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RESUMO 

 A investigação dos temas apresentados no romance Ce que le jour doit à la 
nuit, de Yasmina Khadra, através da subtração de uma fatia social da realidade 
argelina, justifica a reflexão sobre questões de identidade, pertencimento social, 
apatia frente à realidade adversa, violência, xenofobia, e, sobretudo, a respeito da 
imposição da cultura da colonização ocidental sobre o mundo oriental por intermédio 
de artifício linguístico, político e religioso. A partir do estudo deste romance, diversos 
aspectos serão abordados, denotando como a ficção e a realidade são próximas e 
capazes de propor desvelamentos, apontar pensamentos, atitudes e 
comportamentos, além de ações demasiadamente cruéis, embora possíveis de serem 
praticadas socialmente. Quanto à metodologia utilizada, apresentam-se os 
pressupostos teóricos que orientam as reflexões relacionadas aos principais temas 
desta Dissertação: a identidade cultural; a colonização e a política assimilacionista; a 
alienação e a mimetização do the french way of life; a xenofobia e o entre-dois 
mundos; a experiência dos pieds-noirs; o conflito identitário; o preconceito étnico-
cultural. Esses temas serão explorados na narrativa de Yasmina Khadra à luz de 
textos que dialoguem com as ponderações aqui expressas. Ce que le jour doit à la 
nuit é um romance que toma os leitores pelas mãos e pelos sentidos e lhes permite 
transitar entre o amor e a frustração, as guerras, o preconceito, as amizades, as 
crenças e a dúvida – social ou psicológica – de ser o que se é. Por intermédio desta 
Dissertação apreende-se, em larga amplitude, o campo de conhecimento de mundo 
sobre questões existenciais humanas vitais ou fundamentais. 
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RÉSUMÉ 

 

L'approfondissement des thèmes présentés dans le roman de Yasmina Khadra, 

Ce que le jour doit à la nuit, par la soustraction d'une tranche sociale de la réalité 

algérienne, justifie la réflexion sur les questions d'identité, d'appartenance sociale, 

d'apathie face à la réalité adverse, de violence, de xénophobie, et surtout d'imposition 

de la culture de la colonisation occidentale au monde oriental par des artifices 

linguistiques, politiques et religieux. À partir de l'étude de ce roman, plusieurs aspects 

seront abordés dénotant comme la fiction et la réalité sont si proches et capables de 

proposer un dévoilement, signalant des pensées, des attitudes et des comportements, 

en plus d'actions trop cruelles, bien que possibles à pratiquer socialement. Quant à la 

méthodologie utilisée, les hypothèses théoriques qui guident les réflexions liées aux 

principaux thèmes de ce mémoire de maîtrise sont présentées: identité culturelle; 

colonisation et politique assimilationniste; aliénation et imitation du mode de vie 

français; xénophobie et entre-deux mondes; l'expérience des "pieds-noirs"; conflit 

identitaire; préjugés ethniques-culturels. Ces thèmes seront explorés dans le récit de 

Yasmina Khadra à la lumière de textes qui dialoguent avec les considérations 

exprimées ici. Ce que le jour doit à la nuit est un roman qui prend les lecteurs par les 

mains et les sens et leur permet d'évoluer entre l'amour et la frustration, les guerres, 

les préjugés, les amitiés, les croyances et le doute - social ou psychologique - d'être 

ce que l'on est. À travers ce mémoire de maîtrise, le champ des connaissances du 

monde sur les questions existentielles humaines vitales ou fondamentales est 

appréhendé dans un large éventail. 
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ABSTRACT 

 

The investigation of the themes presented in the novel Ce que le jour doit à la 

nuit, by Yasmina Khadra, through the subtraction of a social slice of the Algerian reality, 

justifies reflection on questions of identity, social belonging, apathy in the face of 

adverse reality, violence, xenophobia, and, above all, about the imposition of the 

culture of Western colonization on the Eastern world through linguistic, political, and 

religious artifice. From the study of this novel, several aspects will be approached, 

denoting how fiction and reality are close and capable of proposing unveilings, pointing 

out thoughts, attitudes, and behaviors, as well as actions that are too cruel, although 

possible to be practiced socially. As for the methodology used, the theoretical 

assumptions that guide the reflections related to the main themes of this dissertation 

are presented: cultural identity; colonization and assimilationist politics; alienation and 

the mimicking of the French way of life; xenophobia and the between-two worlds; the 

experience of the pieds-noirs; the identity conflict; the ethnic-cultural prejudice. These 

themes will be explored in Yasmina Khadra's narrative in the light of texts that dialogue 

with the considerations expressed here. Ce que le jour doit à la nuit is a novel that 

takes the readers by the hands and senses and allows them to move between love 

and frustration, wars, prejudice, friendships, beliefs, and the doubt - social or 

psychological - of being what one is. Through this dissertation, the field of world 

knowledge on vital or fundamental human existential questions is widely apprehended. 
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INTRODUÇÃO  

