo, o processo de industrialização impulsionou uma grande 

movimentação de pessoas do campo para as cidades e para fora da Europa. A 

sociedade brasileira, por sua vez, também experimentava alterações radicais nos 

setores políticos e econômicos com a Abolição da Escravatura, em 1888, e com a 

Proclamação da República, em 1889. Nesse período, iniciou-se o processo de 

urbanização das grandes cidades brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro.        

Com o fim da escravidão, conforme Lesser (1955), os proprietários rurais 

foram lançados a uma nova configuração do trabalho, já que foram obrigados a 

substituir a mão de obra escrava pelo trabalho dos imigrantes. Nesse sentido, houve 

uma forte pressão para o governo brasileiro facilitar e estimular a entrada dos 

imigrantes. Mas, importante frisar, que esses estrangeiros eram bem-vindos apenas 

pela elite rural, enquanto que para a elite urbana o imigrante era o invasor, o 

estranho, sobretudo, os judeus, que eram vistos como religiosos arcaicos, 

organizados em torno de uma tradição que ia de encontro aos ideais de 

modernidade desejada por parte dos brasileiros. É, portanto, nesse ambiente de 

conflitos, que a sociedade brasileira recebeu uma imensa leva de imigrantes judeus, 
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que provocou ainda mais transformações culturais, sociais, políticas e econômicas 

no país.  

Segundo Lesser (1995), é possível destacar três causas para o 

surgimento do preconceito contra o imigrante judeu no Brasil. A primeira delas tem a 

ver com o sucesso econômico de alguns judeus, que se destacavam em suas 

atividades, provocando a ira de grupos de brasileiros que estavam em crise 

financeira. A segunda relacionada também ao fator econômico, o fato do judeu ter se 

tornado referência em algumas atividades, como a de comerciante e a de mascate. 

Por último, devido à presença de “polacas” e de “rufiões”, prostitutas judias e 

aliciadores de mulheres estrangeiras, provindos, em grande parte, do leste europeu.  

Dessa forma, a notoriedade judaica foi se legitimando e ações agressivas 

e excludentes foram se consolidando, ao mesmo tempo. A imprensa da época 

contribuiu com ataques frequentes a este grupo, denunciando-os como um problema 

social. Alguns grupos de acadêmicos e políticos moldavam o discurso da 

preocupação com a integração dos judeus na sociedade. Importante observar a 

complexidade que envolvia a convivência dos judeus no Brasil: de um lado, a elite 

atrelada ao discurso nacionalista, atacando veementemente a figura do imigrante 

judeu; de outro lado, no dia a dia, judeus viviam com certa tranquilidade e 

desenvolviam “instituições de caráter comunitário, econômico e político”, evoluindo 

culturalmente e economicamente.  

Em linhas gerais, nota-se, a partir das reflexões proposta por Jeffrey 

Lesser (1995), que existiram problemas de aceitação das mais variadas formas, 

inclusive, problemas de convivência dentro da própria comunidade judaica. O 

conflito perpassava todas as relações, disputas das mais diversas, pelo fato do 

grupo não ser coeso, uniforme; existiam discordâncias e diferenças religiosas, 

culturais e sociais. E, segundo Lesser (1995), as inconstâncias e as ambiguidades 

políticas da época reforçaram problemas para a comunidade, pois as definições de 

políticas de imigração não estavam bem estabelecidas.  

No livro de Tatiana Salem Levy, que aqui está posto para análise, a 

condição do judeu no Brasil é pensada através da figura do avô da protagonista. A 

narradora, logo nas primeiras páginas, introduz a história de vida dele, que é um 

judeu da Turquia, que veio ao Brasil em busca de vida digna. 
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Ele me contou que o navio onde viajou era descomunal, seu primeiro e 
único navio. A embarcação estava abarrotada de pessoas, todas com a 
mesma esperança que ele: conseguir vida melhor em país diferente. Dos 
irmãos, foi o primeiro a vir, apenas duas malas na mão e alguns contatos no 
Brasil. Não tinha mais do que vinte anos quando deixou a Turquia. Tempos 
depois o irmão mais novo se juntaria a ele. A irmã gêmea faleceria de 
tuberculose. O irmão mais velho casaria e continuaria em Esmirna. A mãe, 
ele só reencontraria longos anos mais tarde, quando, viúva, decidiria se 
mudar para o Brasil (LEVY, 2007, p.16).  
 
 

 

A história do avô é semelhante a de muitos outros imigrantes que saíam 

de seus países e deixavam para trás família, histórias e dores. No momento da 

partida do avô, há a descrição de uma “dor muda”, um silêncio pesado pedindo “por 

favor, fique”, mas a vontade de construir uma nova história era maior do que 

qualquer outra relação.  

 

Por último, o momento temido por ele e os outros, a despedida da mãe. 
Quase não se podia vê-la, enegrecida que estava pelo luto antecipado. Ele 
sentia no peito uma culpa imensa, uma culpa que carregaria viagem afora, 
vida afora (...) não lhe dirigiu o olhar, não fez menção de abrir a boca nem 
de gesticular. (...) em silêncio, pegou o que lhe era destinado e abriu a 
porta. Já não pôde retornar o olhar, seu corpo o incitava a seguir adiante. 
Foi-se, deixando atrás de si a porta ainda aberta, a casa ainda em silêncio. 
(LEVY, 2010, p.21) 
 
 

Nos estudos sobre imigração, deslocamento, a casa ou o lar do imigrante 

– no sentido estrito ou metafórico, a casa como sendo o país de origem – merece 

devida atenção. Percebe-se, a partir do trecho acima, que o adeus ao lar não é 

tarefa fácil. A casa, nesse sentido, é um espaço privilegiado, habitado, que norteia e 

dá ao homem a sensação de estabilidade. A casa é mais que um lugar. De acordo 

com Denise Silva (2016, p.36), o próprio termo casa, derivado do termo latino casa, 

conserva - além de sua acepção primeira, lugar de habitação, residência – o sentido 

do sânscrito khad, cobrir, de onde derivam casa e também castrum, lugar fortificado, 

castelo, fortaleza. Esse duplo sentido pode ser conferido no ditado “minha casa meu 

castelo”. Essa definição, retirada do livro Viagens, deslocamentos, espaços: 

conceitos críticos, organizado por Stelamaris Coser, serve para pontuar algumas 

reflexões em torno desse momento da partida, que é o momento do adeus. Adeus 

ao lar, adeus ao seu castelo que lhe proporcionava, de uma maneira ou de outra, a 

segurança, o acolhimento, a lembrança da infância, a proteção materna. Ele estava 
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partindo rumo ao desconhecido, ao não familiar, e isso lhe causara dor, luto, 

angústia.  

O avô tinha receio de servir ao exército se não deixasse a Turquia, como 

aconteceu com seu irmão mais velho. Ele tinha primos e amigos no Brasil que lhe 

ofereciam possibilidades de ascensão social. “Venha, estão precisando de pessoas 

jovens e bem dispostas como você” (LEVY, 2010, p.20). Em algum momento, a 

narradora conta: “vida melhor sempre se pode conseguir onde se está, mas fugir, 

não; para isso é preciso pegar um navio, ir para bem longe, principalmente se for de 

um grande amor, impossível de tão grande, como era o seu” (LEVY, 2010, p.35). O 

avô fora impossibilitado de prosseguir seu caso de amor com Rosa, porque o pai 

dela não aceitava a relação por ele ser funcionário de seu estabelecimento. Ele, 

então, resolve fugir de seu país como fuga de sua própria realidade. Mas, como se 

pode ver, essa ida foi carregada de tristeza e culpa por deixar a família e o lar para 

trás.  

Depois que chegou ao Brasil, as cartas representavam o vínculo com a 

Turquia, era a partir delas que ele se sentia mais próximo de suas tradições, de sua 

família – “as cartas eram para ele como um sábado, um momento que se sentia 

acolhido e seguro” (LEVY, 2007, p.77). Nem sempre as cartas traziam boas notícias, 

como foi o caso do suicídio de Rosa - depois que ele partiu ao Brasil e fora obrigada 

a casar com outro homem - e, ainda, lamentavelmente, a morte de sua irmã gêmea, 

ocasionada por uma tuberculose. Com base nessas narrativas do avô, Levy retrata a 

diáspora ancestral dos judeus e a história da emigração europeia para o Brasil, 

evidenciando os processos de desapropriação territorial e/ou cultural. A escrita, 

nessa lógica, abarca uma situação dúbia de perda e de apropriação de vários 

referentes culturais, de um legado que se constrói e reconstrói ao mesmo tempo. 

Levy traz uma narradora-personagem que reflete sobre a permanência ou 

não da herança judaica, sobretudo porque vive em diálogo com dois mundos, os de 

seus antepassados e o atual no Brasil. Importante notar que o conflito da 

protagonista em questão reflete a própria condição do sujeito da 

contemporaneidade, como bem discute Néstor García Canclini (2006), cada vez 

mais híbrido, renegando toda e qualquer tentativa de ordenar o mundo em 

identidades puras e oposições simples. A personagem do romance situa-se no 
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entre-lugar da tradição judaica – conforme foi herdada – e a tradução desta, ou seja, 

o processo de reelaboração da cultura judaica.  

Conforme Bhabha (2013, p.29), “o trabalho fronteiriço da cultura exige um 

encontro com o “o novo” que não seja parte do continuum de passado e presente”. 

Assim sendo, os sentidos e valores culturais são ressignificados a todo instante, ou 

melhor, são traduzidos, no sentido de criar um presente culturalmente cindido (não 

apenas uma continuação do passado). Assim, compreende-se a cultura e a 

identidade judaica, para algo além, intervalar, onde o sujeito é sempre um 

estrangeiro, mesmo em sua terra natal.  

De acordo com essa visão, os sujeitos são atravessados por várias 

identificações (sexual, cultural, social, nacional) e isso permite-nos afirmar que cada 

sujeito é múltiplo, é diferente. Deve-se tomar, então, a identidade judaica como 

modelo para se pensar a representação identitária dos sujeitos culturais de um modo 

geral, sobretudo porque o povo judeu faz parte de um imaginário flutuante, sem 

territorialidade fixa. Não se tem uma identidade judaica definida, é um processo de 

construção identitária, jamais concluído, portanto, é um devir. “Devir” é uma 

expressão cunhada por Gilles Deleuze (1982) para indicar uma realidade 

processual, e não simplesmente processo de transformação de uma coisa em outra, 

um produto acabado. O devir implica na noção de uma impossibilidade de um 

produto estático, então, no devir-judeu há uma impossibilidade de ser judeu, a 

ênfase é colocada sobre a palavra devir e não sobre judeu, há uma não identidade 

consigo mesmo. É como se ser judeu fosse um acaso do passado, mas onde há um 

esforço no futuro para se efetivar, ou melhor, uma busca por uma prática do desejo 

de identificação.  

Essa questão do devir judeu foi localizada no livro de Betty B. Fuks, em 

Freud e Judeidade: a vocação do exílio, onde a autora traz uma abordagem 

psicanalítica sobre a influência do judaísmo sobre Freud e considera a criação da 

própria psicanálise como a expressão de uma judeidade. Esse livro é uma grande 

referência, dado que discute questões referentes ao exílio do povo judeu, suas 

errâncias, mas, sobretudo, porque trata o judeu não como uma etnia, mas como 

uma construção, ou melhor, como uma operação narrativa, uma grande ficção.  

No capítulo “O exílio e o estranho” ela diz que quando perguntavam ao 

próprio Freud sobre sua identidade judaica, ele optava pela retórica de que:  
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embora“se reconhecesse como judeu no fato de estar constantemente 
disposto a travar uma luta perpétua com a maioria “maciça” e 
“homogeneizada”, fosse ela externa ou interna ao próprio judaísmo, 
paradoxalmente sustentava ser da ordem do impossível definir tal 
identidade (FUKS, 2000, p.73).  
 
 

A partir dessas reflexões é que ela traz a realidade do devir, que designa 

um processo que não resulta em um produto final acabado, regido pelo princípio de 

identidade, de objetividade e de presença. Quando diz isso, traz o exemplo do devir-

mulher que implica em uma noção de impossibilidade de um ser final, pois não há 

mulher na qual o sujeito se transforme, mesmo quando se é mulher.  

Ao observar comentários de Fuks (2000) sobre a condição de Freud, 

nota-se similaridade com as narrações ficcionais de Tatiana Salem e também de sua 

mãe Helena Salem, no livro autobiográfico Entre árabes e judeus: uma reportagem 

de vida. Por exemplo, Fuks (2000, p.74) traz o sentimento de estranhamento de 

Freud com relação “à religião de seus pais, bem como a todo e qualquer ideal 

nacionalista judaico, sem que isso implicasse negar seu pertencimento ao povo 

judeu”. Ideia similar traz Helena Salem, com um tom bem poético, quando fala de 

sua condição judaica: “a harmonia com a diferença; judia, diferente como qualquer 

um, como todos. Somos diferentes na nossa solidão. E é na diferença que se dá o 

encontro, e dele o nascimento do novo” (SALEM, 1991, p.107). Tatiana Salem 

também movimenta várias indagações literárias nesse sentido: “Penso que é por 

isso que somos judeus mesmo quando não o somos. Dizemos que se trata de uma 

questão genealógica, mas é sobretudo uma questão de medo: temos medo de 

esquecer o passado e ser responsáveis por isso” (LEVY, 2010, p.131).  

Eurídice Figueiredo (2013) corrobora a discussão quando traz o conceito de 

judeidade, em um artigo que trata da herança judaica em Tatiana Salem Levy. O 

conceito foi criado por Albert Memmi, em 1962, para explicar a obstinação do povo 

judeu em dar continuidade a um conjunto de hábitos que definem seu 

pertencimento. “A judeidade é, inicialmente, um conjunto de fatos, condutas, 

instituições, que encontro em mim, mas, sobretudo, fora de mim, ao longo de minha 

vida” (Memmi apud FIGUEIREDO, 2013, p.180). Albert Memmi distingue judeidade, 

judaísmo e judaicidade, conceitos importantes para se compreender a forma em que 

os judeus se colocam diante das tradições e dos saberes herdados. “A judeidade 
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(judéite) é o fato e maneira de ser judeu; o judaísmo (judaïsme) é o conjunto de 

doutrinas e instituições judaicas; a judaicidade (judaïcité) é o conjunto de pessoas 

judias” (Memmi apud FIGUEIREDO, 2013, p. 180).  

Como se vê, a judeidade tem mais a ver com a forma em que o judeu se 

relaciona com o tempo passado e seus valores, algo que não é voluntário, mas 

automático, como “meus pais eram judeus, e eu segui sendo-o”. Essa transmissão, 

geralmente, como verifica-se na autobiografia de Helena Salem e também em a 

Chave de Casa, acontece para além de qualquer religiosidade, é como se fosse uma 

ética, uma postura diante da vida. Nesse sentido, trata-se de algo processual, 

interminavelmente definido e sempre construído (devir judeu), independentemente 

do fato da religião judaica fazer ou não sentido para o sujeito.  

 

A judeidade se distingue do judaísmo, que se refere à religião; a judeidade 
tem mais a ver com as práticas culturais herdadas dos ancestrais, o respeito 
a alguns valores, tradições e instituições – como as festas religiosas - que 
até fazem parte da religião, mas que não são expressão de uma verdadeira 
religiosidade. Como no mundo cristão, em que se comemoram o Natal e a 
Páscoa, sem que se dê a eles um cunho religioso, alguns judeus festejam o 
ano novo comendo o pão ázimo e a maçã com mel, sem lhe conferir um 
aspecto transcendente. Apesar de a laicidade ser muito difundida entre os 
judeus, a religião nunca está totalmente descartada, como ela pode estar 
entre os cristãos (FIGUEIREDO, 2011, p.30).  
 

 

Assim, a judeidade tem a ver como a forma que cada sujeito vive sua 

condição de judeu. Derrida (2001, p. 96), em Mal de arquivo, diz que a judeidade 

não se confunde com o judaísmo nem com a religião, nem mesmo com a crença em 

Deus. A judeidade está relacionada com o futuro, “o ser-judeu e o ser-aberto-ao-

futuro seria a mesma coisa, a mesma única coisa”. De forma recíproca, ser judeu é 

ser aberto ao futuro. Entende-se essa relação com o futuro como uma possibilidade 

do vir a ser, e a uma não identidade declarada, anunciada, refletida. Derrida traz 

ainda outro traço característico da judeidade – através do diálogo com Yerushalmi – 

é a abertura à historicidade ou à obrigação da memória. Isso quer dizer que cabe ao 

judeu, somente a ele, a injunção da memória – sem ter muito a ver com escolha. 

São duas tarefas justapostas: injunção da memória (passado) e experiência da 

promessa (futuro). Derrida (2001, p.98) diz: “como se Deus só houvesse inscrito uma 

coisa na memória de um só povo e de um povo inteiro: no futuro, lembre-se de se 

lembrar do futuro”.  
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Derrida distancia-se da abordagem de Yerushalmi (historiador do 

judaísmo), no que concerne à identidade judaica. Esse último quer atribuir uma 

característica única, ou como afirma Derrida, “o privilégio absoluto, a unicidade 

absoluta na experienciada promessa (o futuro) e a injunção da memória (o 

passado)” (DERRIDA, 2001, p.97). Ora, na concepção de Derrida, a violência do 

Um, a judeidade pretendida por Yerushalmi, o Um dessa identidade afirmada ou 

declarada por ele, é violenta com relação ao próprio judaísmo. Ele considera o 

judaísmo como unicidade e homogeneidade, o que, para Derrida, é um pensamento 

impossível, pois o próprio pensamento do UM se violenta, necessariamente se 

constrói na relação com o Outro. Frisa-se a afirmação de Derrida quando fala do 

Um: “o Um que faz e se faz violência; sobre a autodeterminação como violência”. O 

caso de Yerushalmi é tomado aqui apenas como título de ilustração, já que esse 

argumento de Derrida se aplica a qualquer concepção unívoca, não somente à 

pretensão identitária.  

A partir dessa argumentação, pode-se assegurar que nada aparece em 

sua verdade enquanto tal, “naquilo que é tal como é”, “em si mesmo e por si 

mesmo”, essa é a lei do arquivo, em outras palavras: perde-se sempre o que se 

retém, isto é próprio ao arquivo. Desse modo, Derrida refuta a tradição da metafísica 

do Ocidente na sua “vontade de verdade”, e instala uma abertura do discurso para o 

vir-a-ser. Questiona as fragilidades teóricas de toda hierarquia, de isto e aquilo, do 

eu e do outro, ou seja, de todos os binarismos existentes, e procura mostrar que a 

qualquer momento o centro se desconstrói, não há centro no singular, apenas no 

plural. 

Essa reflexão possibilita compreender o judeu para além de uma lógica 

figurável e nominável, que se traduz pela busca permanente de um outro em si 

mesmo. Dessa forma, a judeidade se marca pelo inacabamento. “A judeidade 

sobressai como um dos nomes do não idêntico, o que não se define por nenhuma 

propriedade, exceto aquela que será dita no devir” (FUKS, 2000, p.76).  

 

3.5  Herança/ruptura - “Carrego meu passado, carrego uma história que é e não 
é a minha” 

 

Em A Chave de Casa escrita e viagem parecem ser intercambiáveis. 

Viajar e escrever para superar o estado melancólico ocasionado pela morte da mãe. 
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Viajar e escrever para lidar com a herança e/ou com o peso da tradição judaica. 

Viajar e escrever para se libertar de um relacionamento amoroso abusivo. A escrita 

e a viagem parecem fazer parte de um processo de cura, ou melhor, de um 

processo de volta a si mesmo – a ida ao exterior para compreender as amarras do 

interior. Por isso, a necessidade de desenvolver este tópico sobre como o deslocar-

se em Tatiana Salem Levy tem a ver com formas de lidar com a herança judaica.  

Ao observar o título deste tópico, nota-se logo palavras que não podem 

passar despercebidas, como o verbo carrego, que transmite uma força de 

negatividade, por se associar à palavra carga, a peso ou a algo que é levado sem 

escolha. As palavras passado e história, por outro lado, levam o leitor a 

compreender esse peso da tradição judaica ou desse devir judeu da narradora que 

precisa ser exteriorizado. É válido ressaltar a necessidade que o povo judeu tem de 

compreender o seu passado, ou melhor, a obrigação de compreender a si mesmo 

com base na história coletiva. Em virtude dos inúmeros processos imigratórios a que 

os povos judeus foram submetidos, em grande parte involuntários, causados por 

perseguições, não lhes parece possível um pensamento uno, fixo e de 

enraizamento. Essa experiência nômade é, em outros termos, um projeto de devir 

ou ainda uma experiência de diferenças.  

Há uma urgência de escrita, não apenas como registro, mas como uma 

necessidade. Esse é o ponto fulcral: a escrita para o judeu é uma necessidade, pois, 

corre o risco de as experiências serem esquecidas diante de tantas segregações, 

dispersões. Em razão disso, o pensamento identitário e cultural homogêneo não 

parece possível, e, conforme Said (2003, p.58), baseado em reflexões de Adorno, o 

único lar realmente disponível agora, embora frágil e vulnerável, está na escrita. 

Nessa perspectiva, escrever/narrar para a narradora-personagem é paradoxalmente 

uma fuga de uma situação traumática (a morte da mãe) e um precipício, visto que há 

uma necessidade de esmiuçar a sua própria história – “meu corpo já não suporta 

tanto peso: tornei-me um casulo pétreo” (LEVY, 2010, p.12). Nesse sentido, a escrita 

é uma necessidade de dar voz às experiências do passado para não correr o risco 

de serem apagadas.  

Para adentrar nesse universo da tradição judaica, recorreu-se, portanto, 

ao livro, Entre árabes e judeus: uma reportagem de vida, de Helena Salem, mãe de 

Tatiana Salem. Logo nas primeiras páginas, a autora narra suas atividades 
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profissionais, como jornalista da Editoria Internacional do Jornal do Brasil, ocupando-

se do noticiário referente ao Oriente Médio, quando mal iniciava sua carreira no 

jornalismo. Relata sua experiência singular na quarta guerra do Oriente Médio, 

conhecida como  Iom Kipur no Ocidente, e Ramadã no mundo árabe. Essa 

experiência de guerra propiciou alguns questionamentos à autora: “O que é ser 

judeu? E judia? E árabe? E judia com nome árabe? Que guerra é essa? Que guerra 

é essa dentro de mim? O que fazer com os véus que carrego dentro do meu 

coração, da minha cabeça, os véus interiorizados da mulher judia oriental? (SALEM, 

1991, p.14). Essa experiência-limite serviu como fio condutor para relatar os conflitos 

internos de uma mulher judia-oriental, dita sefardi, que um dia tentou seguir e trilhar 

uma história diferente da que lhe havia sido predestinada.  

Helena Salem carregava o peso de uma história em seu próprio nome, 

como ela mesmo afirma: “Salem é um nome muito frequente no mundo árabe. Entre 

os judeus, segundo meu pai, sua origem remonta a Shalom, paz, tendo a grafia 

mudada ao longo dos séculos”.  Seu pai era um judeu que falava várias línguas: o 

ladino em ambiente familiar e turco e grego na rua. Ele fazia parte do grupo que 

cruzou o oceano quando lhe faltou perspectivas no ambiente hostil do pós-guerra. 

Emigrou primeiro para São Paulo, onde estava o primo que lhe deu ajuda na fase de 

adaptação, e depois para o Rio de Janeiro – essa condição do avô de Tatiana Salem 

é retratada tal qual em seu romance A Chave de casa.  

Interessante comentar a condição dupla de estrangeiro do avô de Tatiana 

– judeu e turco – que encontrou vários artifícios de integração no novo país na 

tentativa de não ser o diferente, como, por exemplo, o fato de não ter colocado 

nenhum nome judeu em seus filhos. Helena, a título de exemplo, é um nome grego e 

pagão, que ainda por cima, de forma irônica ou não, significa “aquela que traz o 

conflito”. Ainda nesse livro, Helena Salem conta episódios da condição de mulher 

judia, tendo que, muitas vezes, esconder essa informação para não sofrer 

julgamentos e opressões. A verdade é que ser judia, para ela, era algo confuso, algo 

que a colocava sempre em posição de desconforto e conflito.  