 

 Ao se ler o premiado romance de Yasmina Khadra, Ce que le jour doit à 

la nuit, agraciado com os prêmios literários: Prix Roman France Télévisions 

(2008), Meilleur livre de l'année 2008 par le magazine Lire, Prix des Lecteurs 

Corses (2009), Prix "Les Dérochères" (Canada 2010), Finaliste Prix de la 

Littérature Internationale (Berlin 2010), conhece-se um pouco sobre a história da 

Argélia. O país, atualmente tido como potência regional, situado no noroeste da 

África, na região do Magrebe, palavra esta de origem árabe que significa “onde 

o sol se põe”, é fornecedor de gás natural para a Europa, possuindo a 17ª maior 

reserva de petróleo do mundo, a segunda maior da África. Pratica-se ainda na 

Argélia a agricultura, com destaque para o cultivo de videiras e oliveiras. 

  Cabe observar que, apesar do romance ter recebido vários prêmios 

internacionais e outros livros do mesmo autor serem conhecidos em muitos 

países, alguns transformados em roteiros cinematográficos e teatrais, como o 

próprio romance objeto dessa Dissertação, e ainda que existam no Brasil muitas 

obras desse escritor em português, e muitas delas resenhadas por jornalistas 

especializados em sites relacionados a lançamentos de livros, não há registro 

acadêmico, salvo melhor juízo, até o momento de elaboração desta pesquisa, 

com a utilização de algum título literário de Yasmina Khadra. Não se encontraram 

notícias no âmbito da literatura ou de qualquer linha de pesquisa em 

Dissertações ou Teses, ainda que tenha sido apresentado no Brasil em 2006 o 

livro O atentado, com tradução de Ana Montoia, e tendo o autor recebido convite 

para a participação na Bienal do Livro de 2007, no Rio de Janeiro.  

Dentre as mais conhecidas, algumas de suas obras traduzidas em 

português são: O que o dia deve à noite, tradução de Sandra M. Stroparo, As 

Sirenas de Bagdá, tradução de Regina Salgado Campos e As Andorinhas de 

Cabul, tradução de Regina Salgado Campos.  

Para abordar alguns temas mais visíveis neste romance, Yasmina 

Khadra, pseudônimo de Mohammed Moulessehoul, escritor magrebino, 

apresenta a Argélia mais especificamente na cidade de Rio Salado, atualmente 

El-Malah, lugarejo situado a uns sessenta km de Orã, segunda cidade argelina 
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em população. A narrativa ficcional se inicia cem anos depois da invasão 

francesa, ocorrida em 1830, que propiciou a entrada de muitos colonizadores 

europeus, oriundos principalmente da França, Itália, Espanha e Malta, para 

cultivar e morar nas melhores áreas das cidades argelinas, beneficiando-se do 

confisco de terras populares pelo governo francês.  

Os temas desenvolvidos nesta Dissertação, quais sejam o entre-dois, o 

preconceito étnico, o perfil do colonizado e do colonizador e a complexa relação 

entre eles, serão abordados à luz de Hospitalidade francesa, de Tahar Ben 

Jelloun, Pele negra máscaras brancas e Os condenados da terra, de Frantz 

Fanon, L'entre-deux, de Daniel Sibony, Na casa de meu pai, de Kwame Appiah, 

O retrato do colonizado precedido de retrato do colonizador, O retrato do 

descolonizado árabe-mulçumano e alguns outros e O homem dominado, de 

Albert Memmi, Orientalismo e Cultura e Imperialismo, de Edward Saïd, dentre 

outras obras que enriquecerão o diálogo de maneira pontual. 

O norte da África, muito conhecido como Magrebe desde outras épocas, 

como também hoje em dia, por conta da migração era considerado uma área de 

passagem, de comércio, enfim, a ligação entre os dois continentes, o europeu e 

o africano. Talvez por esse fato, o de haver todo esse trânsito, a população local 

não tenha sido muito influenciada por povos que simplesmente transitavam por 

ali.   