 

Antes de me situar racionalmente na vida, de pesquisar caminhos e opções, 
defrontei-me, portanto, com a vicissitude de ter nascido mulher. É, 
vicissitude. Porque ser mulher não significava apenas brincar com boneca. 
Significava não poder muitas, mas muitas coisas. E de ter outras muitas. 
Não era bom ser mulher. Não era bom para minha mãe, minha irmã, nem 
para minha professora. E ser mulher judia era pior ainda. Quando 
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crescesse, teria de arrumar namorado judeu, casar com um judeu. A 
predeterminação da vida tornava a vida totalmente sem graça. Muito garota, 
compreendi que, para tentar começar, teria de me livrar daquela 
predestinação.  (SALEM, 1991, p.25) 

 

 

Esse trecho tem bastante força e possibilita adentrar no universo da 

subalternidade feminina e no debate da identidade cultural judaica. Ela narra a 

dificuldade de se integrar no colégio protestante - cantava hinos, mas não se sentia 

como os outros alunos -, falava ainda da impossibilidade de frequentar as missas 

aos domingos, prática comum no Brasil. A situação ficava ainda mais desconfortável 

quando também não se sentia pertencente ao grupo de judeus, não gostava de ficar 

na sinagoga, odiava regras do casamento judeu, também não se identificava com as 

turmas de crianças judias no clube israelita. Mas, por outro lado, também não 

considerava justo os colegas inferiorizarem ou externarem preconceitos sobre o 

judeu, como o de mesquinho, pão duro, entre outros. Essa dualidade é narrada com 

um tom de bastante revolta, como se nessa história ela procurasse, sobretudo, 

resolver ou dar voz aos seus traumas e inquietações.  

Um dos episódios mais interessantes sobre a tradição judaica é quando a 

autora narra o momento em que conseguiu compreender algumas questões 

referentes aos preconceitos em torno do judeu, graças a um professor de História. 

Afinal, quem era o judeu e por que ele era tão estigmatizado? Apesar de ela ser 

judia, isso não era algo compreensível, lógico, necessitava de explicações históricas. 

O professor disse: 

 

“Não podendo possuir terras na Europa medieval, só restava ao judeu a 
compra e venda de bens móveis, artigos de luxo, também a Igreja proibia os 
cristãos de comerciar... com a decadência do feudalismo, prosseguiu ele, o 
judeu que era o único usuário, o negociante, o tribuno do monarca, 
apareceu aos olhos do povo como o explorador mais imediato. Sua má 
fama começou aí. Mas nem sempre ele teria esse papel no decorrer da 
História. Por exemplo, no início deste século, desenvolveu-se um 
movimento operário judeu na Polônia, bem como na Rússia, onde inclusive 
o Bunda, partido dos trabalhadores judeus russos, teve importante papel na 
revolução socialista” (SALEM, 1991, p.94).  
 
 

Essa conversa serviu para desmistificar a figura do judeu, observou que 

não tinha nada de misterioso ou inexplicável em sua história. Era um povo com 

raízes e dualidades como qualquer outro – “judeu não era nada de tão especial 
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assim, ou era tão especial como todos” (SALEM, 1991, p.94). Finaliza essa reflexão 

agradecendo à “Santa História”, que “explicava e não punia, não cobrava, não 

possuía nenhum Deus maestro a comandar a orquestra...E Deus? Não, Deus nunca 

mais. Nem Alá, nem Jeová, nem a Santíssima Trindade, Lutero ou Calvino – que 

todos descansem em paz” (SALEM, 1991, p.95).  

A autora parte do pressuposto de que todas as culturas têm seus bons e 

maus aspectos, e que totalizar ou unificar as culturas e seus povos é sempre um 

erro. Para valorizar uma cultura, não é preciso mitificar. Ela exemplifica isso com a 

figura de seu próprio pai, que era considerado uma boa pessoa, um bom judeu, mas 

que, como todo judeu sefardi, oprimiu sua esposa e filhas. Ela chega a afirmar que 

essa formação cultural foi negativa, e que, desde pequena, teve a convicção de que 

teria que se livrar desse fardo, desse lado ruim de ter nascido mulher judia sefardi. 

“Há facínoras e poetas em todas as culturas” (SALEM, 1991, p.105).  

Sobre a herança judaica, em um dado momento, ela comenta sobre a 

pouca preocupação que o pai e a mãe tinham em transmiti-la. Talvez, por limitações 

pessoais mesmo. De acordo com suas observações, pouquíssimas informações lhes 

foram repassadas sobre judaísmo, talvez, mais fortemente, a culinária. No entanto, 

sente-se grata a eles por terem transferido uma riqueza cultural milenar, que a fez 

gostar de Botticelli, Dostoievski, Michelangelo, desde muito cedo. Essa é a maior 

herança que recebeu do judaísmo, “a herança sem fronteiras, que se carrega na 

mochila, na cabeça, no coração”.  

Em A Chave de Casa, Tatiana Salem aproxima-se de uma visão filosófica 

para retratar a presença de “fantasmas” do passado: “não falo de aparência física, 

mas de um peso que carrego nas costas, um peso que me endurece os ombros (...) 

como se toda vez em que digo “eu” estivesse dizendo “nós” (LEVY, 2010, p.9). 

Durante toda a narrativa, a protagonista discorre sobre esse peso que a atormenta, 

que a paralisa, mas que, ao mesmo tempo, a faz sair da imobilidade. Essa fala leva 

a pensar na herança, no fardo de tradições e modos de vida que a perseguem. Seria 

a dor de não se (re)conhecer por completo? A dor da falta, do desconhecido que faz 

parte do Eu? Seria o peso da tradição judaica? Seria a herança transmitida 

involuntariamente a ela? 

No pós-escrito de sua tese, Tatiana Salem afirma: “já nascemos com uma 

anterioridade inscrita em nós, em nosso corpo. Há todo um universo pré-existente 
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que nos é passado seja de forma consciente ou inconsciente” (LEVY, 2008, p. 120). 

E é a partir da viagem, do deslocamento que ela procura se livrar desse peso. Como 

se a ida à antiga casa da família fosse proporcionar algo que estivesse perdido. A 

viagem (que pode ser compreendida de forma metafórica), realizada pela 

protagonista, é uma aproximação com a origem perdida – ela passou por um 

processo de reconhecimento e desconhecimento cultural; identificando-se com 

algumas e diferenciando-se em muitas, desse modo, ia fazendo uma reapropriação 

de sua própria história.  

 

Para escrever esta história, tenho de sair de onde estou, fazer uma longa 
viagem por lugares que não conheço, terras onde nunca pisei. Uma viagem 
de volta, ainda que eu não tenha saído de lugar algum (...) mas ando em 
busca de um sentido, de um nome, de um corpo. E por isso farei essa 
viagem de volta, para ver se não os esqueci perdidos por aí, em algum lugar 
ignoto (LEVY, 2010, p.12).  
 

 

Em Espectros de Marx, Derrida lança, no exórdio, a premissa do aprender 

a viver, que envolve o saber viver com os fantasmas. Esse fato de estar com o outro, 

seria não somente, mas também, nas palavras do próprio autor, uma política da 

memória, da herança e das gerações. É necessário e urgente falar do fantasma, ao 

fantasma e com ele, pois nenhuma política, nenhuma ética, parece justa se não 

reconhecer esses outros que não estão “presentemente vivos, quer já estejam 

mortos, quer ainda não tenham nascido” (DERRIDA, 1994, p.11). Segundo Derrida 

(1994), são “gerações de fantasmas” que rompem com a temporalidade e com 

qualquer possibilidade da metafísica da presença, pois estes “outros não estão 

nunca presentes, presentemente vivos ou presentes no presente vivo da palavra, no 

aqui e no agora”. No contexto da herança do marxismo, Derrida traz questões sobre 

a herança:  

 

“a herança não é jamais dada, é sempre uma tarefa. Permanece diante de 
nós, tão incontestavelmente que, antes mesmo de querê-la ou recusá-la, 
somos herdeiros, e herdeiros enlutados, como todos os herdeiros (...). 
Todas as questões concernentes ao ser  ou ao que há em ser (ou em não 
ser: or not to be) são questões de herança” (DERRIDA, 1994, p.78 ).  

 

Essa ética ao pensamento espectral ou fantasmagórico traz desajustes 

inevitáveis com relação ao tempo (presente passado, presente atual, presente 

futuro), e conduz a um pensamento para além da vida presente, não um diálogo com 
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a morte, mas com uma sobre-vida – “um traço com relação ao qual vida e morte 

seriam somente traços e traços de traços, uma sobrevida cuja possibilidade vem 

antecipadamente desajuntar ou desajustar a identidade a si do presente vivo” 

(DERRIDA, 1994, p.56). De acordo com esse pensamento, é preciso considerar o 

espírito - que são mais de um, sendo mais de um, uma realidade plural, ou menos 

que um, situando-se na impossibilidade de constituir-se como uma coisa una, o 

espectro se encontra no terreno do indecidível. Em outras palavras, deve-se falar 

com a imensidão de fantasmas, assumidos ou não, anunciados ou recalcados, que 

impedem a lógica racional binária, a lógica de um único pai; pautando-se na lógica 

da multiplicidade, da disseminação de ideias venenos (pharmakón), na 

impossibilidade do uno, do fim, do círculo.  

Para Derrida (1994), ser e herdar são indissociáveis. Somos herdeiros, e 

isso não significa que recebemos ou temos isto ou aquilo. Somos, antes de qualquer 

coisa, herança. Quer queira ou não. Saibamos ou não. Evando Nascimento (2009, 

p.7), um especialista em Derrida no Brasil, em um artigo intitulado “Heranças de 

Derrida: desconstrução, destruição e messianicidade” diz, ao comentar o livro 

Espectros de Marx, que somos o que herdamos, e, por isso, estamos sempre 

testemunhando, “testemunhar seria testemunhar quanto ao que somos enquanto 

herdamos, eis o círculo, eis a sorte ou a finitude, herdamos exatamente o que nos 

permite testemunhar a esse respeito”.  

Jacques Derrida em um diálogo com Elisabeth Roudinesco, intitulado “De 

que amanhã...diálogo”, elucida questões referentes ao herdeiro, a posição 

subversiva do herdeiro, na verdade, que não tem a possibilidade de escolher se vai 

herdar ou não, mas que como sujeitos livres, tem-se a possibilidade de relançá-la de 

outra maneira e mantê-la viva.  

 

Seria preciso pensar a vida a partir da herança, e não o contrário. Seria 
preciso, portanto, partir dessa contradição formal e aparente entre a 
passividade da recepção e a decisão de dizer “sim”, depois selecionar, 
filtrar, interpretar, portanto, transformar, não deixar intacto, incólume, não 
deixar salvo aquilo mesmo que se diz respeitar antes de tudo. E depois de 
tudo. Não deixar a salvo: salvar, talvez, ainda, por algum tempo, mas sem 
ilusão quanto a uma salvação final. (DERRIDA, 2004, p.13).  

 

Nesse sentido, o herdeiro está inscrito em uma dupla injunção, a um 

desígnio contraditório: é preciso saber reafirmar o que vem antes de nós, mesmo 
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que se receba sem escolher.  Isto é, intervir de forma ativa na reconstrução da 

memória (uma memória sem fundo), para que seja possível uma transformação ou 

um novo acontecimento.  A experiência de uma desconstrução, em outros termos.  

Para lidar com a herança, tem que haver responsabilidade perante aquilo 

que vem antes de si, mas também perante o que está por vir. Trata-se, então, de 

“ultrapassar em nome de quem nos ultrapassa, ultrapassar o próprio nome! Inventar 

seu nome, assinar de maneira diferente, de uma maneira a cada vez única, mas em 

nome do nome legado, caso seja possível” (DERRIDA, 2004, p.14-15).  Eis a ideia 

de que herdar implica não somente reafirmar, mas a todo momento, em um contexto 

diferente, uma escolha, uma estratégia. O herdeiro, portanto, não é somente aquele 

que recebe, mas que escolhe e decide. “A política da herança é a de um saber que 

reivindica também o direito ao não saber, à aventura do pensamento como invenção 

que advém sempre do outro” (NASCIMENTO, 2008, p.10). 

Trazendo A chave de casa para o diálogo, a chave que o avô entrega à 

narradora pode ser compreendida como metáfora para a própria herança: o passado 

ou história (s) de família, que é também uma chave de leitura da vida da própria 

neta. Desenterrar os fantasmas faz-se necessário e urgente. Há uma urgência em 

se apropriar daquilo que já nasceu com ela, mas que ela ainda não (mal) arquivou, 

não assumiu e/ou desconstruiu. Na chave há a inscrição do porvir, um convite para 

olhar (mesmo que com um cisco no olho) suas raízes, sua história. Na chave há um 

convite ao estranho familiar. A entrega da chave pode ser simbolizada como a 

entrega de uma tradição ou a garantia da transmissão do judaísmo, 

consequentemente. Passar a tradição adiante, na cultura judaica, é como passar 

uma benção. Nos dizeres de Betty Fuks (2000, p.25), “toda a tradição judaico 

religiosa girou em torno desse horizonte, cumprindo a função de conservar sólido e 

perpétuo o laço entre as gerações do povo judeu espalhado pelo mundo”. A autora 

está fazendo referência aos saberes dos Livros Sagrados que deviam ser passados 

adiante, mas aqui está sendo referenciado no sentido da importância de passar a 

tradição para outras gerações, sejam questões religiosas ou não. É válido ressaltar 

que o judeu é, inevitavelmente, o sujeito da diáspora, que vive o entre-dois, em um 

infinito e múltiplo devir, em uma aprendizegem de alteridade – “sabe com certeza 

que seus descendentes serão estrangeiros, numa terra que não será deles” 

(Gênesis, 15:13 in FUKS, 2000, p. 78).  
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Migrar, para o povo hebreu, não é benção e nem maldição, é uma 

vocação específica deste povo para cumprir o pacto da Aliança. Então, ser judeu é 

estar fadado à vocação do exílio. Na língua hebraica, segundo Fuks (2000, 78), não 

existe a conjugação do verbo ser no presente, apenas no passado e no futuro, 

trazendo a ideia de que “o homem não é, mas se enuncia sempre como aquele que 

foi e aquele que será”. Para o hebreu, existir é devir. O judeu é sempre um 

estrangeiro. 

 

Os atos de errância, exílio, nomadismo, emigração, regresso e solidão, de 
acordo Lévinas em Ética e o Infinito, designam uma abertura radical e 
primeiro ao Outro, ontologicamente anterior a qualquer identidade. Essa 
tradição hebraica de confronto com o estranho se prolonga no exílio milenar 
da diáspora, expressando-o no discurso de um certo judaísmo da atualidade 
que procura traduzir a heteronomia da lei da Aliança – devir-judeu – na 
autonomia de inventar-se na multiplicidade. (FUKS, 2000, p.) 

 

É nessa perspectiva que se observa a narradora de Tatiana Salem, uma 

mulher judia que opta pelo exílio como forma de cura, no sentido de fortalecer o seu 

próprio Eu, ampliar suas percepções, concepções. A viagem é o que o possibilita um 

pensamento de fora daquele que enuncia, um verdadeiro exílio de si mesmo, um 

auto exilar-se, que só funciona no país do Outro (que ironicamente é também o seu), 

um processo contínuo de construção de identidades. No dizer de Luiz Alberto 

Brandão (2015, p. 150),  

 

O ‘sair de casa’ dessa protagonista implica não apenas sair de si mesma, 
mas ir de encontro – e confrontar – aos seus próprios fantasmas (da mãe, 
do avô, do amante, da escrita) para poder reconstruir-se afetivamente, que 
é o que ocorre quando ela retorna a Portugal, tendo já descoberto que a 
‘chave de casa’ era ela mesma (ou estava dentro dela mesma).  
 

 

Levy trabalha a questão da diáspora, do exílio, da imigração mostrando 

como o corpo reage a essas mudanças: “embora eu pertença ao meu lugar, à minha 

cultura, ao meu país, ao aqui e agora, há algo em mim – em meu corpo – que me 

remete a um passado do qual, por mais que eu queira e tente, é impossível fugir” 

(LEVY, 2008, p.166). Quanto a esse pensamento do corpo como representação de 

uma herança, Levy dialoga com Derrida, quando afirma que carrega um fardo antes 

mesmo de nascer:  
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o herdeiro deveria sempre responder a uma espécie de dupla injunção, a 
uma designação (assignation) contraditória: é preciso saber e saber 
reafirmar o que vem “antes de nós”, e que, portanto, recebemos antes de 
escolhê-lo, e nos comportar sob esse aspecto como sujeito livre (DERRIDA, 
2004, p.12) . 

 
Deitada na cama, entre insônias e fantasmas, comecei a entender que 
havia gravada em meu corpo a lembrança de acontecimentos dos quais sou 
herdeira, mesmo se eles se deram antes de mim. A memória da experiência 
de geração anteriores estava presente em mim mesma, no meu corpo, 
fazendo dele uma espécie de bloco de cimento, tão duro que eu mal 
conseguia carregá-lo (LEVY, 2010, p.183). 

 

 

O corpo, por ser frágil, deixa transparecer a subjetividade do sujeito. As 

expressões corporais guardam as verdades do ser, produzem linguagem. A 

protagonista explora essa dor corporal durante toda a narrativa: dói escrever; dói 

falar da dor; dói o peso da herança; dói a (i)mobilidade; dói o exílio; dói viver com a 

ausência da mãe. Ser estrangeiro, na ótica da protagonista, é ser um sujeito de dor, 

que tenta sobreviver a experiências sociais e mentais de deslocamento e 

desamparo. Essa angústia da protagonista é intensificada por se tratar de traumas 

hereditários do povo judeu, além do trauma político da ditadura militar no Brasil que 

forçou o exílio da família em Portugal.  

 
Nasci no exílio: em Portugal, de onde séculos antes a minha família havia 
sido expulsa por ser judia. Em Portugal, que acolheu meus pais, expulsos 
do Brasil por serem comunistas. Demos a volta, fechamos o ciclo: de 
Portugal para Turquia, da Turquia para o Brasil, do Brasil novamente para 
Portugal. Não teria sido menos penoso, menos amargo, se não tivéssemos 
sido obrigados a fazer esse longo percurso? (LEVY, 2010, p.25).  
 
 

 

Ao questionar a sua própria existência, questiona e repensa uma 

coletividade; como se falar de si fosse falar dos outros, de outros que estão grafados 

nela mesmo: “carrego meu passado, carrego uma história que é e não é a minha, e 

por isso estou aqui, na Turquia” (LEVY, 2010, p.98). Em um diálogo com a mãe, a 

protagonista comenta o passado não esquecido que ela carrega, diz que o peso está 

ligado ao silêncio do passado, mas que somente ela tem o poder de escolher a 

maneira como carregará essa herança. Conforme a mãe, a filha escolheu a forma 

mais pesada e dolorida de conviver com isso:  “[O passado não se chama medo. 

Não questione tanto, minha filha, apenas prossiga a viagem e verá as surpresas que 

a aguardam, verá o quão leve a vida pode ser]” (LEVY, 2010, p.133). É como se a 
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personagem fosse obcecada pelo sentimento de perda, pela necessidade de 

escavar o passado, de voltar a ele: “quem pretende se aproximar do próprio passado 

soterrado deve agir como um homem que escava” (BENJAMIN, 2000, p.239).  

 

Eu estava com a passagem nas mãos e tinha poucos dias para arrumar a 
mala. Iria primeiro à Turquia, depois a Portugal (...) nunca tinha viajado 
assim antes...mal ou bem, era uma possibilidade de encontrar algum 
sentido para as minhas dores e tentar me desfazer delas...e me parecia 
lógico que se refizesse, no sentido inverso, o trajeto dos meus 
antepassados ficaria livre para encontrar o meu (LEVY, 2010, p.27). 
 

  
A protagonista-narradora quando chega à Turquia passa por um processo 

de reconstrução do passado, através da metáfora da chave da casa, conforme 

comenta a professora Eurídice Figueiredo. O deslocamento faz com que ela vença 

“ao mesmo tempo a paralisia e a morte, já que ela passa a comandar seus 

fantasmas interiores” (FIGUEIREDO, 2013,182). 

 

A viagem da protagonista à Turquia suscita questões identitárias desde a 
chegada. Ela começa a reivindicar sua herança turca, o que lhe proporciona 
identidades plurais: judia, brasileira, portuguesa e turca. Ao inserir palavras 
e frases tanto em turco quanto em ladino e inglês em seu texto, a autora 
embaralha suas identidades e desterritorializa o português, penetrado por 
outras línguas (FIGUEIREDO, 2013, p.187).  
 
 

Apesar da não realização de seu projeto de reencontrar uma origem, a 

narradora está mais equilibrada no fim do romance, pois realizou um duplo 

movimento de olhar para dentro e para fora de si, com o intuito de ir ao encontro de 

si, do mundo e do Outro. A narradora percebeu que, para sair do estado melancólico 

em que se encontrava, precisava sair do isolamento, do seu estado narcísico e se 

desvencilhar do seu passado -“vá em busca de sua casa e tente abrir a porta. 

Reconte a história do seu avô, reconte a minha também: conte-as você mesma” 

(LEVY, 2010, p.18). 
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4. AMRIK: TESSITURAS DISCURSIVAS DO DESLOCAMENTO 

 
4.1Ana Miranda: eu/autor: Nasci e vou arrastada pela correnteza de cidade em 
cidade e pelas grades do mar de adeus em adeus 
 
 

Ana Miranda3 nasceu em Fortaleza, Ceará, em 1951, e viveu até os seus 

cinco anos de idade nos arredores da praia de Iracema. Em seguida, mudou-se para 

o Rio de Janeiro, e, em 1959 foi para Brasília com a família para acompanhar o pai, 

que era engenheiro agrônomo e trabalhava na construção da capital.  

Desde a infância é envolvida com escrita e desenhos. Aos treze anos leu 

seu primeiro romance, O idiota, de Dostoiévski. Estudou francês, inglês e italiano; 

assim como cerâmica, xilogravura, entre outras expressões artísticas. Estudou seu 

segundo grau no Centro Integrado de Ensino Médio (CIEM), na mesma sala de 

Milton Hatoum. Frequentou ainda o Instituto Central de Artes da UnB, embora tenha 

cursado Letras na mesma universidade. Em 1969, Miranda voltou para o Rio de 

Janeiro para continuar os estudos. Frequentou o Centro de Artes de Ivan Serpa e 

Bruno Tausz, e a Escola de Artes Visuais, do Parque Lage.  

Estudou desenho com vários artistas consagrados, trabalhou em cinema, 

atuando em filmes como A faca e o rio, adaptado do livro de Odylo Costa Filho, 

dirigido pelo cineasta holandês Georges Sluizer e ainda Padre Cícero, de Helder 

Martins. Foi diretora da editora e o Instituto de Artes, da Fundação Nacional de Arte 

(Funarte).  

Estreou na literatura em 1978, com o livro de poesia Anjos e demônios, 

seguido de Celebrações do outro (1983), mas, conforme informações retiradas do 

site da autora, foi uma publicação por pressão de amigos, bastante imatura. Na 

prosa foi orientada pelo escritor Rubem Fonseca, por cerca de nove anos. Dedicou-

se durante dez anos na feitura do romance Boca do Inferno, que a lançou no círculo 

dos autores nacionais. O livro foi indicado como o iniciador do novo romance 

histórico brasileiro. Foi muito bem recebido pela crítica, tendo intensa repercussão 

nacional e internacional, sendo traduzido em torno de vinte países. Este romance 

tinha como personagens centrais o poeta Gregório de Matos e o jesuíta Antônio 

Vieira, no auge do barroco brasileiro.  

                                            
3 Os dados da vida pessoal de Ana Miranda foram extraídos do site da escritora: anamirandaliteratura.com.br 
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Depois de dois anos, em 1991, publica O Retrato do Rei, um romance 

que se passa nos tempos da mineração. A Guerra dos Emboabas é o ponto de 

partida para a história de amor entre um paulista desbravador, Valentin, e uma 

jovem nobre portuguesa, Mariana. Neste romance os hábitos e conflitos do período 

colonial são expostos, obedecendo à construção do romance clássico. Em 1993, 

publica Sem Pecado, pela Companhia da Letras, romance ambientado no Rio de 

Janeiro, em que a protagonista Bambi relembra sua chegada e permanência na 

cidade. Em 1995 saiu A última quimera, narrado em primeira pessoa por um 

narrador masculino, tendo como personagens centrais dois poetas, Augusto dos 

Anjos e Olavo Bilac, inserindo-os em seus contextos histórico e social. No ano 

seguinte, publica a novela Clarice, baseada na vida e obra de Clarice Lispector, na 

qual Ana Miranda retoma conflitos vividos pela escritora na cidade do Rio de Janeiro 

e reelabora personagens criadas pela romancista figurada.  

Em 1996, publica Desmundo, uma obra bem aceita pela crítica, em que 

recria a linguagem do século XVI. A narradora Oribela conta o drama de mulheres 

órfãs e brancas que foram enviadas ao Brasil para se casarem com os colonos 

portugueses para garantir a brancura dos descendentes. Oribela é uma dessas 

mulheres que contam a sua visão sobre o casamento forçado, o mundo hostil que a 

rodeia, além de seus traumas interiores. Esse romance marca uma nova fase da 

autora, voltada para uma linguagem mais livre e experimental, tendo narradoras 

femininas, em primeira pessoa – período em que ela encontrou sua expressão 

pessoal, sem perder a experiência anterior e, pela primeira vez, os seus desenhos 

entram em seus livros. Ela conta em seu próprio site: “minha maturidade literária 

veio aos poucos, e talvez tenha chegado apenas quando escrevi Desmundo” 

(MIRANDA, 2005).  