Havia lá um povo denominado berbere que vivia nos arredores dessa 

região desenvolvendo sua cultura e sua língua, ainda que fosse atacado por 

conquistadores/colonizadores que o forçavam a deixar a costa marítima das 

terras e ir para o interior do território.  Assim, os berberes dominaram grandes 

extensões de terras, como registrado no romance aqui estudado, até a chegada 

da expansão islâmica, quando chegaram os árabes, divulgando sua crença e 

propagando a arabização através do Islã. 

Os berberes resistiram a ataques de muitos povos, foram subjugados, 

colonizados, anexados, mas conseguiam sempre sua independência de volta. 

Passaram pelo poder de Roma, pela invasão dos Vândalos e pelo Império 

Bizantino, e ainda mantinham o domínio de parte das terras que lhes 

pertenceram até a chegada dos árabes, aos quais os berberes impuseram 
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resistência, o que proporcionou, em represália, o início da colonização árabe no 

interior do território. Em razão de muitas guerras e ataques sofridos por parte da 

Espanha, que assumiu o controle de algumas cidades da costa magrebina, o 

povo daquelas áreas foi levado a pedir auxílio ao império Otomano, que 

estabeleceu as atuais fronteiras argelinas. O que acontece em seguida é a 

entrada da França nas terras argelinas. É importante informar que a Argélia foi 

invadida efetivamente em 1830, mas já havia a intenção de anexação do 

território em 1827. Dada a história pregressa das relações político-diplomáticas 

vividas pelos líderes do território que se tornaria a Argélia e os franceses desde 

1798 houve um evento que resultou em uma ruptura diplomática em 1827 e em 

um embargo marítimo de três anos, o que parecia indicar a iminente possessão 

do território pelo império francês. A partir desse fato, os franceses impediram a 

comunicação do povo daquelas terras com o mundo comercial, levando o 

general de guerra francês a pedir aos deputados as chaves do dito território que, 

em 1831, se tornaria a Argélia, segundo o livro Histoire de l'Algérie 

contemporaine: 1830-1988 (9e éd. mise à jour) (AGERON, 1990). 

Como dito antes, o suporte teórico respalda informações que permitem 

reflexões sobre temas essenciais nas relações que regiam as colônias, como se 

lê no excerto de Albert Memmi, no qual se encontram comentários sobre as leis 

que dão suporte à desigualdade em relação aos colonizados e aos privilégios 

que os colonizadores obtinham: 

 

Estrangeiro, chegado a um país pelos acasos da história, ele 
consegue não somente criar um espaço para si como também 
tomar o do habitante, outorgar-se espantosos privilégios em 
detrimento de quem tem direito. E isso não em virtude das leis 
locais, que de certa forma legitimam a desigualdade pela 
tradição, mas alterando as regras aceitas, substituindo-as pelas 
suas. Ele aparece, assim, como duplamente injusto: é um 
privilegiado e um privilegiado não legítimo, isto é, um usurpador. 
E, enfim, não apenas aos olhos do colonizado, mas aos seus 
próprios olhos. (MEMMI 2007, p. 42) 

 

 Observando esse comentário, alguns fatos tornam-se mais claros. Os 

descendentes desses europeus e os judeus argelinos tinham direito à cidadania 

francesa e ao voto, embora os argelinos, de maioria muçulmana, não tivessem 

esse mesmo direito. Com vislumbre dessas garantias, ir para uma colônia não 
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era uma incerteza, não era aventurar-se em um deslocamento rumo ao limbo, 

mas, antes de tudo, a viagem era uma tentação à prosperidade que as regras do 

jogo colonizador proporcionavam, pois todos eles gozavam de prerrogativas 

assimilacionistas dos costumes da metrópole, por pertencerem a povos de 

mesmos princípios, uns por serem europeus e já possuírem alguns hábitos em 

comum com os dos colonizadores de fato, os franceses, como a religião e a 

noção de organização das cidades, por exemplo, e outros pela vontade de não 

serem vistos como diferentes, caso dos judeus. Assim, eles, judeus e europeus 

não franceses, agiam como grandes colaboradores da metrópole, assimilavam 

mais rapidamente as regras e o modo de vida dos franceses e os praticavam na 

colônia, visto que, embora não sendo colonizados, conseguiam manter relações 

mais próximas com os que o eram de fato e favoreciam o colonizador na 

imposição dessas regras que ditavam as melhorias para o país. Ainda que 

vivessem muito próximos dos colonizados, mantinham o status de 

colonizadores, o que sempre lhes garantiu a imposição das leis que igualmente 

os beneficiavam, como se lê em Memmi: 

 

[...] nosso viajante nos proporá a melhor definição que existe da 
colônia: lá se ganha mais e se gasta menos. Vai-se para a 
colônia porque as situações são asseguradas, os tratamentos 
elevados, as carreiras mais rápidas e os negócios mais 
frutuosos. Para o jovem diplomado ofereceu-se um posto, para 
o funcionário uma promoção, para o comerciante, reduções 
substanciais de impostos, para o industrial, matéria-prima e 
mão-de-obra a preços insólitos. (MEMMI 2007, p. 38) 

 

Foi acrescida à Dissertação a depuração do tema colonização, 

apresentado ao longo de todo o romance, no qual, em vários momentos, o 

narrador aborda o assunto, mostrando a face do colonizador valendo-se de seu 

“direito” às terras e aos serviços quase escravos prestados pelos colonizados. 

Através de uma visão distorcida sobre o Oriente e os orientais, aqueles se 

autorizavam a dominar os colonizados.  

 Sob o olhar de Edward Saïd em O Orientalismo, referenciamos aqui um 

trecho de seu livro que sustenta nossa análise:   
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Neste ponto chego ao terceiro significado de Orientalismo, cuja 
definição é mais histórica e material que a dos outros dois. 
Tomando o final do século XVIII como ponto de partida 
aproximado, o Orientalismo pode ser discutido e analisado como 
a instituição autorizada a lidar com o Oriente — fazendo e 
corroborando afirmações a seu respeito, descrevendo-o, 
ensinando-o, colonizando-o, governando-o: em suma, o 
Orientalismo como um estilo ocidental para dominar, reestruturar 
e ter autoridade sobre o Oriente. (SAÏD 2007, p. 29) 

 

 Logo, pode-se compreender que, para além de uma simples narrativa 

fictícia, encontra-se também a constatação de atos colonizadores que foram 

reais na história desse país, como teorizado no livro O homem dominado, por 

Albert Memmi, que ajuda a iluminar esta pesquisa: 

 

[...] em todo homem dominado há certa dose de recusa de si, 
nascida em grande parte do esmagamento das suas exclusões. 
[...] Como, aliás, podemos esperar o contrário? Quando as 
condições objetivas são tão pesadas, tão corrosivas, como 
podemos acreditar que não resultará disso nenhuma destruição, 
nenhuma distorção na alma, na fisionomia e na conduta do 
oprimido? (MEMMI, 1968, p. 89)  

 

E, continuando o pensamento, o autor apresenta os atos supracitados 

como denúncia, sob o ponto de vista dos descendentes da ex-colônia francesa, 

visto que não se tratava mais da Argélia de outrora, mas da mesma, eivada do 

movimento colonizador. Esta afirmação tem apoio em Literatura e engajamento 

- De Pascal a Sartre, do escritor Benoît Denis. 