Após um ano, veio Amrik, narrado também em primeira pessoa, por uma 

voz feminina, Amina, que expõe a imigração libanesa para o Brasil, no século XIX – 

“é um texto experimental, e muito inovador dentro de minha obra, mais do que 

o Desmundo. Busquei a liberdade na escrita, e essa liberdade muitas vezes me 

levava a procurar companhia nos livros de outros escritores” (MIRANDA, 2005).  

Depois de várias produções de outros gêneros, como contos, diários, 

poesia, vem Dias e Dias, em 2002, que também segue a tônica de uma narradora 

feminina, em primeira pessoa. Feliciana conta, reproduzindo a linguagem do 
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romantismo, seu amor avassalador pelo poeta figurado na obra Gonçalves Dias, a 

partir da “Canção do exílio”. Em 2009, publica Yuxin, alma, tendo uma indígena 

como narradora, Yarina, em meio às culturas amazônicas. Ana Miranda ambienta 

esse romance na fronteira entre Peru e Acre durante o período das disputas entre 

seringueiros, seringalistas e indígenas pela extração do látex. Esse livro é bastante 

musical, tanto que contém um disco Yuxin, de autoria da irmã Marlui Miranda, com 

músicas sobre os temas do romance e leituras de capítulos da obra.  

O romance mais recente é Semíramis, publicado em 2014, uma produção 

estimulada por Rachel de Queiroz, que representa José de Alencar por meio das 

impressões da narradora Iriana e de sua irmã Semíramis. Partindo de questões 

pessoais, reelabora a história política e social da sua região e por extensão de todo 

o país. Como se vê, Ana Miranda parece viver dois momentos em sua carreira, um 

momento voltado mais para o romance histórico tradicional e, um segundo, tendo 

como marca inicial Desmundo, um momento mais livre, dando voz, especialmente, 

às personagens femininas que narram em primeira pessoa suas aventuras em um 

mundo entrecortado por várias culturas, no trânsito das migrações e imigrações, sem 

deixar de lado a tônica da pesquisa histórica. Apesar de trabalhar com muitos 

personagens históricos e dados históricos, Ana Miranda é uma escritora que 

trabalha com imaginação, poesia, com a potência do processo de significação. 

Parte-se agora para apresentar a fortuna crítica de Amrik, que não é tão 

abundante quanto a de Desmundo e Boca do Inferno, no entanto, há trabalhos 

relevantes que estudam este romance, sob vários aspectos, que, inclusive serão 

citados ao longo desta pesquisa. Dentre as produções acadêmicas nacionais sobre 

Amrik, no Banco de Teses da Capes e do CNPQ, foram encontradas cinco teses e 

uma dissertação, sendo que duas delas não estão disponíveis na internet - Políticas 

e poéticas da transgressão: corpo e escrita em Ana Miranda, Arundathi Roy e 

Jeanette Winterson, de Alcione Cunha da Silveira; e Configurações do feminino em 

narrativas sobre a diáspora: "Um lugar chamado Brick Lane", de Monica Ali, "O 

xará", de Jhumpa Lahirie "Amrik", de Ana Miranda', de Daniela Cordeiro Silva de 

Mendonça.  

Os trabalhos lidos foram: “A construção de personagens femininas: uma 

questão de autoria?”, de Ludmila Giovanna Ribeiro de Mello; “Narrar para lembrar; 

narrar para esquecer: figurações da América e do Brasil em Relatos de Piñon, 
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Hatoum e Miranda sobre imigrantes”, de Valéria Ribeiro Guerra; Viajantes ex-

cêntricas nas histórias de Ana Miranda, de Mary Jane Fernandes Franco e, por 

último, A viagem como imigração: relatos do viajante contemporâneo, de Fernanda 

Muller. Além desses trabalhos, foram lidos três artigos, sendo dois de Maria Zilda 

Ferreira Cury e um de Sandra Regina Goulart Almeida. Não há, dentre os trabalhos 

disponíveis, nenhum que proponha o cotejo entre Amrik e A Chave de Casa, o que 

confere a esta pesquisa caráter de originalidade.  

Os dois artigos de Maria Zilda Ferreira Cury são intitulados “Sherazade 

nos trópicos” (2002) e “Imigração no Feminino: Amrik, de Ana Miranda” (2016). 

Nesses artigos, Cury (2002, 2016) foca na questão da imigração, trazendo várias 

questões que se correlacionam com a questão do deslocamento, do imigrante, como 

a memória, a identidade, a cultura, a língua, a culinária. Esses artigos são 

significativos porque abrem um leque de possibilidades para futuras análises, como 

a visão que o mundo ocidental faz da mulher oriental ou, ainda, as relações entre As 

mil e uma noites e Amrik.  

 

Outra constante na produção de Ana Miranda – e que tem especial 
importância na construção de Amrik – é a ampla pesquisa histórica que 
subsidia a matéria narrada e que marca o conjunto da sua obra como um 
espaço de renovação do romance histórico tradicional. O cruzamento de 
referências históricas e literárias ficcionalizadas distingue, pois, seus textos, 
com a promoção de deslocamentos de imaginários culturais, não raro com 
um olhar diferenciado sobre a matéria historicamente registrada e sobre as 
referências literárias, um olhar construído a partir da margem (CURY, 2016, 
p.141) 

 

Outro artigo pertinente é o de Sandra Regina Goulart Almeida, intitulado 

“Encontros e contatos em Desmundo e Amrik de Ana Miranda”, onde explora a 

apresentação da imagem da mulher imigrante nesses romances, enfocando a 

questão da metáfora do corpo feminino - o corpo como polo de contato entre as 

culturas. A partir desse recorte, a pesquisadora aproxima as duas protagonistas, 

Amina e Oribela, mostrando as suas trajetórias de opressão em uma sociedade 

patriarcal. Para desenvolver essas questões, Almeida (2002) recorre às teorias 

feministas com o intuito de compreender o sistema de trocas e de tráficos de 

mulheres.  

 

Os textos de Ana Miranda não se limitam apenas, como critica Newman, a 
uma exemplificação da economia de trocas e do tráfico de mulheres como 
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ocorria nos séculos XVI e XIX, e nem ao menos a uma versão não oficial da 
história brasileira em que o sujeito subalterno feminino, até então silenciado, 
é imbuído de uma voz. Tanto as narrativas em Desmundo quanto em Amrik 
conseguem transgredir o modelo comumente esperado de um relato 
simplesmente histórico e ao fazê-lo questionam todo o sistema de 
parentesco em que a mulher é tida como mero objeto de troca. (ALMEIDA, 
2002, p.144) 
 

 

O trabalho de Ludmila Mello, “A construção de personagens femininas: 

uma questão de autoria?” averigua se há diferenças na escrita do homem e da 

mulher, observando em ambos a ficcionalização da mulher. Para ela, Ana Miranda 

consegue escrever a partir da experiência feminina, ao passo que mostra as 

dificuldades sociais vividas pelas mulheres bem como seu poder de transgressão. 

No apêndice, a autora traz uma entrevista com duas escritoras, Lídia Jorge e 

Teolinda Gersão, sobre o papel da escritora contemporânea.  

Tem-se ainda a tese “Narrar para lembrar; narrar para esquecer: 

figurações da América e do Brasil em Relatos de Piñon, Hatoum e Miranda sobre 

imigrantes”, de Valéria Ribeiro Guerra -  um trabalho extenso que analisa três 

narrativas de ficção, A República dos Sonhos, Relato de um certo Oriente e Amrik, 

tendo como recorte a questão do imigrante, gênero, diversidade étnica e figurações 

discursivas de colonizadores e viajantes. No capítulo destinado a Amrik, centra-se 

nas questões históricas que envolvem os imigrantes no Brasil, além de relacionar 

Amina com Sherazade e toda a sua forma atraente de narrar.  Aponta, ainda, para a 

dança como elemento cultural transgressor.  

Outro trabalho que merece destaque é a dissertação de mestrado de 

Fernanda Müller, “A viagem como imigração: relatos dos viajantes contemporâneos”, 

um excelente trabalho, que mostra como o grande evento histórico-mundial da 

Modernidade alterou as formas de narrar e, com isso, a temática da imigração 

invadiu de vez a cena literária. A pesquisadora faz uma análise dos romances Relato 

de um certo Oriente e Amrik, trazendo para o debate a questão do estranhamento, 

do trauma do deslocado de estar diante do irreconhecível e da perda de valores, o 

que proporciona a sensação de um exílio perpétuo. O capítulo sobre Amrik investiga 

a relação entre tradição e afetividade e a narrativa como imagem – interessante, 

porque ela faz uma análise minuciosa das imagens que aparecem no início dos 

capítulos do livro, mostrando como essas imagens contribuem para o compreender 

os sentidos que a obra explora.  
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E, por último, a tese de Mary Jane Fernandes Franco, “Viajantes 

excêntricas nas histórias de Ana Miranda”, que estuda quatro romances de Ana 

Miranda – Desmundo, O retrato do rei, Dias & Dias e Amrik – enfocando a questão 

da viagem, por intermédio das narradoras viajantes. Faz ainda um entrelaçamento 

entre o discurso histórico, o ficcional e o biográfico.  

É válido notar que todos esses trabalhos acadêmicos focam na questão 

da viagem, da imigração, do exílio quando se propõem a estudar Amrik. Essa tônica 

é presente em vários outros romances de Ana Miranda, e, talvez, essa seja uma 

demanda de urgência da própria autora, tentando compreender a sua própria 

experiência do entre-dois. Outra marca de Ana Miranda são essas vozes femininas 

que assumem as rédeas da narrativa, contando seus dramas, traumas, mas, 

também, seus desejos de liberdade, de transgressão. É válido ressaltar ainda que 

nenhum desses estudos, pelo menos de forma mais detida, comprometeu-se em 

falar do aspecto orientalista de Ana Miranda, em Amrik, talvez seja este mais um 

diferencial desta pesquisa.  

 
 
 

4.2 Histórias daqueles tempos: “a nossa vida verdadeira neste fim de mundo 
era de lágrimas” 

 
 

Aquela gente abandonada à sua sorte, pessoas distantes da família, da 
terra onde nasceram, filhos de uma civilização enaltecida, de origens 
nobres, com uma história de virtudes e grandes feitos, uma civilização 
milenar e prodigiosa. (Ana Miranda) 
 

 
Nos entremeios do discurso literário de Ana Miranda encontram-se dados 

históricos da imigração libanesa para o Brasil. Levando isso em conta, a finalidade 

deste tópico é penetrar no discurso histórico presente em Amrik como: a imigração 

em massa de libaneses para o Brasil no século XIX; o conflito entre turcos e 

libaneses; o massacre dos drusos; a profissão de mascate exercida por grande parte 

dos imigrantes árabes que chegavam ao Brasil; o sonho de morar na “Amrik” e ter 

ascensão social; a designação errônea de todos os libaneses como sendo turcos, 

entre ouras questões.  

A grande maioria dos aldeãos que chegaram no Brasil no século XIX 

eram pequenos agricultores de pequenas propriedades cultivadas pela família, ou, 
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também, artesãos, conforme Truzzi (1999, p.316). As razões que levaram à 

imigração em massa de sírios e libaneses em direção à América são, de modo geral, 

vinculadas aos problemas econômicos-demográficos que desestabilizaram a 

economia de subsistência das aldeias, que eram autossuficientes e pouco 

integradas entre si.  

 

A melhoria dos transportes marítimos e terrestres ocasionou a importação 
de bens manufaturados, minando a produção local de artesãos 
independentes; o crescimento urbano também ensejou uma produção 
agrícola comercial de maior escala, que deslocou as plantações de 
subsistência. A indústria têxtil, em boa parte de caráter doméstico, não 
resistiu à competição dos produtos importados (TRUZZI, 1999, p.316).  
 

 

Além desses fatores, destacam-se, ainda, porém em menor grau, motivos 

de natureza político-religiosa, ocasionados pela desintegração do Império Otomano 

ou por disputas fomentadas entre frações religiosas. A região do atual Líbano foi 

ocupada pelos turcos do Império Otomano em 1516, e, por conta disso, entre o fim 

do século XIX e o início do XX, muitos libaneses de várias etnias e religiões fugiram 

de conflitos bélicos e perseguições religiosas, indo, grande parte, para a América, do 

Norte ou do Sul. O personagem tio Naim representa essas pessoas que tiveram que 

migrar por questões religiosas, o que pode ser constatado na seguinte passagem: 

“por causa dos turcos e dos mulçumanos que queriam matar tio Naim, porque 

escrevia contra eles tivemos de partir de nossa aldeia” (MIRANDA, 1997, p.22).  

Mas, para Truzzi (1999), o que de fato acelerou o movimento das pessoas 

foi a possibilidade de ganhar dinheiro numa proporção inimaginável para o estilo de 

vida que se levava nas aldeias. Então, houve um grande esforço das famílias para 

encaminharem seus filhos à América, mesmo que de forma provisória, com o intuito 

de resolver problemas financeiros.  

Nesse sentido, grande parte dos imigrantes tinha o compromisso de 

conseguir dinheiro para enviar à família, sobretudo, para adquirir mais terras na 

própria aldeia, o que demonstra o interesse do retorno ao lugar de origem. Essa 

ideia é apresentada na primeira página do romance Amrik: “viver só para ganhar 

dinheiro e ganhar dinheiro só para guardar e dar a vida para isso, o grande retorno 

para o Líbano” (MIRANDA, 1997, p.11). Isso mostra o caráter temporário com que foi 

encarada inicialmente a imigração, prevalecendo o pensamento de que poucos anos 
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na América seriam suficientes para assegurar uma vida familiar próspera na aldeia. 

“Daí a maior presença de homens solteiros entre emigrantes sírios e libaneses” 

(TRUZZI, 1999, 317). Observa-se, então, muitas pessoas com o sonho cada vez 

mais frequente de morar na América, o lugar idealizado que propicia lucro fácil, o 

paraíso na Terra: “rumo à Amrik de ouro em busca do desconhecido arrastados 

todos pelos sonhos de riqueza ou de liberdade ou de uma vidinha sem tanta fome a 

ilusão do mundo ideal” (MIRANDA, 1997, p.28).  

Assim, pode-se dizer que a imigração síria e libanesa é formada por 

pessoas dedicadas a resolverem problemas relacionados à terra natal. O maior 

contingente de imigrantes foi para os Estados Unidos, entre 1880 e 1930, período 

mais importante de emigração anterior à Segunda Guerra Mundial. No Brasil, 

avolumou-se às vésperas do século XX, tendo o auge no pré-guerra.  

Difícil, porém, precisar a quantidade de sírios e libaneses que chegaram 

no Brasil nesse período, pois vários deles foram registrados como “turcos, turco-

árabes, turco-asiáticos, sírios ou libaneses” (TRUZZI, 1999, p.318).  Percebe-se, 

com isso, o problema da denominação errônea de turcos aos imigrantes de origem 

síria e libanesa, atribuída não só no Brasil, como em toda a América Latina. 

Conforme Oswaldo Truzzi (1999, p.315), essa denominação ocorreu  porque: 

 

até o final do primeiro conflito mundial, quando boa parte do fluxo migratório 
já havia ocorrido, a região hoje ocupada pelos Estados da Síria e do Líbano 
pertenciam ao Império Otomano, de modo que os indivíduos que de lá 
emigraram apresentavam nos países de chegada passaportes turcos.  

 

Na obra, isso aparece quando Amina diz: “ia para o porto com tio Naim 

com a bagagem e na multidão esperava, esperava, eles nunca diziam o nosso nome 

nem davam passaporte turco” (1997, p.25) ou ainda “sou libanesa do Líbano mas 

também vejo sírios da Síria morando na 25, muitos sírios poucos turcos mas todos 

temos passaporte turco” (1997, p.189). Desse modo, nota-se que todos recebiam o 

passaporte turco. A partir dessa questão, muitos outros conflitos são abordados, 

como a relação complicada entre sírios e libaneses; entre turcos e libaneses; entre 

cristãos, sobretudo, maronitas e muçulmanos; além do preconceito ao “turco” que foi 

associado à capacidade de fazer qualquer negócio. Essas e outras questões serão 

tratadas um pouco mais adiante.  
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O estado brasileiro que abrigou praticamente metade dos estrangeiros 

que aportaram no Brasil, nesse período, foi São Paulo. Esses imigrantes que 

chegaram eram, em sua maioria, constituídos de família de agricultores de 

pequenos lotes de terras, que se depararam em São Paulo com um sistema de 

grandes lavouras, algo bem diferente do que estavam acostumados em suas 

aldeias, ainda segundo Truzzi (1999). Sem recursos, não tinham como se 

estabelecer como proprietários rurais. Pelo fato de serem solteiros e terem o intuito 

de retornar à terra de origem depois de acumular algum capital, muitos deles 

optaram por atividades que os mantivessem na situação para si próprios, escapando 

das agruras da condição de colonos ou operários. Então, a atividade mais propícia, 

nesse caso, foi a mascateação. “Chegavam as pessoas todas de uma mesma 

aldeia, gente do cultivo que vinha para a agricultura mas acabava mascate” 

(MIRANDA, 1997, p.55) 

 

A vocação comercial significou algo mais específico do que uma mera 
inserção urbana, não devendo ser confundida com esta condição mais 
ampla por dois motivos: em primeiro lugar, porque a zona rural constituiu 
uma base espacial importante para as atividades do mascate e, em 
segundo lugar, porque eles não aderiram a outras ocupações tipicamente 
urbanas, fora do comércio (TRUZZI, 1999, p.321, grifos do autor).  

 
 

Essa questão foi bem retratada em Amrik pelas figuras do mascate 

Abraão e do Chafic. “Os árabes não faziam o trabalho dos escravos nem no cultivo 

nem nas fábricas, preferiam ser mascates como Abrãao ou na manufatura. 

(MIRANDA, 1997, p.144). Miranda retrata ainda, em um dado momento, a chegada 

dos mascates e suas mercadorias no trem de imigrantes: “chegavam mascates, 

caixotes de peixes caixotes de chá da Índia caixotes de vinhos de Reno e outras 

mercadorias” (1997, p.85). A obra retrata a ida dos mascates aos interiores, ao 

sertão, às áreas rurais do Brasil afora, pois a população rural constituía um 

importante mercado para os mascates que, como foi abordado no capítulo anterior, 

também foi a principal atividade de imigrantes judeus quando aportaram no Brasil.  

Conforme Truzzi (1999, p.322), muitas eram as vantagens da atividade de 

mascatear, por exemplo, não exigia grandes habilidades ou soma de recursos 

significativa. Além disso, um conhecimento bem básico da língua portuguesa já era o 

suficiente para a venda, pois era o trabalho que oportunizava o aprendizado eficaz 

da língua. E outro fator que contribuiu bastante foi o fato dos mascates trabalharem 
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para um grupo já estabelecido, os patrícios, que lhes adiantavam a mercadoria e só 

depois da venda era feito o acerto de contas.  

Outro fator relevante proporcionado pela atividade foi a possibilidade de 

um retorno rápido ao país de origem, dependendo exclusivamente do esforço 

individual. “Trabalhando duro e gastando o mínimo para sobreviver, era bastante 

segura a possibilidade de amealhar um certo capital, sobretudo para indivíduos 

solteiros” (TRUZZI, 1999, p.322). Muitos desses sujeitos realizaram esse esforço, no 

entanto, era comum a volta ao país de origem para construir família e, em seguida, 

um novo retorno ao Brasil, por conta das oportunidades que o Brasil oferecia em 

relação à terra natal. Essa situação é retratada tal qual em Amrik: 

 

uns homens daqui mandavam buscar mulheres nas suas aldeias no Líbano, 
mulheres da sua mesma religião maronita e de virgindade virgindade 
sempre virgindade, alguns mascates logo que ganhavam um dinheiro 
voltavam a suas aldeias para escolher uma mulher, traziam a mulher para o 
Brasil ou deixavam a mulher lá e voltavam sozinhos (MIRANDA, 1997, 
p.67).  

 

É válido ressaltar que, nesse processo, os libaneses privilegiaram acima 

de tudo a autonomia individual, a abertura de seu próprio negócio. Isso não implica 

dizer que eles não foram grupos que se auto ajudavam ou que não estabeleciam 

estratégias de complementariedade nas relações do trabalho. Pelo contrário, tanto 

sírios como libaneses não foram indivíduos que chegaram a São Paulo 

desamparados e sozinhos, contavam com uma grande rede de apoio dos seus 

próprios conterrâneos, desde a acolhida aos recém-chegados até os mecanismos de 

facilitação de crédito e ajuda em toda cadeia de relações comerciais. A verdade é 

que mesmo que fossem concorrentes no comércio (tinha espaço para todos se 

instalarem, tanto comerciantes ambulantes quanto varejistas), eles mais se 

beneficiaram do que se prejudicaram, daí surge o admirável provérbio: “todo libanês 

é brimo até a brimeira falência” (TRUZZI, 1999, p.329).  

 

O caso dos sírios e libaneses evidencia que estes imigrantes, uma vez em 
São Paulo, articularam redes de emprego, indicações, subcontratações e 
negócios preferenciais entre conterrâneos e parentes, acabando por 
constituir – não apenas na capital, mas ao longo de todo o estado – 
verdadeiros feudos étnicos-ocupacionais. À medida que o tempo passou, 
inevitavelmente, muitos sírios e libaneses viram-se alçados da condição de 
mascates e pequenos comerciantes a proprietários de indústrias e de redes 
de distribuição por atacado. Mas, por maior que tenha sido o salto, suas 
origens como empreendedores devem ser, em última análise, referidas à 
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teia de oportunidade anteriores, propiciada pela cooperação familiar nos 
negócios, pelas relações de parentesco e de conterraneidade  oferecidas 
pela colônia e mobilizadas em favor de sucessos individuais (TRUZZI, 1999, 
p.321-322).  

 

Para a sociedade, então, é muito forte a imagem de sírios e libaneses 

como comerciantes, mas outras imagens também foram sendo propagadas ao longo 

do tempo, devido aos seus modos de vida aqui no Brasil. Por exemplo, os “turcos”, 

termo empregado pejorativamente, pouco se misturavam e tendiam a casar entre si, 

muitas vezes, como foi explanado acima, traziam suas esposas das suas aldeias no 

Líbano, eram muito introvertidos e se aglomeravam no centro da cidade, ainda 

segundo Truzzi (1999). Todas essas questões atreladas à falsa ideia de lucro fácil 

através do comércio resultaram na formação de inúmeros preconceitos, abordados 

sutilmente em Amrik (1999).  

 

Riam dos nossos modos, contavam histórias engraçadas sobre nós e não 
tinham medo (...) mas os mascates foram prosperando e de miseráveis 
ambulantes descalços que vendiam cigarros em bandejas dependuradas no 
pescoço ou quibe frio em tabuleirinhos  passaram a mascate de santo de 
madeira e escapulários (...) assim os mascates se tornaram perigosos sujos 
traiçoeiros ambiciosos usuários (...) dizem que levamos faca escondida na 
bota mas nem usamos bota, que somos turcos mas não somos turcos, que 
somos ladrões feito os ciganos, fazemos orgia noturna, raptamos crianças, 
sujamos as ruas deles (...) arre fazemos mesmo umas coisas erradas mas 
não somos o que eles pensam, libaneses são limpos, cultos, temos a 
Université dos jesuítas e a Universade Americana, sabemos falar inglês 
grego francês, sabemos ler e escrever, inventamos álgebra astronomia 
matemática, os algarismos arábicos o alfabeto, disse tio Naim (MIRANDA, 
1997, p.52).  
 

 

Dessa fala, pode-se empreender algumas reflexões. Destaca-se a partir 

da afirmação “libaneses são limpos, cultos”, as disputas entre sírios e libaneses, 

algo que vai aparecer ao longo da obra em análise. De acordo com Truzzi (1999), 

historicamente, essas disputas tiveram raízes diversas, uma delas é a questão 

geográfica. “Um relevo montanhoso e acidentado do Líbano às planícies e desertos 

da Síria; o assim chamado Monte Líbano, durante o Império Otomano, governado 

sob um sistema feudal único, desenvolvido ao longo de séculos” (TRUZZI, 1999, 

p.336). Além da influência de missões protestantes americanas, que fundaram 

colégios e universidades no Líbano cristão, conferindo, por conta disso, sentimento 

de superioridade frente aos sírios. Ademais, questões religiosas e culturais 

expressas por uma sociedade cristã no Líbano em contraposição à população, 
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predominantemente mulçumana na Síria. Diante dessas questões históricas, 

compreende-se o motivo da narradora dizer que eles são pessoas cultas, que 

inventaram a álgebra, a astronomia, a matemática. Sobre isso, Truzzi (1999, p.337) 

declara: 

 

Os libaneses, em geral, aproveitando-se da maior influência ocidental em 
sua região, tendem a julgar-se mais cultos, finos e educados do que os 
sírios. É notável, por exemplo, que a maioria dos livros escritos por 
intelectuais de origem libanesa exaltem a civilização fenícia (a criação do 
alfabeto, o instinto comercial e até a epopeia dos navegadores 
descobridores da América antes de Colombo), numa tentativa de colocá-la 
em evidência e desbancar a civilização árabe-islâmica.  
 