 São abordados, mesmo que de maneira romantizada, os percalços 

trazidos pela colonização para as vidas sociais e emocionais dessas pessoas 

que viveram àquela época e que alimentavam incertezas, expectativas e desejos 

de liberdade. No entanto, o que restava aos colonizados eram sobras de tudo o 

que lhes pertencera, como se apreende da citação acima de Memmi, onde fica 

claro que os colonizados eram excluídos de tudo o que fora a felicidade de suas 

vidas. Tal situação dialoga com o excerto do romance em uma conversa descrita 

entre Younes, personagem narrador, e Jaime Jimenez Sosa, descendente de 

espanhóis e dono de uma das mais importantes fazendas do país: 
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— Há muito tempo, senhor Sosa, muito antes do senhor e de 
seu tataravô, um homem esteve no lugar onde o senhor está. 
Quando ele levantava os olhos para essa planície, não podia 
deixar de se identificar com ela. Não havia estradas nem trilhos, 
e a mata não o incomodava. Cada rio, morto ou vivo, cada 
sombra, cada pedra lhe devolvia a imagem de sua humildade. 
Esse homem era confiante. Porque era livre. Só tinha uma flauta 
para chamar as cabras e um casebre para se esconder dos 
chacais. Quando ele se deitava sob a árvore que aí está, ele só 
precisava fechar os olhos para se sentir vivo. O pedaço de bolo 
ou o pão de cebola que comia valiam mil banquetes. [...] É 
porque não queria mal a ninguém que ele se acreditava 
protegido das agressões até o dia em que, no horizonte que ele 
enchia de sonhos, viu chegar o seu tormento. Confiscaram sua 
flauta e seu casebre, suas terras e seus rebanhos, e tudo o que 
era para ele um bálsamo da alma. E hoje, querem que ele 
acredite que estava nesse lugar por acaso, e se espantam e se 
revoltam quando ele desconfia de tudo isso [...]. (KHADRA, 
2011, p. 288-289. Tradução Sandra M. Stroparo)1 

  

 A história narrada tem início nos anos 1930, entre as duas guerras mundiais, 

estendendo-se até a primeira década do século XXI. Isso mostra que o passivo 

histórico do livro é um momento de tensão mundial, particularmente para a 

Argélia, principalmente no período adulto do personagem principal, ou seja, dos 

anos 1950 ao início dos anos 1960, quando esse país conquistou sua 

independência.   

 O intuito desta pesquisa é identificar, no romance em questão, rastros ou 

caminhos que a colonização deixou na economia, na cultura e no psicoemocional 

dos colonizados, buscando colaborar talvez com um aprofundamento da questão 

identitária no período pós-colonial da Argélia, além de dar maior visibilidade a 

essas questões  aqui no Brasil. Esse povo guardou, em relação a si próprio, 

 
1 — Il y a très longtemps, monsieur Sosa, bien avant vous et votre arrière-arrière-grand-père, un homme 
se tenait à l’endroit où vous êtes. Lorsqu’il levait les yeux sur cette plaine, il ne pouvait s’empêcher de 
s’identifier à elle. Il n’y avait pas de routes ni de rails, et les lentisques et  les ronces ne le dérangeaient 
pas. Chaque rivière, morte ou vivante, chaque bout d’ombre, chaque caillou lui renvoyaient l’image de 
son humilité. Cet homme était confiant. Parce qu’il était libre. Il n’avait, sur lui, qu’une flûte pour rassurer 
ses chèvres et un gourdin pour dissuader les chacals. Quand il s’allongeait au pied de l’arbre que voici, il 
lui suffisait de fermer les yeux pour s’entendre vivre. Le bout de galette et la tranche d’oignon qu’il 
dégustait valaient mille festins. […] C’est parce qu’il ne voulait de mal à personne qu’il se croyait à l’abri 
des agressions jusqu’au jour où, à l’horizon qu’il meublait de ses songes, il vit arriver le tourment. On lui 
confisqua sa flûte et son gourdin, ses terres et ses troupeaux, et tout ce qui lui mettait du baume à l’âme. 
Et aujourd’hui, on veut lui faire croire qu’il était dans les parages par hasard, et l’on s’étonne et s’insurge 
lorsqu’il réclame un soupçon d’égards… […] (KHADRA, Yasmina. Ce que le jour doit à la nuit. Paris : Éditions 
Julliard, 2008, p. 306) 
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marcas da visão que o mundo possui deles até nossos dias, da mesma forma 

que mantém a própria visão deles diante do mundo, conforme é informado em 

jornais da atualidade. Enfim, apresenta-se, dessa maneira, uma abordagem de 

alguns fatos sobre os argelinos, e acerca da nação retratada nesta obra literária.  

Encontrar-se-á uma saída para a crise identitária?   

No segundo capítulo, serão trabalhados os temas da colonização e a 

política assimilacionista implementada pela França e a alienação e mimetização 

do the french way of life como consequência desse artifício. No terceiro capítulo, 

serão trabalhados a xenofobia e o “entre-dois” mundos, que são algumas das 

questões de cunho emocional e psicológico trazidas, para o romance, pela 

colonização francesa. As questões xenofóbicas e o “entre-dois” deixam como 

fruto a experiência dos pieds-noirs e o conflito identitário vivido por alguns 

personagens. Para o aprofundamento desses temas, estabelecer-se-á um 

diálogo com textos dos escritores teóricos Albert Memmi, Daniel Sibony, Edward 

Saïd, Frantz Fanon, Kwame Appiah e Tahar Ben Jelloun, textos esses que 

podem ser encontrados nos livros citados na página 12 desta Dissertação e que 

apoiam toda essa pesquisa. 
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2 A COLONIZAÇÃO E A POLÍTICA ASSIMILACIONISTA: ALIENAÇÃO E 

MIMETIZAÇÃO DO THE FRENCH WAY OF LIFE 

 

 O autor descreve uma típica família árabe que vive no interior da Argélia, 

cultiva a terra e é composta pelo pai, Issa, pela mãe, pela filha caçula, Zahra, e 

o menino Younes, que é quem conta essa história. Observa-se que, ao longo de 

toda a obra, o nome da mãe do narrador não é citado. Fica a pergunta sobre sua 

insignificância social, ou, muito duvidosamente, por descuido do autor. 

 Na iminência da colheita, se passa uma catástrofe que muda o rumo 

dessas vidas. A catástrofe foi uma sabotagem aos planos do pai de Younes, que 

foi obrigado a entregar suas terras por causa das dívidas e da hipoteca das 

mesmas. Esse fato vai levá-los a tentar a sorte em uma cidade grande chamada 

Orã. É importante observar que não foi um acidente que se abateu sobre essa 

família. O que se passou foi um atentado, ou um procedimento típico de 

colonizadores, com o fim de tirar-lhes as terras, como se pode observar no 

diálogo de Issa, o pai, e o mercador, Miloud: 

- Quando vi o fogo ao longe, naquela noite, achei que um pobre-
diabo voltava para o inferno, mas não podia imaginar que era 
você. 

- É a vontade do Senhor – disse meu pai.  

- É mentira, e você sabe disso. Quando os homens fazem 
maldades o Senhor está ausente. Não é justo sobrecarregá-lo 
pelos malfeitos que somos os únicos a tornar possíveis. Quem 
poderia odiar você a ponto de queimar sua plantação, Issa, meu 
bravo? (KHADRA, 2011, página 19. Tradução Sandra M. 
Stroparo)2 

 

 E cabe aqui criar um novo liame com os pensamentos do escritor Albert 

Memmi, na passagem do livro Retrato do colonizado precedido do retrato do 

colonizador, que faz a apresentação do colonizador como um usurpador 

bastante desonesto, beneficiando-se, em vários aspectos, de infortúnios alheios, 

 
2 — Lorsque j’ai vu les feux au loin, cette nuit-là, j’ai compris qu’un diable retournait en enfer, sauf que 
j’étais loin de me douter qu’il s’agissait de toi. 
— C’est la volonté du Seigneur, fit mon père.   
— C’est faux, et tu le sais. Là où le sévissent les hommes, le Seigneur est disqualifié. Ce n’est pas juste de 
l’accabler des méfais que nous sommes les seuls à rendre possibles. Qui pouvait t’en vouloir au point de 
brûler tes récoltes, Issa, mon brave ? (KHADRA, 2008, pages 19-20) 
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usando de todos os privilégios, legítimos ou ilegítimos, que sua posição lhe 

oferece ou, ainda mais grave, que sua suposta condição de superior, enquanto 

civilizado, garante, como se lê abaixo: 

 

O colono só pode absolver a si mesmo ao perseguir 
sistematicamente a desumanização do colonizado, isto é, ao 
identificar-se a cada dia um pouco mais com o aparelho 
colonial. O terror e a exploração desumanizam, e o explorador 
se sente autorizado por essa desumanização a explorar ainda 
mais. (MEMMI 2007, p. 29)  

 

 E, sob o signo desse privilégio, o colonizador se autoriza à opressão 

cultural, moral, enfim, humana do colonizado, trazendo-lhe desalento e 

desespero, tirando-lhe toda e qualquer expectativa de reerguer a existência e de 

reorganizar seu cotidiano, pois o aviltam às extremas consequências, retirando-

lhe o sustento e o lançando à sorte errante.  

 No primeiro contato com a “civilização”, os personagens chegam a Orã. 