 

Na parte 4, chamada Líbano Fenício, Amina evoca uma fala de tio Naim a 

respeito dessas diferenças culturais entre sírios e libaneses: “O Líbano é o mais 

ocidental dos países árabes, O Líbano não é árabe, é fenício” (MIRANDA, 1997, 

p.63). Logo na página seguinte, destaca-se outra informação relevante:  

 

somos cristãos e não somos árabes, somos fenícios, os sírios é que eram 
mulçumanos e eles não estudavam nem tinham escolas, os sírios diziam 
que éramos um povo das montanhas e montanhas eram esconderijo de 
ladrões querendo dizer que éramos ladrões mas quem vendeu um metro 
quadrado de pano com um metro de cada lado pelo preço de quatro metros 
foi um mascate sírio, e não um mascate libanês.  
 
 

Sobre isso, pode-se dizer, com base na discussão do Oswaldo Truzzi 

(1999, p.337), que há uma tentativa, por parte dos libaneses, de contrariar relatos 

dos mulçumanos a respeito da história da região. Para os mulçumanos, a história 

começa com o profeta Maomé, com os cristãos, especificamente maronitas, num 

movimento que surgiu no Líbano, no período entre a duas guerras mundiais, no 

entanto, para os libaneses, suas origens são anteriores à Maomé, com o intuito de 

negar a filiação árabe.  

 

Verdadeiro ou não, o relevante para os libaneses é que o apelo à origem 
fenícia lhe é bastante conveniente em termos da construção e da 
manipulação da própria identidade da colônia. Tal apelo distingue-se dos 
mulçumanos, coloca-lhe no sangue as habilidades do comércio e o gosto 
pela aventura (os fenícios foram hábeis navegadores, estabelecendo rotas 
comerciais por todo o Mediterrâneo) e, de quebra, dá-lhe sociedade numa 
das invenções mais importantes da civilização: o alfabeto (TRUZZI, 1999, 
p.338).  
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Outro momento importante citado por Miranda (1997) foi a “Guerra civil de 

1860”, conflito entre os camponeses maronitas e os lordes drusos, na verdade, “um 

misto de conflito comunal e luta de classes” (GATTAZ, 2012, p.19). Os camponeses 

maronitas atacaram e expulsaram as famílias nobres, tomando suas propriedades.  

 
Nesse combate, os drusos, sob a liderança de Said Jumblat, provocaram 
grandes perdas entre seus oponentes e assumiram o controle sobre os 
camponeses maronitas – estima-se que em quatro semanas 11.000 cristãos 
tenham sido mortos pelos drusos; outros 4.000 morreram de desnutrição e 
100.000 tornaram-se refugiados. Os reflexos deste conflito chegaram até 
Damasco, onde um massacre deixou cerca de 3.000 cristãos mortos e 
provocou o êxodo de milhares para a costa (GATTAZ, 2012, p.19).  
 
 

 

Amina diz: “eu perguntava se os drusos haviam arrancado seus olhos, ele 

ficava da mesma maneira pálido (...) sei que ficou cego no ano do massacre, no ano 

em que nasci e sei que lutou contra drusos” (MIRANDA, 1997, p.19). Como se vê, 

Ana Miranda faz uma vasta pesquisa histórica para ambientar seus romances, 

recriando um tempo, uma língua, uma paisagem que lhe foram alheios, propiciando, 

dessa forma, um misto de história e ficção, algo bem característico de toda a sua 

produção literária.  

 

 “Acho que fiquei muito marcada por meu primeiro romance, o Boca do 
Inferno, que demorei cerca de dez anos para escrever. Gostei de trabalhar 
com o passado, com a nossa história literária, com as viagens que faço, em 
imaginação, a outras épocas. Mas, acima de tudo, sou apaixonada pela 
riqueza de nossa língua, e ela fica muito mais evidente quando lemos os 
textos de outras épocas”. O resultado é uma particular aproximação 
histórica, visto que "mesmo que esteja repleta de mentiras - ou melhor, por 
isso mesmo -, a literatura conta uma história que a história, escrita pelos 
historiadores, não sabe nem pode contar". (MIRANDA, 2005). 
 
 

Dessa forma, Miranda recria a imigração libanesa para o Brasil, a partir de 

um ponto de vista bastante social e econômico, trazendo a figura da mulher, do 

intelectual e do mascate, prioritariamente, para mostrar essas relações de trabalho 

conflituosas e desgastantes, muitas vezes. Constrói ainda inúmeros sujeitos sem 

nome, sem rosto, apenas para mostrar a construção da grande metrópole que viria a 

ser São Paulo, na 25 de março de movimentos, migrantes e línguas distintas. A 

sonhada América transforma-se em dura realidade, no suor e na luta pela 

sobrevivência nas partes pobres da cidade, com esgoto, lixo e construções que 

desconsideram as formas de vida de moradores das periferias da cidade.  
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4.3 Estereótipos - “Não é o mundo árabe o que as pessoas pensam” 
 

 

Este tópico, cujo título é uma fala do tio Naim a respeito do mundo árabe, 

tem o propósito de (re)pensar imagens e discursos apresentados em Amrik sobre o 

Oriente, tendo como mote as questões: Ana Miranda explora o exotismo 

orientalista? Ao se confrontarem com o “outro majoritário”, que representações 

constroem e que emoções experienciam os imigrantes árabes quando chegam ao 

Brasil do século XIX?  Para esta reflexão, utiliza-se de forma central o pensamento 

de Edward Said, em Cultura e Imperialismo (1995) e Orientalismo: o Oriente como 

invenção do Ocidente (2007), além das considerações de Homi K. Bhabha, em O 

local da cultura (2013) e Stuart Hall, Cultura e Representação (2016). Compreende-

se que estudar a memória da imigração, no romance de Ana Miranda, é fundamental 

para a compreensão do imaginário ocidental em torno dos povos e culturas orientais 

e, em contrapartida, as visões dos imigrantes libaneses sobre a “Amrik”. A visão da 

alteridade é imprescindível para se pensar a condição do imigrante, bem expressa 

pelos termos em francês e em inglês, citados na introdução do livro O local da 

cultura, por Homi K. Bhabha: au-delà – aqui e lá, de todos os lados – e fort/da -  para 

lá e para cá, para a frente e para trás.  

As discussões em torno do conceito de representação estão cada vez 

mais presentes nos estudos de cultura, pois o ato de representar conecta sentido e 

linguagem às expressões culturais. “Representação é uma parte essencial do 

processo pelo qual os significados são produzidos e compartilhados entre os 

membros de uma cultura” (HALL, 2016, p.31). Os estereótipos vão sendo 

propagados na sociedade, onde determinados grupos se apossam de poucas 

características, “simples, vividas, memoráveis, facilmente compreendidas e 

amplamente reconhecidas” (2016, p.191), para identificar pessoas, lugares, entre 

outros. Stuart Hall (2016) descreve três pontos no processo de estereotipagem: o 

primeiro, “reduz, essencializa, naturaliza e fixa a “diferença” (2016, p.191); o 

segundo, pratica fechamento e exclusão, dividindo o que é normal e aceitável dos 

anormais e inaceitáveis; o terceiro, a estereotipagem tende a ocorrer onde existem 

enormes desigualdades de poder. Neste último ponto, Hall (2016) recorre ao 

pensamento de Derrida para tentar explicar essa relação desigual, uma vez que 
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para o último não existe uma coexistência pacífica do “nós” e “eles”, mas uma 

hierarquia violenta. Em suma, “a estereotipagem é aquilo que Foucault chamou de 

uma espécie de “poder/conhecimento”” (HALL, 2016, p.192).  

Essa ponderação em torno dos estereótipos é interessante para se 

entender a luta pela hegemonia, de como se estabelecem as fronteiras simbólicas 

entre “normal” e “patológico”, entre “Ocidente” e “Oriente”, entre “centro” e “periferia”, 

entre “bonito” e “feio”, entre “nativo” e “imigrante”. Criam-se “comunidades 

imaginadas” e tudo o que difere do dito “normal” é excluído, na tentativa de pureza 

cultural. Nesse sentido, esse debate teórico torna-se substancial para analisar a 

figura do imigrante na literatura. Hall (2016, p.192) traz um termo de Julia Kristeva 

no esforço de compreender o exílio simbólico do “Outro”, o termo é “abjetos”, 

utilizado por ela para designar grupos expulsos ou excluídos, cujo significado em 

latim é “expulsos”. Consequentemente, a hegemonia é uma forma de poder baseada 

na liderança de um grupo, de forma que todo o discurso elaborado por este seja 

naturalizado e inevitável.     

De acordo com Homi K. Bhabha (2013, p.117), o estereótipo é um “modo 

ambivalente de conhecimento e poder”, já que sua principal estratégia discursiva é 

construir conceitos – culturais/históricos/raciais - de fixidez e imutabilidade na 

construção ideológica da alteridade. Nas palavras de Bhabha (2013, p; 117), é uma 

representação paradoxal: “conota rigidez e ordem imutável como também desordem, 

degeneração e repetição demoníaca”. Essa repetição é uma estratégia de poder 

para dar validade ao discurso colonial.   

 

É a força da ambivalência que dá ao estereótipo colonial sua validade: ela 
garante sua repetibilidade em conjunturas históricas e discursivas mutantes; 
embasa suas estratégias de individuação e marginalização; produz aquele 
efeito de verdade probabilística e predictabilidade que, para o estereótipo, 
deve sempre estar em excesso do que pode ser provado empiricamente ou 
explicado logicamente (BHABHA, 2013, p.118).  
 

 

A análise de Bhabha parte do intuito de revelar os limites do discurso 

representacional do Ocidente e, também, de transgredir esses limites a partir do 

espaço da alteridade. Por conseguinte, abre espaço teórico e político para articular 

um pensamento que negue a identidade “original” ou uma singularidade racial ou 

sexual. A preocupação é o modo de representação da alteridade.  
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O discurso colonial produz o colonizado como uma realidade social que é 
ao mesmo tempo um “outro” e assim inteiramente apreensível e visível; Ele 
lembra uma forma de narrativa pela qual a produtividade e a circulação de 
sujeitos e signos estão agregadas em uma totalidade reformada e 
reconhecível. Ele emprega um sistema de representação, um regime de 
verdade, que é estruturalmente similar ao realismo (BHABHA, 2013, p.124) 

 

Essa teoria da fixação ou hierarquização, para Bhabha (2013), é uma 

estratégia urgente de poder. Não é apenas a falsa representação de uma dada 

realidade, mas uma simplificação, uma forma presa de representar a diferença com 

intuito de dominação. Para contextualização, Bhabha traz à cena Edward Said, o 

qual tem como grande marco de sua produção acadêmica o livro Orientalismo: o 

Oriente como invenção do Ocidente, publicado em 1978. Said é um autor que busca 

repensar a representação que o Ocidente faz do Oriente a partir de uma perspectiva 

imperialista ou eurocêntrica, atribuindo, desse modo, legitimidade a um conjunto de 

lugares-comuns que  englobam imagens ou conteúdos de representação do Oriente.  

Recorre-se, à vista disso, à obra de Edward Said (2007) para 

compreender de forma mais aprofundada como ele elabora o argumento de que o 

Oriente é praticamente uma invenção europeia e “fora desde a Antiguidade um lugar 

de episódios romanescos, seres exóticos, lembranças e paisagens encantadas, 

experiências extraordinárias” (SAID, 2007, p.27). Said analisa a estratégia que o 

Ocidente, sobretudo entre os séculos XIX e XX, utilizou para elaborar discursos 

sobre o Oriente, cujo vocabulário remetia à ideia de estranheza, diferença ou 

sensualidade exótica. Esse período abordado por Said (2007) corresponde, não por 

acaso, ao período histórico de dominação europeia sobre porções geográficas 

orientais, como o Egito, a Índia, China e partes da África subsaariana – regiões que 

fizeram parte das colônias tomadas por metrópoles imperiais como França e 

Inglaterra, com o objetivo de expandir seu lucro através da exploração de outros 

territórios. Nesses locais eles buscavam novos recursos de matérias primas, 

ampliação de comércio e influência, exploração de mão de obra local, disseminação 

da religião e ainda a utilização da geografia para posicionamentos estratégicos, com 

vistas a ameaçar e acuar outras potências.  

No desejo de contestação de imagens do Oriente, Said (2007) salienta 

que não tem um Oriente real a defender, no entanto, procura distanciar-se de 

conhecimentos distorcidos do outro.  
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Certamente penso que nos cabe complicar e/ou desconstruir fórmulas 
redutivas e o tipo de pensamento abstrato – mas poderoso – que afasta o 
pensamento da história e da experiência humanas concretas para conduzi-
lo aos campos da ficção ideológica, do confronto metafísico e da paixão 
coletiva (SAID, 2007, p.19). 
 

 
Na tentativa de refutar ou desconstruir essas concepções, Said (2007), 

logo nas primeiras páginas do livro, afirma que o Oriente não é “um fato inerte da 

natureza”, pois a ideia que se tem sobre o Oriente é uma criação humana. No 

entanto, não quer dizer que o Oriente seja uma criação sem uma realidade 

correspondente. As culturas, as pessoas não podem ser estudadas sem que suas 

configurações de poder também sejam pensadas. Então, não é correto afirmar que o 

Oriente simplesmente foi criado por uma necessidade de imaginação, mas por conta 

de uma relação de poder, de dominação do Ocidente para com o Oriente.  

 

O orientalismo não é só uma doutrina positiva sobre o Oriente que existe 
em um momento dado no Ocidente, é também uma influente tradição 
acadêmica (quando se faz referência a um especialista acadêmico que é 
chamado de orientalista), e uma área de interesse definida por viajantes, 
empresas comerciais, governos, expedições militares, leitores de romances 
e de relatos de aventuras exóticas, historiadores naturais e peregrinos para 
quem o Oriente é um tipo específico de conhecimento sobre lugares, povos 
e civilizações específicos. As expressões idiomáticas para o Oriente 
tornaram-se frequentes, e essas expressões assentaram-se firmemente no 
discurso europeu. (SAID, 2007, p. 210) 

 

Por esse ângulo, o orientalismo acarretou na depreciação e na distorção 

de elementos culturais e etnológicos ligados à rubrica Oriente – que é por si mesma 

uma designação vaga e difundida, que abrange uma variedade de povos, espaços e 

temporalidades distintas. Em Cultura e Imperialismo, Said (1995) afirma que o poder 

de narrar ou de impedir outras narrativas é importante para a cultura e o 

imperialismo – “essa luta é complexa e interessante porque não se restringe a 

soldados e canhões, abrangendo também ideias, formas, imagens e 

representações” (SAID, 1995, p.38). No século XIX, um dos passos mais 

importantes do orientalismo foi a atitude, inconsciente ou não, de orientalizar o 

Oriente, ou seja, atribuir caráter de bizarrice ao conjunto de diferenças 

supostamente atribuídas ao Oriente.  

O Oriente, por conta de um esforço ocidental de manipulação e 

domesticação, foi transformado em uma “espécie de museu imaginário sem 

paredes”, disponível para o manuseio do Ocidente. Essas imagens e discursos 
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foram sendo difundidos, primeiramente, por experiências de viagens trazidas por 

“exploradores, expedições, comissões, exércitos e mercadores”, e, posteriormente, 

por um saber institucionalizado, “bibliográfico, departamentalizado e textualizado” 

(SAID, 2007, p.174). Destarte, “povos, línguas, experiências e culturas, tudo isso é 

desqualificado ou ignorado, relegado ao monturo, juntamente com os tesouros 

esmigalhados até formar fragmentos insignificantes” (SAID, 2007, p.14).  

 

Orientalismo exercia uma poderosa influência sobre como o Oriente era 
descrito e caracterizado. Mas o que essa influência sempre impedia, mesmo 
nos dias de hoje, era uma percepção do Oriente que não fosse nem 
impossivelmente geral, nem imperturbavelmente privada. Procurar no 
Orientalismo a percepção viva de uma realidade humana ou até social de 
um oriental – como um habitante contemporâneo no mundo moderno – é 
procurar em vão(SAID, 2007, p.245).  

 

Said (2007) pontua que as descrições e as observações sobre o Oriente 

são ficções apresentadas pelos escritos sobre o Oriente. Assim, Said abre espaço 

para pensar a influência desses discursos, mostrando que o Oriente não foi apenas 

colonizado, mas construído discursivamente para ser oposição conceitual do 

Ocidente. Os povos árabes eram descritos como selvagens, os costumes 

desafiavam o cristianismo europeu, ou seja, toda uma natureza que parecia 

“necessitar” da contribuição europeia, tanto para mostrar a civilização, quanto para 

representá-los em textos, imagens, pois não eram capazes de representar e falar 

racionalmente por si mesmos.  

E, nessa tentativa de contextualizar esse argumento, Said (2007) se 

refere à obra de Flaubert comparando-a com a produção de outros viajantes, como 

Lamartine e Nerval. É válido ressaltar que o Oriente fascinou toda a geração 

romântica, anterior à de Flaubert, de modo a influenciar tanto a literatura quanto a 

pintura. Essa discussão é pertinente a este tópico, porque envolve reflexões em 

torno de estereótipos da mulher oriental pelo imaginário masculino ocidental, que 

nos ajuda a pensar sobre a narradora protagonista, Amina.  

Logo no início do Orientalismo, Said (2007) aborda a forma como Flaubert 

tornou célebre a dançarina egípcia Kuchuk Hanem, apresentando uma interessante 

analogia entre mulher e Oriente e observando como o olhar do homem europeu 

representou e definiu o outro, sem dar possibilidades de contestação ou autonomia 

para a alteridade representar a si mesma. Nas palavras do próprio autor,  
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O Oriente foi orientalizado não só porque se descobriu que ele era “oriental” 
em todos aqueles aspectos considerados como lugares- comuns por um 
europeu médio do século XIX, mas também porque podia ser ‒ isto é, 
permitia ser ‒ feito oriental. Há muito pouca anuência, por exemplo, no fato 
de que o encontro de Flaubert com uma cortesã egípcia tenha produzido um 
modelo amplamente influente da mulher oriental; ela nunca falou de si 
mesma, nunca representou suas emoções, presença ou história. Ele falou 
por ela e a representou. Ele era estrangeiro, comparativamente rico, 
homem, e estes eram fatos históricos de dominação que permitiram não 
apenas que ele possuísse Kuchuk Hanem fisicamente como também que 
ele falasse por ela e contasse aos seus leitores de que maneira ela era 
“tipicamente oriental”. Minha argumentação é que a situação de força de 
Flaubert em relação a Kuchuk Hanem não é um exemplo isolado. É uma 
representação passível do padrão de força relativa entre o Leste e o Oeste, 
e do discurso sobre o Oriente que esse padrão permitia. (SAID, 2007, p. 
33).  

 

 

Said (2007, p.255) constata que há um modo de apreensão do Oriente 

eminentemente corporal em Flaubert. E ainda elabora severas críticas a esse último: 

“seus gostos tendem para o perverso, cuja forma é amiúde uma combinação de 

extrema animalidade, até de sordidez grotesca, com um refinamento extremo e às 

vezes intelectual” (SAID, 2007, p.256).  Apesar de compreender a grandiosidade e a 

complexidade da obra de Flaubert, ele ainda acredita que a perspectiva oriental dele 

está enraizada na busca de uma “alternativa visionária”, ou melhor, “um espetáculo 

emocionante em vez da rotina monótona, o para sempre misterioso em lugar do 

demasiado familiar” (SAID, 2007, p.257). Em suma, “Flaubert é revitalizador: ele 

deve dar vida ao Oriente, deve criá-lo para si mesmo e para seus leitores, e o que 

realizará esse truque é sua experiência oriental em livros e no local, bem como sua 

linguagem para o Oriente”(SAID, 2007, p.258).  

Entre novembro de 1849 e dezembro de 1850, Flaubert e Maxime Du 

Camp estiveram no Egito, na Palestina, na Síria, no Líbano e na atual Turquia. As 

manifestações de Flaubert recaem de forma recorrente sobre elementos de ordem 

sexual e corporal, mas Said (2007) relata que Flaubert não foi o único exemplo de 

como o Ocidente lida com o Oriente. O escritor francês tinha um grande 

conhecimento teórico sobre o Oriente, uma grande variedade de leitura dos 

clássicos e conhecimentos acadêmicos, no entanto, esse conhecimento bibliográfico 

foi sendo propagado ao longo de sua obra, na qual encontra-se, na visão de Said, 

ecos do orientalismo com maior ou menor qualidade crítica ou estética.   
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Os direcionamentos de Said (2007) sobre a obra ficcional de Flaubert 

referem-se ao Oriente como potência para a fantasia sexual. Concomitantemente, 

deve-se compreender que o orientalismo flaubertiano conseguiu distanciar-se do 

orientalismo ortodoxo, uma vez que a escrita de Flaubert possui uma elevada beleza 

estética. Portanto, deve-se levar em consideração a forma pela qual o romancista 

opera uma reelaboração do Oriente, pois ele não está preocupado apenas no 

conteúdo que vê, mas em como ele vê.  Assim, Said vai construindo a ambiguidade 

de seu argumento a respeito de Flaubert, já que afirma tanto a importância desse 

autor para a compreensão da mente orientalista do século XIX quanto o desvio de 

sua obra em relação ao orientalismo oficial.  

Voltando à cena mais famosa da viagem oriental de Flaubert, o encontro 

com a dançarina e cortesã egípcia que ele encontrou em Wadi Halfa. Flaubert 

assistiu à dança da “abelha” antes de deitar-se com ela. Essa dançarina, conforme 

Said (2007), foi o protótipo de várias personagens femininas de seus romances, 

grosseria impensada, delicadeza e sensualidade, ao mesmo tempo. Depois desse 

encontro, ele escreveu a Louise Colet: “A mulher oriental não passa de uma 

máquina: ela não faz distinção entre um homem e outro homem” (Flaubert in SAID, 

2007, p.259).  

Kuchuk Hanem é, para Flaubert, “símbolo perturbador da fecundidade, 

tão oriental na sua sexualidade luxuriante e tão aparentemente ilimitada” (SAID, 

2007, p.260). Claramente, percebe-se o entrelaçamento entre o sexo e o Oriente, 

recorrente em várias obras de Flaubert. Nessa lógica, o Oriente sugere “não só a 

fecundidade, mas a promessa (e a ameaça) sexual, a sensualidade incansável, o 

desejo ilimitado, as profundas energias gerativas” (SAID, 2007, p.261). Seus textos 

são recheados de clichês orientais: haréns, véus, dançarinas, príncipes, escravos, 

entre outros. Esses clichês ligados ao sexo deviam-se ao fato de o Oriente ser um 

local onde se podia procurar a experiência sexual que não existia na Europa, “mais 

libertina e menos assolada pela culpa” (SAID, 2007, p.263):  

 

Na Europa do século XIX, com seu crescente embourgeoisement, o sexo 
fora institucionalizado num grau muito considerável. Por um lado, não havia 
sexo “livre”, e, por outro, o sexo na sociedade acarretava uma teia de 
obrigações legais, morais, até políticas e econômicas, de um tipo detalhado 
e com certeza complicado (SAID, 2007, p.263). 
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Com o tempo, o sexo oriental transformou-se em uma mercadoria da 

cultura de massa, acessível até mesmo a quem não viajava ao Oriente. Uma grande 

quantidade de agências e instituições disseminavam essa cultura por toda a parte. 

Então, deve-se compreender que o Oriente é um domínio regido pela Europa, um 

sistema de conhecimento europeu ou ocidental - sinônimo de dominação europeia 

do Oriente. Em suma, o Oriente foi atravessado por esses discursos, onde quase 

sempre prevaleceu a construção discursiva do Ocidente sobre o Oriente -  as 

narrativas formadas e propagadas eram maiores em número, em aceitação e 

disseminação (através de relatos, diários, pinturas, livros, moda, conversas).  