Younes deslumbra-se e encanta-se com a organização, fato que é teorizado no 

texto de Saïd, O Orientalismo, e indica com clareza o que ele havia percebido e 

tudo o que lhe havia maravilhado. Porém, em razão da postura ou orgulho de 

seu pai, que se negou a aceitar a ajuda de seu irmão que morava na cidade, 

Younes e sua família foram levados para o outro lado da cidade, onde ele 

conheceu o contraponto da visão paradisíaca que dela tivera. Younes evidencia 

tais fatos nas seguintes falas: 

 

A cidade! ... Eu não suspeitava que aglomerações assim 
pudessem existir. Era um delírio. [...] Atrás da praça se 
alinhavam casas a perder de vista, encaixadas graciosamente 
umas nas outras, com sacadas floridas e janelas altas. As ruas 
eram asfaltadas, ladeadas por calçadas. [...] Famílias se 
espreguiçavam nas varandas, em torno de mesas brancas 
guarnecidas de garrafas e copos altos de laranjada, enquanto 
meninos de tez rosada, com ouro nos cabelos, saltitavam nos 
jardins. [...]. Estava em outro planeta. (KHADRA, 2011, p. 23. 
Tradução Sandra M. Stroparo)3 

 
3 La ville!... Je ne soupçonnais pas que des agglomérations aussi tentaculaires puissent exister. C’était 
délirant. […] Derrière la place s’alignaient des maisons à perte de vue, joliment emboîtées les unes sur les 
autres, avec des balcons fleuris et des fenêtres hautes. Les chaussées étaient asphaltées, bordées de 
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 E logo em seguida ele constata uma outra realidade: 

 

Não há nada mais terrível do que o outro lado da cidade. Basta 
contornar um conjunto de casas para passar do dia à noite, da 
vida à morte. Hoje, ainda não posso me impedir de sentir um 
estremecimento cada vez que me lembro dessa experiência.  
(KHADRA, 2011, p. 26. Tradução Sandra M. Stroparo)4 

 

  A observação feita por Younes era a constatação da impossibilidade de 

imaginar que pudesse existir aquele tipo de aglomeração. A cidade era muito 

organizada, com belas casas, com tudo em seu devido lugar. Claro que também 

havia divergências dos seus costumes em relação aos usos de indumentárias e 

outros hábitos e comportamentos que lhe causaram estranhamento. As pessoas 

também se vestiam de maneira diferente. As mulheres não usavam véu. Homens 

usavam bermudas, camisas abertas até a barriga e chapéus na cabeça. 

Desnudava-se um novo mundo ante seus olhos. E tudo fica muito claro para as 

observações de Younes, pois a Europa (entenda-se a França), enquanto 

colonizadora, trazia avanços tecnológicos e conforto para os seus, mas também 

a salvação, isto é, a civilidade para os colonizados, impondo-lhes regras, 

mostrando-lhes como viver e respeitar os próximos e compreender os privilégios 

que estes novos próximos, ou “salvadores” dos destinos daquele país, se davam 

exclusivamente em razão dos benefícios que traziam consigo de seu país de 

origem, e que, por ordem natural, alcançariam a todos, transformando, através 

da língua, cultura e organização política de nação, a partir da visão dos conceitos 

que eles, os colonizadores, tinham em relação aos colonizados: 

 

Portanto, o Orientalismo não é um simples tema ou campo 
político refletido passivamente pela cultura, pela erudição ou 
pelas instituições; nem é uma grande difusa coletânea de textos 
sobre o Oriente; nem é representativo ou expressivo de alguma 
execrável trama imperialista “ocidental” para oprimir o mundo 

 
trottoirs. […] Des familles se prélassaient sur les vérandas, autour de tables blanches garnies de carafons 
et de hauts verres d’orangeade, tandis que des bambins au teint vermeil, avec de l’or dans les cheveux, 
gambadaient dans les jardins ; […] J’étais sur une autre planète. (KHADRA, 2008, page 24)   
4 Il n‘y a rien de plus grossier que les volte-face de la ville. Il suffit de faire le tour d’un pâté de maisons 
pour passer du jour à la nuit, de vie à trépas. Aujourd’hui encore, je ne peux m’empêcher d’avoir un frisson 
chaque fois que j’évoque cette foudroyante expérience. (KHADRA, 2008, pages 27-28) 
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“oriental”. É antes a distribuição de consciência geopolítica em 
textos estéticos, eruditos, econômicos, sociológicos e filológicos; 
é a elaboração não só de uma distinção geográfica básica (o 
mundo é composto de duas metades desiguais, o Oriente e o 
Ocidente), mas também de toda uma série de “interesses” que, 
por meios como a descoberta erudita, a reconstrução filológica, 
a análise psicológica, a descrição paisagística e sociológica, o 
Orientalismo não só cria, mas igualmente mantém; é, mais do 
que expressa, uma certa vontade ou intenção de compreender, 
em alguns casos controlar, manipular e até incorporar o que é 
um mundo manifestamente diferente (ou alternativo e novo); é 
sobretudo um discurso que não está absolutamente em relação 
correspondente direta com o poder político natural, mas antes é 
produzido e existe num intercâmbio desigual com vários tipos de 
poder, modelado em certa medida pelo intercâmbio do poder 
político (como um regime imperial ou colonial), o poder 
intelectual (como as ciências dominantes, por exemplo, a 
linguística ou a anatomia comparadas, ou qualquer uma das 
modernas ciências políticas), o poder cultural (como as 
ortodoxias e os cânones de gosto, textos, valores), o poder moral 
(como as ideias sobre o que “nós” fazemos e o que “eles” não 
podem fazer ou compreender como “nós” fazemos e 
compreendemos). Na verdade, o meu argumento real é que o 
Orientalismo é — e não apenas representa — uma dimensão 
considerável da moderna cultura político-intelectual e, como tal, 
tem menos a ver com o Oriente do que com o “nosso mundo”. 
(SAÏD, 2003, p. 40 - 41) 