Essa discussão teórica permite melhor apreensão das figurações literárias 

produzidas por Ana Miranda, em Amrik. Antes disso, é pertinente uma observação 

feita por Maria Esther Maciel Borges, em uma entrevista com Haroldo de Campos, 

intitulada “Pontos de confluência: América Latina em diálogo com o Oriente – 

conversa com Haroldo de Campos”: 

 

Somos e não somos Ocidente, diria Octavio Paz. Somos ocidentais, pela 
força da geografia, das cartografias, das caravelas, de todos os artifícios da 
colonização e da modernização. Não o somos, porque nosso lugar na 
história cultural do Ocidente inscreve-se nas margens e nos desvãos dessa 
mesma história, está dentro e fora do mapa que nos circunscreve 
(BORGES, 2000, p.33).  

 

Pensando neste movimento, nessa ocidentalidade paradoxal (somos e não 

somos, estamos dentro e fora do mapa), que se elaboram reflexões críticas em torno 

dos escritos de Ana Miranda, uma escritora que constrói um discurso literário latino-

americano situado no entre-lugar – conceito desenvolvido por Silviano Santiago, em 

“O entre-lugar do discurso latino-americano”. Miranda (1997) quebra com a ideia de 

homogeneidade e postula imagens críticas de um Oriente cindido, ao mesmo tempo  

em que não ignora o discurso da tradição literária, mas reelabora/recria imagens do 

Oriente com base em vozes que ficaram silenciadas ao longo do tempo. Silviano 

Santiago utiliza-se de um excerto de Antonio Callado, da obra Quarup, que aqui se 

faz útil para se pensar o texto literário de Ana Miranda, que não se configura como 

assimilação passiva do pensamento eurocêntrico: “O jabuti que só possuía uma 

casca branca e mole deixou-se morder pela onça que o atacava. Morder tão fundo 

que a onça ficou pregada no jabuti e acabou por morrer. Do crânio da onça o jabuti 
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fez seu escudo”. Baseado nessa referência, Santiago (2000) mostra a necessidade 

do pensamento latino-americano se colocar entre a obediência e a rebelião, entre a 

assimilação e a expressão. O jabuti, mesmo imóvel, em uma situação de aparente 

submissão, reelabora outras possibilidades e uma forma de defesa. 

Amrik está sendo pensada como uma “assimilação inquieta, 

insubordinada e antropófaga” (MIRANDA, 1997, p. 20), à medida que transita entre o 

pensamento ocidental hegemônico e as margens do pensamento do chamado 

Terceiro Mundo. Em outras palavras, Miranda elabora sua protagonista Amina e 

todo um imaginário da cultura árabe tendo como inspiração autores consagrados do 

cânone ocidental, mas, ao mesmo tempo, reelabora/subverte esse pensamento de 

forma ativa e crítica, num movimento de construção de identidades dissonantes – 

transgressão como forma de expressão. Pode-se afirmar que a produção literária de 

Ana Miranda incorpora estereótipos do Oriente propagados pelo Ocidente, mas com 

uma “razão antropofágica” – assimila, rompe, subverte e nega valores ocidentais em 

torno do Oriente.  

Primeiramente, é fértil pensar nas referências encontradas ao longo do 

romance em análise. Logo na primeira página aparece Sherazade, a narradora dos 

contos As mil e uma noites, que é um clássico da literatura oriental. Em seguida, 

ainda na segunda página, uma referência direta à Kutchuk Hanem, a dançarina de 

Flaubert, já explicitada neste capítulo. Tem-se ainda alusão a Raio de Luar, uma 

dançarina citada por Richard Francis Bacon, no livro Sind ou o vale infeliz e, 

também, a Salomé, um ícone da historiografia religiosa que se tornou um mito 

literário, entre várias outras alusões à produção literária do Ocidente sobre o 

Oriente. Ana Miranda explora, em muitos momentos e de maneiras variadas, o 

exotismo em torno do Oriente, mais marcadamente em torno da mulher oriental e 

isso nem poderia ser diferente, já que se trata de uma escritora ocidental (pensando 

no Ocidente paradoxal citado acima), que conhece o Oriente a partir de textos com 

tendências orientalistas, como bem abordou Edward Said (2007).  

No entanto, devido ao amplo trabalho de pesquisa elaborado pela autora, 

apresentado inclusive no final do romance, ela repensa certos valores e estigmas da 

cultura oriental, ou ainda, elabora Orientes díspares, complexos, muito por conta da 

figura do imigrante libanês no Brasil – dessa voz fronteiriça que engloba vários 

referentes culturais. O título do romance de Milton Hatoum, um escritor brasileiro 
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descendente de libaneses, Relato de um certo Oriente, permite pensar a 

representação do Oriente em Ana Miranda: uma visão não homogeneizada da 

identidade cultural oriental, porém o “relato de um certo oriente” resultado de uma 

profunda pesquisa histórica, e, também, de uma invenção baseada em imagens, 

desejos e sonhos que perpassam o seu imaginário de leitora de As mil e uma noites, 

por exemplo. A própria autora revela em entrevista: “O Oriente é um símbolo do 

outro lado do mundo, o lado misterioso, o lado dos sonhos, o lado escuro e 

estrelado, ventos do deserto, camelos, tendas, palmeiras, amantes, califas e 

castelos” (MIRANDA, 2005). Percebe-se, por conseguinte, que Miranda não deixa 

de apelar para um Oriente místico, ficcional, cheio de aventuras exóticas, danças 

eróticas, provérbios e pratos da culinária árabe.  

Ana Miranda não deixa ainda de explorar livros de autores inseridos na 

própria cultura oriental, por exemplo: Os campos Perfumados, de Muhammad al-

Nafzawi, Sonhos de Transgressão: minha vida de menina num harém, de Fatima 

Mernissi e Nove Partes do Desejo: o mundo secreto das mulheres islâmicas, de 

Geraldine Brook – formam também a base para Ana Miranda compor suas 

referências da cultura árabe. Esses livros, de formas variadas, exploram o mundo e 

as controvérsias da mulher oriental - histórias que contribuem para compor a 

personagem Amina.  

Em Nove Partes do Desejo: o mundo secreto, no capítulo denominado 

“Aquela que nenhum homem terá deflorado antes”, tem, inclusive, uma breve 

referência de uma mulher mulçumana envolvida com a política na Eritreia, “uma 

faixa de terra do tamanho da Inglaterra, ao longo da costa da Etiópia”, chamada 

Amina Nurhussein. Essa mulher participou dos movimentos contra a infibulação, 

uma prática de mutilar os genitais femininos, de fundo mais cultural do que religioso. 

As mulheres da região  afirmavam que precisavam passar por essas coisas, porque 

estava escrito no Alcorão, no entanto, Amina dizia que não, só que suas palavras 

pouco valiam contra a do sheik, pois era mulher e forasteira.  

Existe uma discussão interessante, ainda nesse livro, sobre as mulheres 

sempre estarem do lado errado, tanto na cultura cristã quanto na mulçumana. “Para 

Maomé, o sexo dentro do casamento devia ser desfrutado tanto pelo marido quanto 

pela mulher. Ele encorajava especialmente os jogos sexuais preliminares” 

(BROOKS, 1996, p.58). “Deus todo poderoso criou o desejo sexual em 10 partes; 
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então deu nove partes à mulher e uma ao homem” (BROOKS, 1996, p.59), disse Ali, 

o marido de Fátima, a amada filha de Maomé e fundador do Islã xiita. Já na 

concepção católica, era o contrário, a mulher tinha que ser recatada, porque os 

rapazes, enlouquecidos com a lascívia, não tinham como se controlar. Em suma, 

nas duas culturas a mulher está errada, nas tradições católicas elas provocam 

desordem, pois não são consideradas sexualmente ativas e já na tradição 

mulçumana porque são lascivas até por demais. Então, isso justifica o isolamento da 

mulher, o uso do véu ou as práticas violentas de mutilação do corpo, como a retirada 

do clitóris. E, assim, as discussões e referências de Ana Miranda vão se tornando 

mais acessíveis ao leitor.  

Outra referência interessante está no capítulo 12, Um tamborileiro 

diferente, quando fala sobre a dança tradicional do Egito que estava denegrida e 

ameaçada, no final dos anos 80. A correspondente Geraldine Brooks conta suas 

impressões acerca da dança oriental de Souhair Zaki: “o que fazia com seu corpo 

era o que o corpo da mulher fazia – os movimentos naturais do sexo e do parto. A 

dança atraía o olhar para os quadris e o abdômen; o verdadeiro centro da 

feminilidade” (BROOKS, 1996, p.261). Os movimentos da dança celebravam o corpo 

feminino como ele realmente era.  

Existiam controvérsias em torno da tradicional dança, os fundamentalistas 

queriam impedir que essa tradição continuasse, com o discurso de que era um ato 

muito erótico com roupas muito reveladoras. No entanto, o governo reconhecia que 

a prática milenar atraía os árabes ricos do Golfo Pérsico que iam para o Cairo no 

verão. Então, apresenta esse dilema, da dança como arte que deveria ser passada 

de geração a geração e, também, como ato erótico e transgressor. Essa oposição é 

bem colocada em Amrik pelos olhares do pai Amil que repudia a dança fora do 

ambiente interno e, em contraposição, a visão da avó Farida que a coloca como 

elemento sagrado.  

O livro Os campos perfumados também é de bastante serventia para a 

compreensão de Amrik. O estilo de Ana Miranda, sua forma da escrita, é bem 

próximo ao estilo utilizado por Muhammad al-Nafzawi, nesse livro. Observa-se: “essa 

mulher, quando fala, mente; quando promete, não cumpre; quando recebe 

confiança, trai; quando entra num grupo de pessoas, mata, quando as deixa, é um 

descanso” (AL-NAFZAWI, 1994, p.95). Essa é umas das referências utilizadas para 
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compor o pensamento do pai Amil, que profere: “mulher quando fala mente quando 

promete não cumpre quando cumpre volta atrás quando nela confiam trai quando 

não trai fere” (MIRANDA, 1998, p.16). Algumas referências do sexo também são 

vindas desse livro: “introduzir-te-ás entre suas coxas e enfiarás o portal, até que os 

dois tufos se juntem” (AL-NAFZAWI, 1994, p.106). Em Miranda (1998, p.94): “me 

enfiava o tio-macio com força até que nossos tufos se encontravam”, entre outras 

referências explícitas.  

As falas da empregada (arifa em árabe) de tio Naim, Tenura, também 

parecem ser inspiradas nesse livro. Tenura aparece com uma personagem que 

perpassa as tradições orientais para Amina, assim como a avó Farida. No capítulo 

“Água de alcaparras”, Tenura ensina a Amina receitas para cuidar da parte íntima de 

forma a agradar os homens: “a mirra vermelha se faz em um pó com uma pedra de 

moer, amassa na água de mirto forma umas bolinhas e fecha as bolinhas em um 

saquinho de lã, usa o saquinho no portal dia e noite estará perfumadinha” 

(MIRANDA, 1998, p.109). Essa é uma referência explícita ao capítulo XIX, do livro 

Os campos Perfumados.  

 

Se quiser fazer desaparecer um tal odor do portal, fabricarás o seguinte 
produto: pega mirra vermelha e a reduz a pó, passa-a na peneira e amassa-
a com água de mirta. Em seguida, molda esse produto em bolinhas e fecha-
as numa bolsa de lã. A mulher levará consigo a bolsa feita dessa maneira 
(Al-NAFZAWI, 1994, p.205).  
 

 

Por último, o livro Sonhos de Transgressão, de Fatima Mernissi, uma 

autora marroquina que fala dos costumes islâmicos e conta sua experiência em um 

harém quando o Marrocos era dominado pela França. Esse livro também é inspirado 

no clássico As mil e uma noites, que é também uma grande referência em Amrik: “as 

mulheres mencionadas por Sherazade nos episódios de As mil e uma noites não 

escreviam sobre libertação – elas iam em frente e viviam essa libertação, perigosa e 

sensualmente, sempre encontrando um jeito de livrar-se de apuros” (MERNISSI, 

1996, p.155). As mulheres não ficavam na tentativa de convencer a sociedade de 

sua liberdade, elas iam em frente e libertavam-se. Para exemplificar essa situação, 

traz o exemplo da princesa Budur, filha do poderoso rei Ghayur e mulher do príncipe 

Qamar-al Zaman. Em uma viagem acompanhando o marido, deu-se conta de estar 

sozinha em uma tenda distante de tudo, o marido desaparecera. Com medo dos 
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outros homens roubá-la, violentá-la ou vendê-la como escrava, ela resolve vestir-se 

com as roupas do marido e convencer os outros de que era um homem. Dessa 

forma, não apenas escapou da violação como recebeu o reino para governar, pois 

ficou sendo o príncipe Qamar al-Zaman. “Quando a situação não nos oferece 

esperanças, tudo o que temos a fazer é virar o mundo de pernas para o ar, 

transformá-lo de acordo com os nossos desejos e criá-lo novamente do 

nada”(MERNISSI, 1996, p.156). Amina, de Ana Miranda, segue o arquétipo desse 

tipo de mulher, ela se transforma diante das adversidades da vida com desejos de 

liberdade, uma liberdade perigosa.   

A leitura de Amrik ajusta-se à ideia de um trecho encontrado no próprio 

romance, que segue abaixo:  

 

Tudo pareceu irreal e real ao mesmo tempo o tempo correu diferente se é 
que existia tempo, ver pela primeira vez uma coisa ou outra, ocupar um 
novo lugar, sentir o novo ainda em pedaços juntar pedaços e detalhes até 
formar a realidade, como ver um sonho sabendo que era sonho, as 
madeiras por serem desvendadas guardavam segredos e histórias do 
passado, os vidros traziam os cheiros, as poeiras do outro país em tudo 
diferentes de mim, de aldeia para aldeia havia abismos feito de pessoa para 
pessoa (MIRANDA, 1997, p.131).  

 

Esta é a ideia, uma história real e irreal, que ocorre em um tempo cindido, 

feito da junção de várias realidades, com segredos e histórias de um passado, com 

cheiros de outras culturas, repleto de abismos. Assim, Ana Miranda configura este 

romance, que simboliza as imaginações e as interpretações em torno dos árabes e 

suas culturas. Esse livro foi dedicado a Emir Sader, de origem libanesa, que era 

marido de Ana Miranda, na época da publicação. Existem rumores de que o 

personagem Naim Salum, o imigrante libanês cego, foi inspirado na figura do tio de 

Emir, Aziz Simão, professor de Sociologia da Universidade de São Paulo, um 

intelectual de esquerda vinculado ao Partido Socialista Brasileiro. Aziz ficou cego em 

1940 e eram os seus sobrinhos que liam para ele os livros de Max Weber, Karl Marx, 

Émile Durkheim, já que se tornou estudante de Sociologia após ficar cego, como 

forma de fugir do suicídio. Algo semelhante acontece na obra, o tio Naim é um 

intelectual cego que viaja na literatura, sobretudo árabe, a partir das leituras da 

sobrinha Amina. Como se percebe, o livro foi surgindo, como foi dito, de suas 

experiências pessoais aliadas a uma vasta pesquisa bibliográfica.  



141 
 

 
 

Amrik é uma obra sinestésica, repleta de cheiros, cores, movimentos, 

sons; altamente descritiva, que leva o leitor a adentrar em um cenário lendário das 

danças, dos provérbios, da cozinha árabe. Uma obra que pede uma segunda leitura, 

até porque o leitor se depara com inúmeras expressões linguísticas e provérbios 

provenientes da cultura árabe que não fazem parte do repertório da cultura 

brasileira. No final do romance, aparece um glossário que contribui para a 

compreensão da obra, mas que funciona como uma espécie de acessório de 

compreensão e não como algo elementar, pois o leitor consegue compreender a 

ideia a partir de todo um contexto em que ele vai, aos poucos, sendo inserido.   

A obra estrutura-se de forma semelhante à As mil e uma noites, na qual 

os contos estão interligados, um complementando o outro, bem ao estilo dos contos 

orais da tradição oriental. Ademais, há a estratégia do adiamento a partir do ato de 

narrar, como faz Sherazade, a tecelã das palavras, ao contar histórias para evitar 

ser morta pelo próprio marido, o Califa de Bagdá. De forma análoga acontece em 

Amrik, a narradora Amina com o intuito de protelar sua posição frente à indagação 

do tio Naim,“aceitas ou não casar com o mascate?”, leva o leitor a conhecer várias 

estórias, fazendo um híbrido entre o passado na aldeia no Líbano e o presente 

permeado por suas andanças e aventuras na América. De forma metafórica, esse 

adiamento de Amina pode também ser compreendido como o adiamento de sua 

própria morte simbólica, já que Amina possui espírito livre, dividida entre a 

sensualidade e a proteção masculina.  

A primeira parte do livro, “Duas taças de árak”, traz imagens de um 

Líbano entrecruzado de saudade, dor, trauma e afetividade. O foco não reside nas 

questões geográficas, políticas, sociais, como acontece quando fala do Brasil, mas 

nas relações, sobretudo traumáticas, vivenciadas naquele espaço: o 

desaparecimento da mãe, a relação conflituosa com o pai, a vivência com a avó 

Farida (forma feminina de Farid, que significa “para ser único”, precioso), que 

representa o lado afetivo, das tradições da dança e da culinária árabe.  

O romance é estruturado somente a partir da voz de Amina, que cruza 

várias ideias de si mesma através da fala de tio Naim, do seu próprio pai, da avó 

Farida e ainda de outros personagens que não ocupam posição central no romance, 

como o dono do café que conhecera nos Estados Unidos. O curioso é que essas 

vozes diversas, na verdade, são as imagens que ela cria de si mesma na 
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perspectiva do outro que ela também cria. Não se tem acesso ao pensamento dos 

outros, mas, unicamente, à fala de Amina que vai construindo diversos depoimentos 

de si, contraditórios e ambíguos, muitas vezes.  A visão que o tio Naim tem de 

Amina é bem diferente da visão do seu próprio pai, a título de exemplo, que explora 

o lado vulgar e infiel da mulher dançarina: “filha de uma adúltera, cadela entre as 

cadelas dos árabes, cadela maldita infiel adoradora da carne” (MIRANDA, 1997, 

p.102). O tio traz a percepção de Amina sensual, porém extremamente atenciosa, 

amorosa. A voz de tio Naim desponta para tranquilizar ou apaziguar os sentimentos 

de Amina com relação ao pai: “Se minha alma foi criada do fogo como dizia papai 

queria ele dizer, disse tio Naim, que o fogo é magnético e torna aquilo que toca em 

sua mesma natureza, tudo o que o fogo toca se transforma em fogo” (MIRANDA, 

1997, p.75). As visões entram em contraste, mas é esse jogo que dá complexidade 

à personagem. 

Essa narradora é o emblema de muitas outras dançarinas descritas por 

viajantes e poetas em visita ao Oriente ou de personagens bíblicas que se tornaram 

referência na literatura, como Salomé, a mulher que enlouquece os homens com o 

movimento e os ritmos do corpo. A questão do feminino abordada pela literatura é 

fruto de leituras, vivências e experiências dos autores. Nesse sentido, a literatura é 

uma forma de expressão cultural que não tem compromisso com a realidade, mas 

que, de alguma forma, reflete o meio, os sujeitos, as formas de pensar e agir de uma 

determinada época. A questão é perceber como e em que medida a literatura pode 

ser vista como modo de pensar e agir de um determinado grupo em um determinado 

momento sociocultural. Então, a partir dessa compreensão, observa-se esse 

encontro de Oriente e Ocidente na perspectiva de Ana Miranda, no qual a figura 

feminina é o foco do diálogo.  

Várias produções orientais foram ocidentalizadas, no século XVIII, por 

exemplo, a tradução/adaptação de as Mil e uma noites, por Antoine Galland; a 

adaptação de Rubaiyat, de Omar Khayyam, por Edward Fitzgerald, ambas citadas 

em Amrik (páginas 31 e 97, respectivamente). Obras que influenciaram, 

inegavelmente, a literatura brasileira. Contar histórias é, sem dúvida, uma grande 

marca da cultura árabe. E é nos embalos das histórias de Sherazade que vários 

autores da literatura brasileira se inspiram, em especial, os que envolvem a temática 

da imigração e da diáspora árabe no Brasil, tendo o nome de Milton Hatoum, 
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Raduan Nassar, Salim Miguel, Marcelo Maluf, como representantes dos 

descendentes que trazem os problemas dos conflitos dos imigrantes no Brasil. No 

entanto, a literatura brasileira que faz referência aos imigrantes árabes foi sendo 

propagada há algum tempo, não por meio dos escritos dos descendentes, mas por 

meio de escritores que ainda não tinham tido contato com o Oriente e, por conta 

disso, propagavam, em seus textos, o caráter etnocêntrico, como bem abordou 

Edward Said (2007).  

Inúmeros são os exemplos na literatura brasileira que apela ao exótico do 

mundo oriental, como Machado de Assis, na crônica “A morte do árabe Assef 

Aveira”, em 1894”, em que aborda o fascínio pelo “exótico” comerciante árabe, que 

dá título à crônica: “Nunca desliguei o árabe destas três coisas: deserto, cavalo e 

tenda. Que importa houvesse uma civilização árabe, com alcaides e bibliotecas? ”. 

Oswald de Andrade é outro que apela para essas imagens estereotipadas, como em 

Marco Zero, que constrói a imagem de uma família libanesa com características de 

explorador e aproveitador, reforçando a ideia de que “o árabe é associado à 

libidinagem ou à desonestidade sedenta de sangue” (SAID, 2007, p.291).  

Em Ana Miranda, como vem sendo discutido, apesar dela apresentar a 

convivência do árabe no Brasil com todos os seus conflitos, não deixa de produzir 

imagens carregadas de orientalismo. Essa escritora expõe, como se observou no 

capítulo anterior, os conflitos entre turcos e árabes e o porquê de os árabes serem 

chamados de turcos, ou melhor, todos os imigrantes oriundos do Oriente Médio 

eram classificados como turcos – “nós libaneses moramos perto uns dos outros e 

nos chamam de turcos irre não gosto de ser chamada de turca não sou turca e odeio 

turcos da Turquia, sou libanesa do Líbano” (MIRANDA, 1997, p.189). E toda essa 

questão contribui para a disseminação de preconceitos e estereótipos em torno 

desses povos – “que somos turcos mas não somos turcos, que somos ladrões feito 

os ciganos, fazemos orgia noturna raptamos crianças, sujamos as ruas deles” 

(MIRANDA, 1997, p.52). A carga semântica dos termos reforça a ideia de 

desonestidade, sujeira, esperteza, marcando de forma negativa a cultura e a 

identidade desses povos.  

 Em meio a essas referências, a mulher oriental também foi sendo 

propagada pelo Ocidente, por imagens elaboradas majoritariamente pelos homens. 

Essa mulher, construída pela e na linguagem, é o estereótipo do feminino 
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arabeizado, mulher “fruto de sedução perpétua”, as que “tiram a paz das montanhas 

e do céu”, a “ladra de corações”. As mulheres apresentadas com uma “sensualidade 

ilimitada, são mais ou menos estúpidas e, acima de tudo, desejosas” (SAID, 2007, 

p.214), eis a marca típica dos textos orientalistas.   

 

Mulheres o fruto de tua sedução perpétua: o nada, a bela, uaiah, na frente 
dos homens apenas com sua pele os seios como duas pombas brancas a 
alçar voo e com o cuspe de sua boca tornar o mar salgado, uma huri que se 
evadiu do harém dos tontos e seu ventre são as ondas que fazem o mar em 
tempestade que tiram a paz das montanhas e do céu, uma ladra de 
corações (MIRANDA, 1997, p.104).  

 

Cenas de sexo explícito são descritas, mesmo que em um misto de 

realidade, imaginação e desejo. Percebe-se, neste trecho acima, e, em vários outros 

momentos da obra, essa disponibilidade imaginária representada pela postura e 

ainda pela nudez frequente das mulheres. Como se estivessem sempre à 

disposição, em poses provocantes que sugerem a permissão à dominação 

masculina, “até me fazer maleável”.  

 

Duas bocas se beijam, a boca encostada na boca e a língua na língua, na 
página seguinte a mão dele entre as pernas dela e os lábios juntos, na outra 
ele em cima dela como num cavalo e morde a crina depois ele por detrás 
dela como um cachorro na urna de sodomitas depois ele dentro dela frente 
a frente e os lábios nos lábios depois ela mama no instrumento dele com 
mel depois ele mama no portal dela com refresco de hortelã depois ele 
mama nela enquanto ela mama nele depois mama nas tetas hmmm se eu 
fosse uma gháziya poderia cometer pecados que não seriam chamados de 
pecados, poderia dançar nua em qualquer festa até mesmo na frente de tio 
Naim haialaia na frente de homens, de estranhos, de estrangeiros dos 
espiões ingleses, dois homens se acariciam um ao outro nos instrumentos 
depois mulheres com línguas nos portais secretos das outras. (MIRANDA, 
1997, p.98) 

 

Essas dançarinas ao estilo de Amina correspondem, de certa forma, aos 

interesses de homens brancos, que propagaram a ideia da mulher oriental como 

imoral, mal-educada, e, quase sempre, associada à prostituição, na figura das 

odaliscas, por exemplo. Uma imagem bastante presente na representação dos 

povos que se consideram superiores e evoluídos intelectualmente sobre aqueles 

que tendem a ver como inferiores, incivilizados. Ana Miranda explora isso ao 

colocar, à título de exemplo, a imagem que o americano dos EUA faz de Amina, o 

dono de um café: “era gentil mas tinha medo de mim (p.43)”. Essa afirmação deveu-
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se ao fato dele associar a figura dela à mulher que vende o corpo, pois ela tinha 

dançado para homens estranhos no meio da rua. Miranda traz esse contexto para 

desnudar a visão que o Ocidente faz da mulher oriental, ou melhor, da mulher 

imigrante que chega sem a companhia de um marido.  

A imagem da mulher sedutora, admirável e livre também atende à lógica 

machista do mundo ocidental. A mulher árabe, no estilo de Amina, pode servir para 

o prazer e a diversão, mas nunca para o casamento: mas ele nunca quis alimentar o 

fogo no meu coração, o amor não era para mulheres, nem para jovens, para velhos 

mascates ou cego de olhos de vidro (MIRANDA, 1997, p.69). Nessa perspectiva, as 

mulheres eram vistas como serem inferiores, com características animalescas e 

grotescas. Essa mulher que é ao mesmo tempo bela/exótica e passiva serve como 

metáfora para pensar a forma como o próprio Oriente era visto pelo Ocidente – 

talvez, essa seja uma intenção de Ana Miranda, em Amrik, apresentar essas 

imagens contraditórias do Oriente.  

Essa imagem exótica do Oriente insiste em reaparecer na literatura, no 

cinema, nas artes, mesmo com o crescente processo de modernização do Oriente, 

como se os escritores ignorassem totalmente as novas formas de vida e cultura 

desses povos, com a intenção de continuar a manter essa ficção do exotismo do 

Oriente. Assim, os povos árabes, em especial as mulheres, são constantemente 

retratados em alusão à selvageria e erotismo, como forma de contribuir com 

aspectos da colonização que inferiorizavam o Oriente – o oposto da ideia que se 

tinha/tem sobre o Ocidente. “Eles diziam, fazemos orgias de sexo à noite temos 

livros de obscenidades (...) as nossas mulheres são lascivas” (MIRANDA, 1997, 

p.157).  

Num primeiro momento, tem-se a impressão de que Amina rompe com 

padrões da representação feminina orientalista sexualizada, afinal, sai da proteção 

da casa de tio Naim e resolve morar sozinha na avenida 25 de março, porém, ao 

conhecer o mascate Chafic, todo o lado sensual e erótico aflorou e ela se descobre 

dominada pelo homem: “Fora ele um castigo mandado por Deus dos maronitas para 

eu pagar minhas maldades todas que fiz contra os homens, Chafic moeu meu 

coração”. (MIRANDA, 1997, p.88).  Aquela menina/mulher que veio da aldeia do 

Líbano com tio Naim aos poucos vai se transmutando e através do sexo descobre-

se mulher-mãe.  
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Sentava no chão eu dançava para ele véus transparentes 
lakahakayayaayya Chafic me tomava a mão de apertava em seu peito me 
deitava no chão beijava minha boca como beijou a boca daquela mulher 
beijava partes do meu corpo aqui ali hmhmhm até me fazer maleável e me 
enfiava o tio-macio com força que nossos tufos se encontravam, dizia 
palavras doces no meu ouvido Minha florzinha de mel minha rodelinha de 
limão minha amêndoa picada, murmúrios e me levava junto com ele descia 
do meu peito então eu concebia um menino, Chafic desaparecia e nunca 
mais voltava, o menino nascia e era igual a ele (p.94).  

 

E, desse modo, Miranda reforça os estereótipos da mulher orientalista. A 

parte do livro em que aparecem mais cenas eróticas e referências explícitas ao sexo 

e ao corpo feminino é na parte 6, “A perfumada lubna”, destinada a falar do amor 

idealizado pelo mascate Chafic que trabalhava na venda de fogos de artifício no 

Mercado, em São Paulo, e nas aldeias do Mato Grosso. Ela viu Chafic no Mercado 

Municipal, mas logo ele desaparece, provavelmente, por ter ido mascatear em 

outras regiões – “foi levado ai que tristeza meu amorzinho foi levado pela água do 

rio” (MIRANDA, 1997, p.95) - reforçando a imagem do homem árabe como 

aventureiro, ganancioso, interessado no comércio e no dinheiro. A partir desse amor 

idealizado, Amina revela-se uma mulher árabe, que deseja a proteção masculina.  

Depois do desaparecimento e de um longo processo de sofrimento e 

solidão, aparece a possiblidade de casamento com outro mascate, o Abraão, que é 

o símbolo do árabe estereotipado, homem disposto ao trabalho e ao comércio. A 

identidade migrante de Amina é explorada, entre outros aspectos, pela figura 

masculina e pelas possibilidades que envolvem o casamento. Em um primeiro 

momento, tendo em vista a figura de Chafic - “sentido oculto magia sedução” 

(MIRANDA, 1997, p. 96), comparado à Sahlab, um ladrão de As mil e uma noites 

(conforme o glossário contido no final do livro) – o aspecto de passividade, 

emotividade e sedução é aflorado em Amina. Ela aparece como escrava do amor, 

como se vê em uma carta endereçada ao Chafic: “com saudações da vossa escrava 

e senhora Madame Amina Salum” (MIRANDA, 1997, p.116). 

Em um segundo momento, tem-se a figura do mascate Abraão, o homem 

com o qual o tio Naim gostaria de ver Amina casada. O encontro de Amina com 

Abraão é o ápice da narrativa, cheio de mistério, tensão e erotismo, com a dança Al 

nahal, parte 7. Amina foi convidada para dançar na grande festa de casamento do 

mascate Abraão, que iria durar três dias e três noites, mas lhe fora avisado que 
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poderiam outras danças, como baladi do Egito, dança de Morgiana ou de Fatima, 

menos Al nahal pelo alto teor sensual:  

 

“os olhos do mascate Abraão cravados em mim feito facas, o velho jido 
lançava fogo pelos olhos, a noiva não gostou e saiu, dancei até o fim a al 
nahal na largueza das carnes e os homens foram ficando bêbados daquilo” 
(MIRANDA, 1997, p.137).  

 

Essa postura de Amina provocou desastres irreversíveis: Abraão fugiu na 

mesma noite de casamento e deixou a noiva dormindo, a noiva suicidou-se por ter 

perdido Abraão, Amina ficou enclausurada em casa, pois não recebia mais convites 

para dançar em espaços públicos, teve os objetos de sua casa estilhaçados pela 

família da noiva.  

 

Por que eu havia feio al nahal? estraguei a festa de casamento estraguei a 
vida da noiva a vida de Abraão acabei com a vida da noiva marquei com 
ferro a alma do Abraão senti prazer de seduzir o noivo para quê  meu 
Deus? ele me deu mais atenção do que à noiva mas pra quê eu queria 
isso? (MIRANDA, 1997, p.162) 
 

 

Revela-se, ou melhor, intensifica-se aí outra faceta de Amina, frente a 

Abraão: venenosa (inclusive, o título da parte 9 do livro é O veneno do amor), 

sedutora, ativa, sensual, feiticeira, misteriosa, lasciva. Essa relação, proibida de 

certa forma, faz transparecer a imagem da mulher enquanto transgressão. Essa 

Amina não é a mesma de outrora, a que se apresentou para Chafic, cheia de 

desejos de amor e passividade. Ela, aqui, é a mulher tentação-desejo-loucura. A 

mulher Eva diante da árvore do paraíso, que enfeitiça e leva o mal aos homens. 

Pode ser também a Salomé, de Oscar Wilde, a Kutchuk Hanem, de Flaubert. Assim, 

Amina representa não somente o lado passivo e submisso como também o lado 

erótico e misterioso, duas imagens comuns no pensamento ocidental sobre o 

Oriente.  

Atenta-se, neste momento, para a figura de Salomé, personagem 

emblemática da princesa que, ao dançar para o rei Herodes, pede em troca, a 

pedido da mãe, a cabeça do profeta João Batista em uma bandeja de prata, estória 

contada nas passagens bíblicas Mateus 14:1-11 e Marcos 6:17-28. Linda Hutcheon 

caracteriza a Salomé de Oscar Wilde, inspirada nessa história bíblica, como: “a 

beleza demoníaca que poderia atrair os homens para a perdição e que, por isso, 
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provocava naquele que a contemplava medo e atração, terror e desejo” 

(HUTCHEON, 2003, p.29).  

De forma diferente da personagem bíblica, que pede a cabeça do profeta 

para satisfazer o pedido da mãe Herodias, a Salomé de Wilde também pede a 

cabeça do profeta, que nessa obra se chama Iokannan, mas pela paixão e pelo 

desejo de possuir o amado de qualquer maneira. Essa representação do sexo 

feminino é atrelada ao poder de sedução, que se utiliza dos movimentos corporais 

para conseguir realizar os seus desejos.  

 

Mas a Salomé da abertura é bela e jovem; é uma criança impulsiva e 
mimada que quer tudo a seu modo, uma princesa paparicada que vive em 
seu próprio mundo, como convém ao narcisismo dos jovens. [...] A resposta 
de Iokanaan a Salomé é um ataque (implicitamente sexuado) a todas as 
mulheres, por terem primeiro trazido a maldade ao mundo. A rejeição às 
suas investidas faz Salomé responder, desta vez, com uma série de 
imagens hediondas do corpo dele, que ela agora diz que odeia. 
(HUTCHEON, 2003, p.30) 

 

A dança e todo o mistério que a envolve permite a Salomé concretizar o 

seu desejo pelo jovem Iokanaan. Hutcheon salienta a perigosa relação entre a 

dança e o corpo com uma grande ameaça:  

 

Relacionada, portanto, ao irracional assim como ao corpóreo, a dança é tida 
como algo que se apodera do dançarino, geralmente sem o consentimento 
da mente racional. Portanto, a dança era frequentemente proibida porque 
tanto a religião quanto as autoridades profanas reconheciam e temiam seu 
poder (HUTCHEON, 2003, p. 23). 
 

 

Amina, de certa forma, é uma inspiração dessa figura complexa: 

“ondulava os braços serpentes girava inclinava o corpo para trás agitava os quadris 

hailaililaihai seu corpo parecia não ter ossos, os homens enfeitiçados nem 

lembravam de fumar” (MIRANDA, 1997, p.135). Amina, ao sentir-se abandonada por 

Chafic, resolve levar a dança até as últimas consequências, como um ato irracional, 

levada pela emoção e pelo caráter transcendente da dança. Salomé, depois de cair 

seus sete véus é morta, Amina, de forma metafórica também, porque, depois desse 

acontecimento trágico, ela ficou impossibilitada de dançar e privada da liberdade, 

mesmo que momentaneamente.  

Esta imagem não deixa de ser uma representação dada ao longo do 

século XIX, que explora a figura da mulher como uma personificação ameaçadora 
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da decadência moral e cultural do Oriente presente no discurso imperialista. Em Ana 

Miranda aparece, como em outras obras orientalistas, espadas, cobras, objetos 

rústicos de modo a evocar a proximidade com a natureza, logo, com a selvageria. 

Intenção, mesmo que inconsciente, com tendências coloniais e orientalistas, que 

mantêm imagens e expectativas que não são evitadas.  Nesta leitura, a dança do 

ventre não deixa de ser uma forma de inferiorização do Oriente com relação ao 

mundo ocidental, pois apresenta a forma libidinosa dos povos árabes, criando um 

espectro de fantasia e de disponibilidade de seus corpos e de si mesmas. 

Como se vê, em Amrik a tradição árabe está em fusão com novas 

probabilidades apresentadas pela vivência no Brasil – a imigrante que se desdobra 

para viver uma retomada da tradição (como forma de não deixar morrer uma 

ancestralidade ou como uma estratégia de sobrevivência diante da ausência do lar, 

do ambiente familiar, aspecto relacionado ao fazer o luto) aliada a uma tentativa de 

sobre-viver e de se adaptar em um país que não é o seu originalmente. Mas, ao final 

de tudo, percebe-se que ela não é uma personagem realizada, mas uma mulher que 

é sempre acompanhada por uma sensação de vazio, própria do imigrante: “mas 

havia o vazio dentro de mim uma montanha sem água e sem cabra só com neve fria 

escorrendo, jins dos muçulmanos, transparentes puxavam meus cabelos e a vida 

escapava nos requebrados e tambores” (MIRANDA, 1997, p.77). A vida da imigrante 

em São Paulo, do século XIX, nos dizeres de Amina, “escapava nos requebrados e 

tambores”, desse modo, a dança é o elemento do sagrado, a marca da tradição, e, 

também o elemento do fetiche masculino. 

 

4.4 A tradução da tradição – “o passado fica para trás mas vem junto” 
 

(...) minha vida corre nas águas, um rio de movimentos suaves mas de as 
enchentes inesperadas, nasci e vou arrastada pela correnteza de cidade em 

cidade e pelas grades do mar de adeus em adeus (...) (Ana Miranda)  

 

A tradição, que não deixa de ser uma invenção, é uma tentativa de não 

deixar morrer uma história, um “eu,” um lar, uma origem, uma cultura – aquilo que se 

impõe como um dever de memória. A tradição, nesta leitura, tendo como suporte 

teórico as noções de Homi K. Bhabha, em O local da cultura, “torna-se parte da 



150 
 

 
 

necessidade, e não da nostalgia, de viver” (BHABHA, 2013, p.29). Em outras 

palavras, tornar o passado vivo é uma necessidade de repetir as narrativas “o tempo 

todo porque são esquecidas o tempo todo, todo o tempo” (BHABHA, 2013, p.103). 

Refletir sobre isso envolve o pensar nas trocas culturais, nas experiências afetivas, 

no cruzamento das fronteiras, na tradução cultural, nas identidades migrantes e na 

memória coletiva.  

As memórias construídas por Amina estão sendo compreendidas como 

possibilidade de afirmação cultural e/ou territorial, pensando nas estratégias que ela  

utiliza para construir espaços e modos de vida – do passado na aldeia – que ativam 

o sentimento de pertencimento a um determinado grupo étnico. Dessa forma, a 

memória é uma categoria necessária para esta  análise, pois está sendo pensada 

como uma demanda do presente, em outros termos, uma tarefa ética - a 

reconstrução da memória de Amina, entrelaçada às expressões culturais, como a 

culinária, a dança e os provérbios, servem para ativar o sentimento de ser e estar da 

comunidade libanesa no Brasil, na tentativa de demarcar uma identidade(s) 

árabe(s).  

A memória é como “um pedaço de cristal, atravessado de lembranças e 

salvo da dissolução do tempo, ao ser mergulhado no fluxo da memória, faz precipitar 

a cristalização total de um mundo desgarrado, que se recompõe, unifica e revive à 

luz do presente” (ARRIGUCCI,1987, p.28). Esse excerto, com um tom bastante 

literário, explora o trabalho da memória, do ponto de vista da fragmentação, da 

descontinuidade e da impossibilidade de retomada do passado tal qual ele foi vivido, 

pois o movimento de reconstrução da memória é sempre lacunar e baseado nas 

experiências que o sujeito tem do presente, com relação ao passado e a um futuro. 

É com base nesse pensamento que as discussões aqui se desenvolvem. 

Essa citação de Arrigucci Jr. dialoga coma reflexão suscitada por Wander 

Melo Miranda, no texto “Imagens de Memória, Imagens de Nação”, no qual 

argumenta que a produção das memórias é sempre movimento de dupla 

aproximação, porque é sempre constituído na tensão entre presença e ausência: 

 

(...) ao que está distante no tempo, ao que está longe no espaço. 
Colecionar cacos e contar histórias afirmam-se como análogas, visto 
que se definem por uma espécie de ritual de revificação em que a 
imagem- fragmento, além de evidenciar a distância do passado e o 
desejo de redimi-lo pelo presente, revelando-se como representação 
disjuntiva do espaço social. (MIRANDA, 2010, p.45). 
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 Essa proposta de pensar a narrativa como uma “coleção de cacos” converge 

com a estrutura da obra de Ana Miranda, que elabora as narrativas como se as 

passagens da vida tivessem sido devoradas pelo tempo. Dessa forma, a memória, 

nesse romance, cumpre a função operatória de “espaçamento do tempo”, que por 

meio de uma narrativa carregada de pausas, intervalos, suspensões, interrompem a 

linearidade cronológica da história e inserem, como diz Wander Melo Miranda (2010, 

p. 46),“um registro temporal diferenciado (...) no complexo de ramificações e 

conexões contíguas, o tempo atravessa o sujeito e é atravessado por ele”. 

 A memória, do ponto de vista da fragmentação e da descontinuidade, que 

expressa os percursos de perdas e ganhos, dialoga com a noção de memória como 

rastro, conceito discutido por vários autores, entre eles, Jacques Derrida, Walter 

Benjamim e Paul Ricoeur. É interessante abordar essa noção de memória porque, 

de certa forma, permite perceber como se dá o jogo de memórias nessa narrativa de 

Ana Miranda, que revela o passado não apenas como algo que passou, mas como 

algo que é alterado no presente. Faz-se necessário citar o trecho em que Paul 

Ricouer, citado por Wander Melo Miranda, aborda a noção de rastro: 

  

(...) rastros são vestígios de passagens, mas que permanecem como 
restos que remetem a dois registros temporais heterogêneos. Por um 
lado, para poder funcionar como substituto, um rastro deve ser um 
sinal deixado por alguma coisa, sendo algo presente cujo contexto 
passado não existe mais; por outro, o rastro existe apenas para quem 
considera tal sinal como signo presente de uma coisa ausente, como 
vestígio de uma passagem que também não existe mais. (Ricoeur in 
MIRANDA, 2010, p. 50).  

 
 
 

A memória seria, assim, uma “junção frágil de fragmentos que mimetiza as 

trilhas imprecisas da memória” (CURY, 2003, p.14), pois o espaço da memória é 

criado de forma lacunar, frisando a impossibilidade de recontar o que se viveu, 

portanto, configurando-se como releitura e invenção. Tio Naim, que é um grande 

intelectual, formado na Universidade dos Jesuítas, em um dado momento, através 

da fala de Amina, diz: “Uma palavra que pode ser dita não é completa” (MIRANDA, 

1997, p.75). Esse é o movimento errante da linguagem, fazer presente uma 

ausência, e, por isso mesmo, já é uma representação/recriação de uma dada 

realidade. Interessante ainda dizer sobre a relação de Amina e o Naim (claro, na 

perspectiva de Amina): ele considera Amina como seu grande elo com o passado, 
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com a aldeia no Líbano, com o que precisa estar vivo, “ela é a última que me resta, 

lembrança de um passado”. Amina é a figura da tradição/tradução.  

Esse apego de Naim à figura de Amina como sendo representante de sua 

coletividade, de sua história, relaciona-se, de certo modo, com o que defende 

Michael Pollak quando diz que “o que está em jogo na memória é também o sentido 

da identidade individual e do grupo” (POLLAK, 1989, p. 8). E acrescenta: 

 
Memória, operação coletiva dos acontecimentos e das interpretações 
do passado que se quer salvaguardar, se integra, como vimos, em 
tentativas mais ou menos conscientes de definir e de reforçar 
sentimentos de pertencimento e fronteiras sociais entre coletividades 
de tamanhos diferentes... (POLLAK, 1989, p.7) 
 
 

 Assim, o texto memorialístico pode ser o lugar para empreender a busca de 

si mesmo, nesse caso, “a memória funciona como lugar de consciência biográfica e 

histórica do presente, a partir de imagens geradas pelo que falta ou se perdeu” 

(POLLAK, 1989, p.7).  Tio Naim perdeu toda uma história - “perdera a vista os olhos 

as terras que tinham sido de seus avós a casa na aldeia os pais perdera a mulher 

que amava” (MIRANDA, 1997, p.76) – e essa falta o fez recorrer à literatura árabe, 

às comidas e às danças de Amina, como se fosse uma necessidade de 

pertencimento.   

A memória individual não deixa de ser uma memória coletiva, que pode 

ser modificada de acordo com os lugares ocupados e com os grupos que se 

relacionam:  “É preciso que esta reconstituição funcione a partir de dados ou de 

noções comuns que estejam em nosso espírito e também no dos outros, porque elas 

estão sempre passando destes para aqueles e vice-versa” (HALBWACHS, 2013, 

p.39). Em Amrik, a aldeia no Líbano aparece como espaço íntimo, familiar, e a partir 

da (re)construção da memória ela vai se tornar ainda mais viva, carregada de 

valores. Desse modo, a memória serve para reativar ou manter o sentimento de 

pertencimento da narradora, donde a importância de se ver a tradição de uma forma 

mais política, não apenas como algo involuntário e subjetivo. A tradição precisa ser 

afirmada e “inventada” para a construção da identidade cultural, pois os sujeitos 

errantes ou exilados precisam se reconhecer e ser reconhecidos como pertencentes 

a uma determinada cultura.  

Assim, a afirmação de determinadas práticas sociais precisa ser 

estabelecida para si e para o Outro. Através da memória coletiva, os imigrantes 
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procuram determinar seus lugares de origem – “culto às origens”, como se falar da 

história do seu grupo, fosse, também, de alguma forma, falar de si. Talvez, por isso, 

Amina fale das tradições que aprendera com a avó Farida, dos pratos, das relações 

que tivera com o local em que viveu, pois ela sabe da necessidade de resguardar 

essas tradições para que as práticas permaneçam vivas. Os ecos da história 

ressoam na memória feminina, para refletir sobre o passado com vistas a 

ressignificá-lo e ressignificar sua vida. Em razão disso, Amina, ao descortinar a 

história de sua vinda à América, desnuda o contexto das guerras e dos conflitos 

religiosos no Líbano. Essa textualidade que envolve eventos históricos significantes 

serve, quiçá, para desmontar o caráter totalizador e universalista do saber histórico, 

confeccionando um texto onde história e ficção andam juntas na tentativa de conferir 

sentido ao passado.  

Então, contar para essa personagem não é tarefa fácil, uma atividade de 

rememoração que lhe parece doída, contar sua história cheia de traumas, de 

lembranças amargas exige muito esforço – principalmente devido ao contexto em 

que precisou migrar. Por esse motivo, a linguagem mostra-se insuficiente diante dos 

acontecimentos, não tem como narrar como tudo aconteceu exatamente, sobretudo, 

porque as palavras não dão conta de expressar tamanha angústia, talvez, por isso, a 

escrita apresenta-se como falha, vaga e lacunar nessa história. Ela precisa narrar 

para o seu passado não morrer, as memórias, nesse caso, não compõem um 

discurso puramente narrativo, mas também de um verdadeiro diálogo profundo com 

o passado, “com o que está morto e vivo, e no mais geral, com a própria ideia de 

morrer” (ARRIGUCCI JR. 1987, p.88). O passado não pode morrer e não deve 

morrer, para Amina: “esquecer é danoso, a crítica vive na memória, esquecemos 

tristezas juntos os prazeres, a lembrança do que aconteceu me atravessa a noite, 

me persegue feito sombra o dia inteiro e me fareja feito cão de caça a sua presa” 

(MIRANDA, 1997, p.183). 

Nesse sentido, a memória para Amina não deixa de ser trabalho, essa 

ideia é de Halbwachs, citada no texto de Ecléa Bosi, Memória-sonho e memória – 

trabalho, pois, na maior parte do texto, Amina não lembra somente para reviver e 

para sentir prazer, mas com o intuito de compreender e repensar os acontecimentos 

do passado com as ideias do presente. Portanto, nessa visão, a memória se 

distancia do pensamento do lembrar como sonho, ela passa a ser pensada como um 
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trabalho que exige bastante esforço, “se assim é, deve-se duvidar da sobrevivência 

do passado, ‘tal como foi’, e que se daria no inconsciente de cada sujeito. A 

lembrança é uma imagem construída pelos materiais que estão, agora, na nossa 

disposição” (BOSI, 1979, p.17).  

 Assim, não existe a possibilidade de trazer o passado estático, sem 

alterações, para o agora, porque o narrar, como se pode perceber, está atrelado ao 

processo de invenção, de preenchimento de lacunas e de vazios que foram 

esquecidos ao longo da história. Nos dizeres de Amina: “a realidade apenas uma 

fumacinha vista pela janela eu vivia como se o dia de hoje não existisse sempre 

sozinha com meus fantasmas falava sozinha com o bule de café fala com a xícaras 

com o espelho e com a lua” (MIRANDA, 1997, p.165). Quem seriam esses 

fantasmas que acompanham Amina? Seria o saber ancestral? Seria a coletividade 

árabe que está inscrita nela como tatuagem? O sujeito Amina está atrelado a uma 

coletividade, a um saber que lhe fora transmitido por gerações e ela sempre recorre 

a isso quando precisa compreender o presente ou sobreviver no presente – “eu 

estava ficando parecida com os velhos da família, sentindo cheiro de mulher e 

dizendo provérbios” (MIRANDA, 1997, p.168).   

Amina configura-se como a possibilidade de três gerações de mulheres 

não serem silenciadas – a avó, a mãe e a filha. Em vários momentos da obra há um 

desarranjo entre vovó Farida, a mãe Maimuna e a filha Amina, que, de certo modo, 

se misturam para compor a identidade de Amina, tanto física quanto psicológica. 

Amina procura ser a dançarina magnífica que a avó foi e a cozinheira incrível que a 

mãe protagonizou.  Destacam-se alguns trechos relevantes a esse respeito:  

1) “olhei na borra naquele fundo uma velha de xador sentada na almofada, era 

vovó Farida ou era eu?” (MIRANDA, 1997, p.108).  

2) “A sentença de Deus executada, que eu era como mamãe jurava pela lua e 

pelo sol” (MIRANDA, 1997, p.106).  

3) Amina nunca deixes de amar tua mamãe nunca te esqueças dela ela está 

dentro de ti e se a esqueceres nunca saberás quem és, se és ela e dela” 

(MIRANDA, 1997, p.17).  

4) Se a mãe dela se foi, ela vai, se a mãe não foi um dia irá (...)Amina minha 

sobrinha não vá? Se foi a mãe se foi a avó (MIRANDA, 1997, p.78).  

5) Meu rosto lembrava o da minha mãe (MIRANDA, 1997, p.22) 
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Esses episódios, em contextos diferenciados, expressam essa 

continuidade das gerações ou o embaralhamento dessas mulheres, como se Ana 

Miranda quisesse dar eco a essas três gerações de mulheres que foram silenciadas 

ao longo da história. Amina constitui-se, a partir de sua posição narrativa, como a 

memória que não pode ser silenciada, frente à tentativa de dominação do pai, 

representando a instituição da família, a do padre Nahul, representando a instituição 

da igreja, e várias outras formas de repressão da mulher. Amina procura reconstituir 

a sua trajetória de órfã, já que teve, desde muito cedo, de lidar com a ausência da 

figura da mãe - que pode representar simbolicamente “abrigo”, “origem de tudo” - e, 

posteriormente, também com a ausência da figura da avó, que foi a pessoa que 

assumira o papel de mãe depois do desaparecimento sem explicações de Maimuna. 

Tem-se ainda, metaforicamente, a perda de sua terra natal, que também representa 

origens e histórias perdidas. Toda essa problemática percorre as memórias da 

narradora que tenta se reconstruir em países diferentes, rodeada de imigrantes de 

todos os lados, na tentativa de construir seu “eu” ou tentando compreender o que lhe 

falta no presente ou no porvir – “sei que me sentia abandonada e traída mais pelo 

mistério que pela perda, eu tinha vovó, mas o mistério me deixou com um vazio no 

peito” (MIRANDA, 1997, p.13).  

Essas mulheres do seu passado transparecem em Amina de variadas 

formas, talvez, por isso, seja interessante o conceito de tradução cultural, pois 

permite pensar na forma que Amina concebe a tradição, não como repetição, mas 

como reelaboração de saberes culturais recebidos na infância. Esse conceito de 

Homi K. Bhabha foi inspirado nas considerações de Walter Benjamin sobre a 

tradução, no seu famoso ensaio “A tarefa do tradutor”: “ao contrário do original, em 

que fruta e casca formam uma certa unidade, no ato da tradução o conteúdo ou 

assunto é tornado desconectado, subjugado e alienado pela forma da significação, 

como um manto real de amplas dobras” (BHABHA, 2013, p. 358).  

Entende-se que Bhabha (2013, p. 29) retoma uma forma metaforizada da 

tradução linguística para pensar a cultura. A tradução cultural “não apenas retoma o 

passado como causa social ou precedente estético; ela renova o passado, 

refigurando-o como um ‘entre-lugar’ contingente, que inova e interrompe a atuação 

do presente” (BHABHA, 2013, p.29). Nessa visão, a cultura é vista como processo e 

o presente da história do povo, portanto, destrói os ideais nacionalistas que tentam, 
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a todo custo, mistificar um passado, tendo-o como “verdadeiro”, autêntico, original, 

constantemente representado nas narrativas estereotipadas – tais narrativas 

nacionais deixam escapar o lado obscuro e instável da história do povo.  

 

O tempo da tradução consiste naquele movimento de significado, o princípio 
e a prática de uma comunicação que, nas palavras de Paul de Man, “põe o 
original em funcionamento para descanonizá-lo, dando-lhe o movimento de 
fragmentação, um perambular de errância, uma espécie de exílio 
permanente”(BHABHA, 2013, p.359).  

 

Esse perambular de errância é a experiência disjuntiva do imigrante, 

nesse aqui e lá concomitantemente, onde a resistência é o elemento basilar. A forma 

em que Amina recria o Líbano e, posteriormente, a imigração desses povos para a 

América, já é um ato, por si, de tradução cultural, pois de uma maneira crítica, 

imaginativa, irreverente, aliada a uma profunda visão histórica, não apenas deturpa 

as imagens disponíveis sobre esse espaço e esses povos, como também abre 

espaço para contestar discursivamente esses discursos estereotipados. Curioso 

que, como foi mostrado no tópico anterior, Ana Miranda através de Amina, se utiliza 

de discursos orientalistas, mas, ao mesmo tempo, critica essa estratégia e aponta 

para a necessidade de um novo olhar para a cultura oriental.  

Quando Amina se encontrava nos Estados Unidos, tio Naim lhe escrevia 

cartas na tentativa de convencê-la a morar no Brasil: “vem minha filha de faraó (...) 

aqui sinto que estou num ninho, na minha casa aquecida” (MIRANDA, 1997, p.44). 

Essa descrição associa o Brasil ao Líbano, como lugares acolhedores e 

semelhantes: “no Brasil com um só olhar em um só instante tu ias poder ver o mar 

montanhas céu azul e sol cidade e campo, passado e presente, como no Líbano” 

(MIRANDA, 1997, p.44). Percebe-se nessa comparação que o Líbano, mesmo 

sendo um lugar que não proporcionava paz, continuava a fazer parte das memórias 

afetivas de tio Naim, sendo associado à imagem de uma casa aquecida como o 

Brasil. Esses trechos demonstram que há o desejo do retorno à terra natal – 

“enxergava na frente uma estrada indo para as aldeias no Brasil e pensava que ia 

dar na aldeia onde nascera e os avós” (MIRANDA, 1997, p.144), mas, em 

contrapartida, há também a vontade de se fixar no Brasil e de se tornar não tão 

estrangeiro assim: “Aprendi a amar Beirute quando perdi Beirute, esqueci Beirute e 

aprendi a amar a América (MIRANDA, 1997, p.44). Esse é o jogo da tradução 
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cultural, há incorporação de elementos do passado para reivindicar uma identidade 

no presente em um novo espaço.  

A aldeia para Amina – “se falavam pátria diziam aldeia, sua terra sua 

aldeia queria dizer sua aldeia sua alma” (MIRANDA, 1997, p.147) – mais que o 

próprio país, é o espaço da infância e da figura feminina enquanto representante de 

uma tradição como resistência aos parâmetros patriarcais. A vovó Farida, nessa 

tentativa de perpassar tradições como marca da transgressão, afirma que “tudo o 

que fazemos de tradição é sagrado”, por isso a importância que ela dá ao ensino da 

dança à Amina, mesmo sem a permissão do pai Amil.  

Além da dança, os provérbios e a culinária são elementos importantes. Os 

provérbios que aparecem com frequência em Amrik são pensados como 

recuperação de um passado ritualizado ou encenado. Em outras palavras, os 

provérbios e as expressões culturais, como a culinária, são, de certa forma, a 

tentativa (embora fracassada) da possibilidade de uma continuidade, de uma 

restituição do passado. Assim, a literatura reúne esses elementos culturais que 

procuram representar uma “origem”, recriando um passado com resíduos dos fatos 

que de alguma forma ficaram na memória como sendo pertencentes a uma 

determinada cultura.  

Maria Zilda Ferreira Cury, no seu texto “Imigração no feminino: Amrik, de 

Ana Miranda”, dá bastante importância à questão do uso dos provérbios. Para ela, 

trata-se de um reforço da tradição pelo seu aspecto conservador, citado, muitas 

vezes, em árabe no romance, transparecendo uma verdade imutável – 

“kharakharalala al-fárat (MIRANDA, 1997, p.168).  

 

Os provérbios referidos no texto de Ana Miranda corroboram esta visão 
negativa que se tem da mulher: “Eu era filha de uma cadela brava e o figo 
caía sempre debaixo da figueira”, p.106. Algumas vezes, no entanto, 
provérbios e aforismos têm seus sinais trocados e seu sentido original 
subvertido: “(...) a mentira já é um indício da verdade”, p.43 – assumindo 
uma feição crítica com relação à repressão social à mulher, quando se faz 
seu significado deslizar, por associação, da verdade universal que lhe é 
atribuída mais comumente para uma relativização de seu sentido, afinando-
o à condição feminina (CURY, 2016, p.150).  

 

Percebe-se que os provérbios assumem íntima relação com a crítica que 

Ana Miranda levanta à condição da mulher. Aparecem, talvez, na tentativa de 

transparecer um pensamento arcaico em torno do ser mulher – “melhor a bondade 
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de um homem do que a bondade de uma mulher” (MIRANDA, 1997, p.157), ou, 

ainda, como fonte de podar os desejos femininos. Existe, além disso, um caráter 

pedagógico no uso dos provérbios, constata-se: “o estúpido põe lobo a guardar 

ovelhas! O tolo não mede antes de cortar tecido! Quem come alho cheira a alho! 

Muro baixo o povo pula! Quem não conhece amargo não aprecia doce! ” (MIRANDA, 

1997, p.63). Essas expressões simbolizam saberes populares, ensinamentos que 

devem ser passados de geração a geração, e que dizem muito sobre uma 

coletividade, de uma época. O uso desses provérbios, nesse sentido, exige esforço 

do leitor para compreender a cultura do outro, tornando-se, assim, um espaço de 

resistência.  

São apresentados ainda pratos típicos ou temperos da culinária árabe, 

mesclados à condição da mulher árabe. A cozinha é o único lugar, na cultura 

oriental, em que a mulher tem autonomia e o homem é apenas ajudante. A comida 

também é uma forma de manter viva uma afetividade para com a aldeia – “um 

perfume estranho e antigo de me fazer voltar a minha aldeia sem sentir” (MIRANDA, 

1997, p.130).  A comida desperta certas emoções ligadas a uma memória afetiva. 

Alguns alimentos nos transportam a alguém ou a algum lugar, através da dimensão 

afetiva e prazerosa ligada às lembranças. Nesse sentido, a comida pode ser um 

ativador do lembrar – amenizando ou acentuando a dor da saudade, que é um 

sentimento forte na vida do imigrante, dada a sua condição de deslocamento 

espacial e temporal.  

A comida e os temperos árabes aparecem desde a primeira página do 

romance, quando Amina pensa na possibilidade de casar para manter a tradição 

árabe no Brasil: “viver numa casa imensa, de avental contar os ovos bater manteiga, 

ralar abóbora” (MIRANDA, 1997, p.11). Curioso ressaltar ainda que os pratos típicos, 

as receitas aparecem a todo instante amontoadas a outras referências, às vezes, à 

aparência de Amina: “sei que vou ficar velha de cara cozida em beterraba” 

(MIRANDA, 1997, p.69). Um híbrido de temperos e pratos, fazendo com que seja uma 

obra que aguça os sentidos, como o paladar e o olfato. A impressão é que esses 

detalhes contribuem para o leitor construir referências culturais e identitárias a 

respeito do mundo árabe. A comida, como foi mencionado, é elo de afetividade, é a 

forma carinhosa que Tenura e Amina encontram para agradar tio Naim, pois 

representa o elo vivo com o que está vivo e morto dentro dele – a aldeia no Líbano. 
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“Tio Naim ficava alegre de minha visita, que pena era cego, gostava da minha voz, e 

da minha comida, fiz para ele ataifes, aprendi com vovó a fazer, chanclich, fatuchi, 

mufarraki” (MIRANDA, 1997, p.73).   

Dessa maneira, a comida passa a ser entendida como cultura, e, por meio 

dela, os imigrantes preservam laços sociais, reforçam seus costumes e vincula-se 

com um momento importante de sua história.  O reforço da tradição alimentar é, sem 

dúvida, uma forma que os imigrantes e seus descendentes encontram de demarcar 

suas origens. As memórias vêm à tona, e as lembranças do Líbano se misturam às 

cores e sabores: “meu pensamento voa até a montanha do Líbano, a neve escorre do 

alto como fosse um leite grosso, leite de cabra que eu bebia de manhã” (MIRANDA, 

1997, p.12). Esses elementos (sons, cheiros, cores, sabores) presentes no imaginário 

dão à Amina, de alguma forma, conforto pela sensação de um passado não 

esquecido, mas revisitado.  

Na página 130, encontra-se uma referência interessante do corpo da 

mulher enquanto especiaria: (...) “os nossos corações fêmeas são especiarias de 

muito longe, nossos olhos ameixas de Balkh nossos seios pêssegos de Khulane 

nossas línguas tâmaras do Iraque e cozemos em molho os desejos dos homens”. As 

partes do corpo feminino são equiparadas aos frutos típicos do Oriente Médio, como 

se o corpo da mulher fosse comestível.  

Ana Miranda também coloca em questão o ato de cozinhar, como sendo 

um momento sagrado em que a mulher árabe tem a possibilidade de reinar: “o lugar 

da casa, o lugar do mundo onde uma mulher se pode se sentir a si, sem precisar 

dos machos árabes, na cozinha eles são ajudantes” (MIRANDA, 1997, p.130). 

Cozinhar é “uma diária magia uma ciência uma arte” (MIRANDA, 1997, p.130), é a 

ação que, de alguma maneira, promove liberdade, autoridade à mulher. No entanto, 

para Pierre Bourdieu, em A Dominação Masculina, essa tarefa doméstica destinada 

à mulher é apenas mais uma forma de dominação, tanto que aos homens cabem as 

tarefas do mundo exterior, do público, realizando tarefas perigosas e espetaculares, 

como matar um boi, a colheita, a lavoura. Cabe às mulheres, ao contrário, os 

trabalhos domésticos, isto é, privados e escondidos ou até mesmo invisíveis e 

vergonhosos.  

A intenção foi mostrar como a culinária, os provérbios, a dança, enquanto 

manifestações culturais, sobretudo femininas, podem ser compreendidas como a 
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marca de um elo com o passado (com a pátria), como fonte de resistência frente às 

tensões culturais ou, ainda, a forma encontrada para preencher um vazio causado 

pelo trânsito. Essa questão traz à tona um pensamento de Zygmunt Bauman (2001, 

p.196) sobre a comunidade: “exatamente quando a comunidade entra em colapso, 

inventa-se a identidade (...) a identidade zelosamente buscada, mas nunca 

encontrada”. Por isso mesmo, trata-se aqui da questão da tradução cultural para 

compreender a relação que o imigrante tem com o passado - não uma relação 

harmônica, mas de um conflito por viver nas fronteiras. 

 

Sonhar não com o passado ou com o presente, e nem com o presente 
contínuo; não é o sonho nostálgico da tradição nem o sonho utópico do 
progresso moderno; é o sonho da tradução, como sur-virve, como 
“sobrevivência, como Derrida traduz o “tempo” do conceito benjaminiano da 
sobrevida da tradução, o ato de viver nas fronteiras. Rushdie traduz isto 
como o sonho de sobrevivência do migrante (BHABHA, 2013, p.357).  
 

 

Portanto, compreende-se o ato de (re)inventar um passado como um ato 

de sobrevivência. Essa teoria de Bhabha contribui para a compreensão da cultura 

migrante do entre-lugar, forçando-nos a encarar o conceito de cultura para além “da 

canonização da ‘ideia’ de estética”, vendo-a como uma “produção irregular e sentido 

e de valor, frequentemente composta de demandas e práticas incomensuráveis, 

produzidas no ato da sobrevivência social” (BHABHA, 2013, p.276). Para finalizar, 

trechos da fala de tio Naim: “Nossa terra se perdeu na neblina do tempo, ou, Adeus 

Líbano, Entregamos nosso corpo e nossa alma ao destino” (MIRANDA, 1997, p.60). 

4.5  Os indecidíveis: “minha vida corre nas águas” 
 
 

Para Jeanne Marie Gagnebin (2009), a escrita foi considerada, por muito 

tempo, como o rastro mais duradouro da atividade humana, capaz de sobreviver à 

morte do autor e continuar a transmitir mensagem, diferentemente da oralidade. No 

entanto, no século XVIII, esse pensamento da escrita como fonte duradoura e fiel 

começa a ser abalada. Já no século XIX, com o historiador Thomas Carlyle, por 

exemplo, “as fontes escritas não são mais consideradas documentos integrais e 

confiáveis, mas sim documentos aleatórios, fragmentos de um passado 

desconhecido, farpas de um tecido que se rasgou” (GAGNEBIN, 2009, p.112).  

É válido ressaltar que tal consciência da fragilidade e do efêmero altera a 
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significação da escrita, e a concebe como rastro/indecibilidade/espectro: 

 

Agora a escrita não é mais um rastro privilegiado, mais duradouro do que 
outras marcas da existência humana. Ela é rastro, sim, mas no sentido 
preciso de um signo ou, talvez melhor, de um sinal aleatório que foi deixado 
sem intenção prévia, que não se inscreve em nenhum sistema codificado de 
significações, que não possui, portanto, referência linguística clara. Rastro 
que é fruto do acaso, da neglicência, às vezes da violência (GAGNEBIN, 
2009, p.113) 

 

A noção da efemeridade da escrita é pertinente para pensar Amrik, que é 

uma obra que não apresenta fim ou sentidos interpretativos únicos, tudo se 

apresenta como uma possibilidade, ou melhor, desdobramento. Reservou-se este 

momento para pensar a respeito do desfecho da obra que é também, não por acaso, 

o início do romance: Responde, Amina, aceita casar com o senhor Abraão?, e, de 

forma cíclica, na última página do livro: “Responde, Amina, minha mensageira de 

boa nova, meu oceano do disparate, meu camelinho de prata, aceitas ou não casar 

com o mascate?” 

Outros textos críticos sobre Amrik investigaram o desfecho da obra. Em 

um artigo intitulado “Encontros e contatos em Desmundo e Amrik de Ana Miranda”, 

da professora Sandra Regina Goulart Almeida, Amina, ao pensar na possibilidade do 

casamento, vai em direção aos seus desejos de liberdade, ao amor de Chafic e à 

transgressão, sugerida pela expressão “roubar cavalos”, uma alusão ao mito árabe 

Ali Baba e os Quarenta Ladrões.  

Na dissertação de Fernanda Müller, intitulada “A viagem como imigração: 

relatos do viajante contemporâneo”, o que fica sugerido é que a imigrante libanesa, 

Amina, entrega-se ao presente, reforçando a tradição em detrimento da liberdade. 

No entanto, durante toda a dissertação a autora defende que prevalecem muito mais 

as possibilidades e ambiguidades no texto de Ana Miranda. Segundo ela, a narrativa 

de Miranda não está enunciada com totalidade no papel, mas se dá na interação de 

quem a lê e de quem produz as sugestões lançadas.  

Outro trabalho relevante é a tese de doutorado de Ludmila Giovanna 

Ribeiro de Melo, intitulada “A construção de personagens femininas: uma questão de 

autoria? (uma leitura de Videiras de Cristal e Amrik)”, na qual a autora defende que 

apesar de haver uma tradição nas colônias libanesas de casamentos arranjados, 

Amina foge do padrão ao ponto que ela tem o direito de escolha –  apontando para 
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um lado transgressor de Amina, já que normalmente as mulheres eram destinadas 

ao casamento e à maternidade. Constata, ainda, que tio Naim, representante da 

hegemonia masculina, atribui pontos positivos ao casamento - viver em uma casa 

imensa, ter sexo abençoado na noite – enquanto que Amina acentua o lado 

degradante da união – abrir mão da privacidade, viver para agradar o outro e 

cozinhar. Com esse contraponto, ainda conforme Ludmila Ribeiro, Ana Miranda 

transparece o choque entre os desejos da protagonista e a estrutura patriarcal 

árabe, ambos percebidos nas entrelinhas. Mas, Amina também se vê levada a casar 

com o mascate Abraão, cheia de dúvidas e questionamentos – ele ronca? Viaja 

muito? Ele me deixa dançar na frente de outros homens? 

No entanto, para a pesquisadora, ao passo da narrativa, quando ela 

descobre que Abraão veio muito rico dos Estados Unidos, a sua visão sobre o 

casamento se altera, focando no que poderia receber em troca depois disso: “ai 

como adoro chapéus luvas sapatos flores de asas de insetos véus de musselina 

terei de casar com o mascate regatão? Ai que tentações da vaidade, gosto dos 

vestidos” (MIRANDA, 1997, p.189). Com isso, na última página do romance, mesmo 

que o leitor fique sem uma resposta direta, mas o que fico sugerido, na perspectiva 

da pesquisadora em questão, é que Amina irá aceitar o pedido de casamento: “(...) 

hmmm vestido de noiva de madame Genin, um aperto no coração, um frio 

arrepiando os braços, madame mascate Abraão, madame Abdura, estou feliz (...)” 

(MIRANDA, 1997, p.191). Nesse sentido, apesar de Amina pensar em aceitar o 

pedido de casamento, os seus motivos estão longe daqueles das heroínas 

românticas de seu tempo: amor, maternidade, vida de recato e respeito. Ela pensa 

no que, materialmente, o homem rico poderia lhe proporcionar.  

Diante desses pontos de vistas, pode-se afirmar que aqui a visão 

aproxima-se mais da ideia proferida pela professora Sandra Almeida, quando diz 

que Amina, como ato transgressor, não aceita o pedido de casamento do mascate 

Abraão. Entretanto, Ana Miranda estrutura o romance alicerçado na ideia do entre-

dois ou do pensamento do indecidível, de modo que pode ser que Amina tenha 

aceitado o pedido de casamento, pode ser que Amina não tenha aceitado ou 

também pode ser intencional a criação desta dúvida, tendo em vista que a 

personagem sempre caminha entre as diversas possibilidades. Nesse sentido, Ana 

Miranda dialoga com grandes romancistas brasileiros, como Machado de Assis, com 
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a grande Capitu, de Dom Casmurro. Afinal, Capitu traiu ou não Bentinho? Talvez, e 

essa é a grande genialidade do livro.  

As ambiguidades e os desdobramentos vão sendo colocados pelo próprio 

pensamento de Amina, bem mais do que por suas ações. Tentou-se fazer um 

rastreamento desses pensamentos e como essa dúvida vai se configurando ao 

longo do romance. Na primeira página, quando surge o dilema, há, incialmente, os 

pontos positivos ponderados pelo tio Naim, seguidos de comentários negativos de 

Amina com relação à vida a dois.  

Na página 172, Amina inicia algumas ponderações. Ela tem medo de 

magoar tio Naim ao recusar Abraão: “tio Naim disse que não podia fazer uma coisa 

má com Abraão (...) eu não podia ferir tio Naim ele que sempre me tratou como 

fosse sua filhinha” (MIRANDA, 1997, p.172). Ao mesmo tempo, traz a figura de 

Chafic: “ai Chafic Chafic só de ouvir o nome era calamidade”.  

Na última página da parte 10, há uma retomada da pergunta, depois de 

uma breve descrição de uma festa na casa do Abraão, estando Amina a mais bem 

vestida por conta do tio Naim que a queria casada. A parte 11, é onde aparece de 

fato a tentativa de resposta e os pensamentos de Amina contrapostos ao de tio 

Naim. Essa parte já é iniciada com a mesma pergunta, no Jardim da Luz, da mesma 

forma que foi descrito na primeira página do livro – algo bem cíclico. Tio Naim diz 

que as lembranças mais profundas da alma dele são as de sua aldeia, “o passado 

verdadeiro vive na casa onde nasci” e, com isso, Tio Naim pede para Amina ouvir a 

si mesma, e pensar no quão bom seria esse casamento, já que Abraão pertencia a 

mesma aldeia da família de Amina. Mas, em seguida, já começa o conflito entre as 

falas, pois ela já diz que ele nasceu na mesma aldeia, mas que ela nunca o viu por 

lá, que não lembra dele nem vagamente.  

Na página seguinte, 182, Amina já inicia traçando a dualidade:  

 

Não casar: um feio dois feio rico três barrigudo Casar: um espirituoso e 
podre dois solidão guedelhudo três viaja muito, aiaiai um pequena estatura 
dois forma nada romântica debaixo do casado de sarja preta surrado 
cortado em curva em cima dos quadris quase de mulher abotoado bem alto 
no peito, três cheiro de suor e olhos quase vazios quase tristes (...) quatro 
desajeitado, as pausas entre uma palavra e outra assim tropeçando nos 
pensamentos sempre dizendo uma coisa que já foi dita acabou de ser dita 
(...) Abraão volta das viagens na província picado de mosquito chupado de 
morcego a sola dos sapatos roída nas pedras pés escalavrados ele sai 
magro da lebrina feito scarpegrosse (MIRANDA, 1997, p.182). 
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O curioso dessa ponderação de Amina é que os argumentos estão 

embaralhados e se tornam até cômicos, porque os motivos que ela enumera como 

sendo positivos para o casamento, são, na verdade, negativos e vice-versa, por 

exemplo, quando ela coloca os pontos favoráveis para o não casar, ela coloca feio e 

rico, depois, o argumento para casar é que ele não tem forma nada romântica, que 

ele tem quadril feminino e cheiro de suor. Então, percebe-se uma verdadeira 

confusão de sentidos e pensamentos com o intuito, parece, de não chegar a lugar 

nenhum. Na página 183, a narradora fala de algo bem comum na cultura árabe, a 

questão da força do destino – maktub (já estava escrito) -   ela diz que o destino foi 

escrito e que nada pode mudar a regra, que ela não é dona do seu próprio narizinho, 

levando o leitor a pensar que o destino a levou para um lugar diferente do que 

desejava de fato, o casamento.   

Nesse momento, descreve como ela vai sendo levada pela vida, como 

uma folha na correnteza do rio. Quando ela afirma “houvera um movimento 

involuntário da alma e do mundo”, fica sugerido o momento trágico da dança al 

nahal, como se ela não pudesse esquecer o passado e o suicídio da noiva. “Ele diz, 

Amina, que vai esquecer o passado, pede que esqueças também o passado”.  Ela 

responde: “Esquecer é danoso, a crítica vive na memória (...) a lembrança do que 

aconteceu me atravessa a noite” (MIRANDA, 1997, p.183).  

Em seguida, tio Naim pede para que Amina ouça o seu coração para 

tomar a decisão. Mas, ela lembra do amor por Chafic que inundou seu coração: 

“amando Chafic aprendi a amar tio Naim aprendi a amar a mim mesma até a am-am-

compreender papai” (MIRANDA, 1997, p.184). Antes de finalizar a fala sobre Chafic, 

já aparece o contraponto com relação a Abraão, tudo na mesma página: um dia o 

mascate Abraão vai abrir uma loja na 25 de Março e eu não vou ser mais apenas 

dançarina de festas mas uma dona de mercearia com leque na mão e luva de cetim. 

Antes de finalizar esta página, ainda aparecem mais qualidades de Abraão, de 

acordo com a ótica do tio Naim: “Abraão é maronita de alma invencível como tu, ele 

te ama e é muito bom de aritmética” e finaliza com um tom cômico: “e o tamanho do 

que leva?” (MIRANDA, 1997, p.184).  

Na página 185, ainda mais possibilidades e adjetivos para Abraão: “aíííííí 

as unhas compridas sujas do mascate Abraão, aquele corpo largo e peludo” – mas, 
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o tio prontamente responde: “tudo a teus olhos pesará menos do que asa de mosca, 

Amina, as camisas do Abraão são sempre limpas” (MIRANDA, 1997, p.185). 

Começam a surgir as falas do desejo do casamento como forma de suprir vaidades: 

“Abraão vai me dar amor e carícias e beijos e vestidos hmm” (MIRANDA, 1997, 

p.185).  

No capítulo “Sapo roncador”, como sugere o próprio título, Amina 

demonstra sua preocupação com o ronco do mascate à noite e segue com suas 

indagações: “ele pode suportar a minha insônia? Ele me deixa dançar na frente dos 

outros homens? Usar chinó de tranças? ” (MIRANDA, 1997, p.187). E prossegue 

falando do seu desejo de ter muitos vestidos para as diversas ocasiões, inclusive 

vestido de noiva feito pela costureira famosa, madame Genin, ou seja, tem-se o 

casamento como possibilidade real.  

Seguindo, no outro tópico, “Renda de Blonda”, continua a falar do vestido 

de noiva, imagina a noite de núpcias, tendo Abraão como seu escravo. Na página 

189, ela fala das tentações de vaidade, de como ela adora roupas, sapatos, 

chapéus, luvas. Mas, como nas outras páginas, começa a dizer que não sabe se 

Abraão a ama, pois, talvez, seja como os outros mascates, só pense em trabalhar, 

guardar dinheiro para o retorno ao Líbano. Dando continuidade a esse dilema, a 

penúltima página segue o mesmo ritmo, falas de tio Naim elogiando e falando das 

maravilhas que poderia ser o casamento – “ele não é hipócrita e te vai purificar como 

potassa tua escória” (MIRANDA, 1997, p.190), enquanto que a protagonista segue 

lembrando de Chafic - “o regatão Abraão nunca me fará esquecer, pão pão cão cão 

ninguém fará, a brasa virou cinza mas o coração de uma mulher jamais abrigará um 

novo amor”. Essa página termina com o tio Naim falando da necessidade de ela 

continuar com as tradições religiosas, para ela ter filhos e parar de tagarelar no 

mercado.  

E, finalmente, na última página, a pergunta vem à tona novamente, 

seguida de uma adivinhação: “A pronúncia incorreta de adeus resulta na palavra 

retorno, e a laranja azeda resulta em fogo”. E, adiante, complementa: “hmmm 

vestido de noiva de madame Genim, um aperto no coração, um frio arrepiando os 

braços, madame mascate Abraão, madame Abdura, estou feliz”. Só que para 

completar o jogo das contradições, finaliza: “na rua meninos libaneses queimam 

bastões com chuvas de estrelinhas, fogos de artifício, Chafic Chafic, ai que bela 
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noite para roubar cavalos! ” 

Como se vê, a autora vai delineando a possibilidade de um casamento 

voltado para suprir desejos materiais e sexuais, bem diferente do ideal romântico, já 

que seus sentimentos eram reservados a Chafic. A última página do romance é 

bastante sugestiva, pensando nessa adivinhação lançada por ela - a pronúncia 

incorreta de adeus resulta na palavra retorno – será que Amina teria, então, 

mostrado que linguisticamente adeus e retorno são duas coisas muito próximas, 

sugerindo adeus a sua vida de liberdade no Brasil e, automaticamente, retorno à 

tradição árabe? Ou adeus às tradições e retorno aos desejos do corpo e da alma? 

Não se sabe.  

Quando ela fala “Chafic Chafic, ai que bela noite para roubar cavalos” 

prefigura a ideia de que Chafic volta à cena e a possibilidade do casamento se 

desmancha, porque a imagem é de uma noite feliz juntamente com o seu grande 

amor, que era vendedor de fogos de artifício e, não por acaso, a noite está repleta 

de bastões com chuvas de estrelinhas e fogos de artifício. Traz ainda uma referência 

que aparece em outro momento da obra, que é o preconceito em torno de libaneses, 

como ladrões de cavalos: “os libaneses ensinaram aos ocidentais as cavalgadas 

noturnas, o amor aos cavalos, a roubar cavalos” (MIRANDA, 1997, p.137).  

Um dado curioso é que Amina se auto-intitula madame Abraão, sugerindo 

que depois que ela se casasse receberia o sobrenome do marido, mas no Líbano as 

mulheres depois do casamento não trocam o sobrenome para o do marido, pois 

permanecem com o sobrenome do pai, para continuar com a “linhagem patriarcal” – 

uma forma de mostrar para a sociedade a árvore familiar da mulher, de onde ela 

veio. Então, mais um dado a causar estranhamento e dúvida ao leitor.  

Além dessa questão do casamento, muitas outras questões são deixadas 

em aberto na obra, como o desaparecimento da mãe, que é uma presença-ausência 

na vida de Amina. O leitor não tem acesso ao paradeiro de Maimuna: por que minha 

mãe foi embora, tio Naim? E tio Naim como sempre ficou em silêncio ao ouvir essa 

pergunta como se fosse o guardião de um segredo. Por esse jogo da autora, que 

estrutura o romance como um “bosque em silêncio”, que se resolve pensar na 

escrita como traço ou como indecibilidade, ou seja, o trabalho que a literatura 

explora, no qual “se subtrai à oposição entre falso e verdadeiro, aparente e 

essencial, interior e exterior na série de oposições platônicas que também não tem 
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fim mas se deixa fixar pelo valor de verdade” (Derrida in NASCIMENTO, 2001, p.95). 

O indecidível supõe que o que eu digo nunca corresponde a uma tese, ou seja, 

possibilita a perda da marca da origem, trazendo outra lógica, afirmando a lógica do 

outro/outros.  

Toda essa discussão remete à teoria da espectralidade, desenvolvida por 

Derrida, em Espectros de Marx (1994), a de pensar a possibilidade do espectro, o 

espectro como possibilidade. Precisa-se, segundo Derrida, dirigir aos espíritos, que 

seriam nesse caso, o abismo, o inesperado e o irreconhecível, enfim, o diferente. É 

válido ressaltar que o grande papel da Literatura seria o de pensar as coisas além 

da sua superficialidade, já que na pós-modernidade experiencia-se um grande 

processo de “entificação”, em que o ser foi esquecido de vez. A poesia seria, então, 

a ferramenta para “desautomatizar” a percepção e renovar os sentidos. Assim é 

Amrik, uma produção de sentidos que fogem à lógica dicotômica do isto ou aquilo.  

Pensar a estrutura do arquivo literário como espectral é pensar na 

“contramão” dos discursos da historiografia tradicional e, por esse motivo, Derrida 

opta por trabalhar com o psicanalista Sigmund Freud, uma vez que esse propõe um 

arquivamento diferenciado, como um contragolpe sobre a historiografia e até mesmo 

sobre a história da formação de um conceito. Na versão clássica, o arquivo seria um 

conjunto de documentos estabelecidos como positividades, com caráter de 

objetividade, que tinha como intuito organizar, preservar, abarcar, conter, fixar, situar 

o que quer que exista enquanto tal, em si mesmo e por si mesmo, promovendo uma 

violência pelo desejo de presença. 

Todavia, na concepção de Derrida, o arquivo é necessariamente lacunar, 

descontínuo, marcado pelos esquecimentos. Então, “a constituição do arquivo 

implicaria necessariamente no apagamento e no esquecimento de seus traços, 

condição necessária para sua própria renovação” (DERRIDA, 2001, p.23). Nesse 

sentido, o conceito de arquivo se vê comprometido na/pela diferença, que residindo 

no interior de toda e qualquer afirmação, imprime a marca da cisão, da 

heterogeneidade, do corpo uno, homogêneo e delimitável. Em outras palavras, o 

que a diferença compromete é a ideia de arquivo como algo preservado, guardado, 

portanto, “arquivado”. 

Essa seria uma pulsão de destruição, chamada também como pulsão de 

arquivo, afirma Derrida (2001). Tem-se um desejo de arquivo, no entanto esse 
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desejo é marcado pela finitude radical e pelo esquecimento. Amrik, mesmo com toda 

sua carga histórica, é um mal de arquivo, promove desleituras nas formas de ver e 

compreender o Oriente. Por se tratar de romance de imigração nada melhor que 

uma linguagem que abarque novos e múltiplos sentidos, uma obra que, desse modo, 

reivindica o estatuto de uma única interpretação e de uma única história. Uma obra 

abismo, como diz Amina: “éramos separados por antigos abismos e por baixo do 

abismo havia outro abismo”. Vale lembrar da observação de José Castello sobre os 

recursos utilizados por Ana Miranda do início ao fim do romance: “Numa linguagem 

circular que se aproxima das vertigens produzidas pela dança do ventre, ela lança 

seus leitores numa experiência hipnótica, em que as palavras fazem as vezes de 

véus, encobrindo uma história na qual, no fim, só se alcançam as sombras” 

(CASTELLO, 1997, p.74). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Término de leitura de um livro de poemas não pode ser o PONTO FINAL. 
[...] Meta desejável: alcançar o  

PONTO DE EBULIÇÃO. 
Morro e transformo-me.  

(WALY SALOMÃO, grifos do autor) 
 

 

 
Haverá algo a ser “finalizado”? O processo de escrita permanece em devir. 

Pensar em sujeitos migrantes é acreditar na potência das imagens, na dualidade 

que armazenam e dissipam nas mobilidades físicas ou psicológicas. O (i)migrante é 

um hóspede, e, a propósito, há de se considerar o fato de que o termo – hóspede, 

em latim, hostis, significa tanto hóspede, como inimigo, denotando e figurando 

linguisticamente a figura do que chega, do estrangeiro que perturba. Estudar, 

portanto, as figuras dos estrangeiros, exilados, não remete a uma busca pela 

“essência” do que as autores projetaram e que as obras, portanto, percorrem, no 

entanto, sem pretensões elucidativas, o movimento foi traçar transversalidades, 

conjugar e experimentar linhas teóricas, fazer dobras no pensamento de modo que 

uma se erga, se repita, se difira, se expanda de outras e outras dobras. Algo de 

rizoma, pensando com Deleuze e Guatarri (1995), surge daí, de múltiplo, não só 

pelo fato de ser construído de muitas partes, mas por ser reerguido de muitas 

maneiras e de linhas diversas, em direções perpendiculares. O sentido do verbo 

dobrar ajuda, pode ter o sentido de dividir alguma coisa de forma infinita, de maneira 

que as pequenas frações cheguem à condição molecular, que pode ser a metáfora 

dessas possibilidades e a visão da porosidade do pensamento.  

Os romances que foram postos para análise trazem à tona a imagem das 

identidades oscilantes de (i)migrantes, errantes, exilados, em constante embate 

entre a negociação com a cultura da nação que os acolhe e a preservação de suas 

tradições. Amrik (1997), trouxe histórias de imigrantes que procuram preservar a 

cultura de origem, mantendo costumes gastronômicos, expressões da língua 

materna, tradições religiosas e culturais, como forma de manutenção da memória do 

passado no Líbano. Dessa forma, as memórias construídas pela narradora Amina 

foram compreendidas como possibilidade de afirmação cultural e/ou territorial, 

pensando nas estratégias que utiliza para (re)construir espaços e modos de vida, do 
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passado, que ativam o sentimento de pertencimento a um determinado grupo étnico. 

Em outras palavras, a memória é uma demanda do presente, ou melhor, uma 

posição ética, pois a reconstrução da memória, entrelaçada às expressões culturais, 

como a culinária, a dança e os provérbios, servem para ativar o sentimento de ser e 

estar da comunidade libanesa no Brasil, na tentativa de demarcar ou reivindicar uma 

identidade(s) árabe(s).  

Ana Miranda utiliza-se das figuras de Amina e tio Naim para expor as 

condições econômicas do Brasil de outrora, além do processo inicial da 

consolidação do processo industrial e da urbanização em São Paulo. Miranda 

aborda uma legião de personagens, não nomeados, que trabalham na construção 

da cidade que viria a ser São Paulo. Esses trabalhadores, em grande parte 

estrangeiros, eram pessoas de baixa renda, com pouca escolarização, ou seja, 

sujeitos socialmente marginalizados. A capital da oportunidade transforma-se, 

para o imigrante, em espaço de segregação, onde se tem pouquíssimas chances 

de prosperidade financeira.  

A vida dos imigrantes pobres está bem longe de se igualar ao do sonho 

imaginado. O que Ana Miranda escancara com as experiências de Amina é a 

situação do imigrante nas grandes cidades, tendo que lutar contra um sistema 

capitalista, que impõe condições injustas e degradantes de trabalho. Amina, em 

sua narrativa de imigração, apresenta o espaço urbano como lugar da 

marginalidade, ou melhor, um ambiente de mal-estar constante para quem chega 

e deseja construir um novo estilo de vida. Dessa forma, Miranda recria a imigração 

libanesa para o Brasil, de um ponto de vista bastante social e econômico, trazendo 

a figura da mulher e do mascate, prioritariamente, para mostrar essas relações de 

trabalho conflituosas e desgastantes, muitas vezes. A sonhada América 

transforma-se em dura realidade, no suor e na luta pela sobrevivência nas partes 

pobres da cidade.   

Tatiana Salem, por sua vez, dialoga com vozes ancestrais e um discurso 

filosófico pulsante para falar da condição do imigrante e, por extensão, de si mesma 

e de sua herança cultural. Delineia a figura do estrangeiro na ficção, traduzindo um 

pensamento derridiano de que a questão do estrangeiro é também uma questão do 

ser. Assim, o estrangeiro não é apenas aquele que se desloca, mas o lado oculto de 

nossa própria identidade. Ademais, Levy (2007) tematiza os deslocamentos 
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espaciais e temporais aliados ao deslocamento subjetivo, como se buscasse pelo 

espaço interior dos personagens e da própria narradora. Em razão disso, notou-se 

uma escrita que enfoca a necessidade de conhecer e se reconhecer na trajetória de 

vida dos pais e dos avós, procurando significar o sentimento de não pertencimento 

aos lugares, seja o de origem ou o lugar do outro.   

Nesse sentido, a escrita é a forma encontrada de realizar um luto 

pendente, que é pessoal, mas ao mesmo tempo, coletivo, familiar (é o peso da 

herança que se herda sem escolha). Assim, a ficção é uma forma de se apropriar 

de fantasmas, falar com e para os mortos e tentar dar sentido à trajetória de 

mulher-judia-turca-brasileira-portuguesa que aparece na narrativa. Há uma 

urgência de escrita, não apenas como registro, mas como uma necessidade de 

não deixar as experiências serem dissipadas no tempo e no espaço, devido às 

várias segregações e dispersões dos povos judeus. Esse é o ponto chave: a 

escrita, para a protagonista, é uma necessidade própria de imigrantes judeus. 

Como foi abordado, o judeu é, inevitavelmente, o sujeito da diáspora, que vive o 

entre-dois, em um infinito e múltiplo devir, em uma aprendizagem de Alteridade – 

“sabe com certeza que seus descendentes serão estrangeiros, numa terra que 

não será deles” (Gênesis, 15:13 in FUKS, 2000, p. 78). 

Os deslocamentos parecem provocar um sentimento de luto ou dor nas 

personagens, de ambos os romances, pois a saída do lugar de origem não é algo 

espontâneo ou natural, mas ligado às forças de poder que os obrigam a sair de 

casa, por problemas econômicos, políticos, religiosos ou sociais. Nessa condição, 

a experiência do luto tem papel importante para a definição do estrangeiro, pois 

aquele que se desloca tem em comum duas nostalgias: desejo de retornar ao local 

de origem; reconhecimento da língua materna como a “última casa”. O estrangeiro 

aparece quase sempre como uma não realização, seja no seu lugar ou no lugar do 

Outro, é sempre uma negatividade que está em destaque, como se quisesse dizer 

que o mundo está sempre fora de órbita.  

Nessas condições o estrangeiro apresenta uma nova ideia de 

felicidade,  “entre fuga e origem: um limite frágil, uma homeostase provisória” 

(KRISTEVA, 1994, p.12). Como se o próprio desenraizamento trouxesse felicidade 

(por ter chegado na terra prometida), mas uma “felicidade cabisbaixa”, pois ele 

sempre terá na lembrança o território de outrora, mesmo estando inserido 
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economicamente na nova sociedade que o recebe (importante lembrar que os 

romances mostram que o trabalho é a forma mais apropriada que o imigrante 

encontra para se integrar no novo espaço). A dor do processo é sempre existente, 

mas é silenciada como forma de procurar caminhos ou de dar uma trégua a si 

mesmo. Precisa-se esquecer o passado para viver em paz o presente.   

Essa tentativa de apagamento do passado é, para Said (2003, p.36), uma 

necessidade urgente que os exilados sentem de reconstituir suas vidas rompidas, 

“preferem ver a si mesmos como parte de uma ideologia triunfante ou de um povo 

restaurado”. Para ele, o ponto crucial é que “uma situação de exílio sem essa 

ideologia triunfante – criada para recuperar uma história rompida em um novo todo – 

é praticamente insuportável e impossível no mundo de hoje” (SAID, 2003, p.36). O 

autor acrescenta que não se pode esquecer que o exílio, seja ele político, 

econômico, religioso ou ideológico, impõe uma “condição de perda terminal”, que é 

“condição criada para negar a dignidade” (SAID, 2003, p.126). Para ele, a condição 

de estar distante de seu país lhe proporciona um saber, que é a consciência da 

provisoriedade das pátrias, fronteiras, levando a entender que o exílio provoca uma 

imensa sensação de estranheza e aprisionamento, que o faz buscar saída para a 

sua condição à deriva. Em outras palavras, há uma vida mutilada depois do exílio, 

por conta da condição de desamparo e solidão – impossibilidade de retorno -, 

porém, existe a possibilidade de novas conexões, relações e construções, 

principalmente através da inserção no mercado de trabalho. 

Além disso, deve-se considerar que a (i)migrante aparece, nos 

romances em análise, como narradoras protagonistas que abandonam as 

condições de percepção habituais do cotidiano, dos discursos midiáticos, das 

instituições de controle político e jurídico e recriam versões que estão na 

contramão dos discursos oficiais. Desse modo, os sujeitos errantes aparecem 

como contradiscurso, alguém que vem de fora e desestabiliza percepções de 

identidade e nação. O interessante é que eles, os estrangeiros, ocupam uma 

posição privilegiada, por ser de dentro e fora ao mesmo tempo, e isso acaba por 

possibilitar a construção de uma identidade nacional distante de noções de 

totalização.  

Tanto Ana Miranda quanto Tatiana Salem se apropriam de um discurso 

ativo para criticarem a autoridade paterna da tradição canônica. Fazem isso a 
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partir de uma linguagem transgressora, da escolha das narradoras, nas imagens 

produzidas sobre a mulher imigrante em terras estranhas, também pelos discursos 

que procuram desnaturalizar estereótipos em torno do corpo ou da figura feminina. 

Neste cenário, a relação entre escrita feminina e narrativa híbrida (auto-

ficção/ficção/historiografia) não é ocasional, decorre de um processo de 

questionamento do lugar historicamente atribuído à expressão feminina: o da 

linguagem privada, pensada nos limites da moral. Assim, há uma ética na 

elaboração de escritas públicas que colocam em xeque visões tradicionais dos 

gêneros discursivos, explorando as possibilidades de sentido entre o documental e 

o literário ou ao processo íntimo e pessoal de reconstrução de uma subjetividade 

fragmentada pelas impossibilidades e perdas do eu narrativo.  

Amina e a protagonista de A chave de Casa narram suas experiências de 

mulher-(i)migrante, com um tom melancólico, muitas vezes. Os relatos da viagem, o 

percurso migratório das personagens pendem para o relato do exilado – aquele para 

o qual a viagem é, a princípio, sem volta, por ter sido imposta. A dor do exílio, da 

qual também fala Edward Said (2003): pior que a morte seria vagar pelo território de 

não pertencimento. A sensação de estar, mas de não poder “ser”. Quem eu sou em 

meio ao desconhecido? Sou de cá ou de lá? Ou do entre-dois? Essa solidão imposta 

pelo deslocamento é sempre visível.  

Foi esse aspecto da ambivalência de diálogos ou, como fala Said (2003), 

essa consciência contrapontística (do antigo e do novo lugar) que se tomou como 

ponto de partida e chegada nesta pesquisa. Ana Miranda e Tatiana Salem parecem 

reivindicar a heterogeneidade e a diferença como um princípio necessário e urgente 

para pensar o mundo de imigrantes, exilados, errantes. Aqui, como uma aranha 

sempre a refazer sua teia, desejou-se apontar os planos de atravessamentos, que 

poderão ser úteis para futuros atravessadores, pensando tanto nas involuções como 

nas evoluções. A questão trazida por esta pesquisa não se relaciona ao fim, mas à 

continuação, ao levar adiante aprendizados construídos em uma “experiência do 

fora”. Sobre a sensação de falta, explana-se o desejo de posteriormente estudar a 

literatura de (i)migrantes na perspectiva de uma literatura menor, no sentido de 

Deleuze e Guattari, ou seja, o que uma minoria fez em língua maior. Portanto, a 

imagem que insiste em afirmar é sempre e necessariamente a do abismo, a dos 
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espaços sem cercas, do lugar que possibilita travessias, mas nem sempre 

passagem. 
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