 

 Fica assim evidenciada a relação de superioridade que vai garantir, aos 

primeiros, vantagens em detrimento dos segundos, pois, como foi dito antes, os 

mais simples colonizadores sempre estavam em melhores condições de vida, de 

existência, de relação com o governo da colônia, com o império que lhes 

outorgava direitos e poderes, enquanto os colonizados eram expurgados para 

as periferias.  

 A observação de que “o lugar onde foram morar era muito sujo” (disse 

Younes), mostra a diferença social da colonização e a mimetização da 

metrópole, para o “bem-estar” dos colonizadores e/ou seus descendentes que 

viviam nas cidades “civilizadas, evoluídas”, e a periferia, que era destinada aos 

colonizados que perderam seus recursos, suas terras e se tornavam reféns 

desses lugares que lhes eram disponibilizados para sobreviver, indo trabalhar 

como mão-de-obra barata para os dignos senhores cidadãos e seus vizinhos 

abastados.  
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 Agora ele já percebe a diferença entre esses dois lugares: a riqueza e a 

pobreza que delimitam esses espaços. A realidade que se apresentava nesse 

novo lugar era um tanto quanto inóspita, totalmente desconhecida por Younes e 

seu pai. 

 É importante notar a percepção dessas delimitações espaciais, dessa 

destinação de lugares desprovidos de recursos básicos de sobrevivência por 

Younes, pois ela se relaciona perfeitamente, em determinadas passagens de 

sua narrativa, com textos como o de Fanon em Pele negra máscaras brancas, 

que ajudam a elucidar essa análise do romance. É tamanha a aceitação de 

Younes, que se pode afirmar que lhe foi inculcado um sentimento de inferioridade 

face ao colonizador, como se depreende do seguinte trecho, onde André, 

descendente de colonizadores ricos, maltrata um empregado árabe, Jelloul, na 

presença de Younes:  

José se levantou e fez menção de chamar Jelloul de volta. André 
o pegou pelo braço e o obrigou a se sentar. 
–– Não se meta nisso, José. Você não tem empregados, não 
sabe como é... Os árabes são como polvos. É preciso bater 
neles para esticá-los. 
Percebendo a minha presença, corrigiu: 
–– Enfim... alguns árabes. 
Meio constrangido, levantou-se e correu para o mar. Nós 
ficamos olhando enquanto ele nadava e espirrava água para 
todos os lados. Um mal-estar se instalou. José não conseguia 
conter a indignação. Seu rosto tremia. Fabrice fechou o livro que 
estava lendo e me olhou implacável. 
–– Você deveria ter feito ele calar a boca, Jonas. 
–– Por quê? –– eu disse, aborrecido. 
–– Os árabes. Ele não tem o direito de falar assim e acho que 
você devia mostrar isso a ele.   
–– Não, não tenho que mostrar nada a ele. Tenho é que saber o 
meu lugar. (KHADRA, 2011, p. 142. Tradução Sandra M. 
Stroparo)5 

 
5 José se leva et s’apprêta à rappeler Jelloul. André le saisit par le poignet et l’obligea à se rassoir. 
— T’occupe pas de ça, José. Tu n’as pas de valets, toi, et tu sais pas ce que c’est… Les Arabes, c’est comme 
les poulpes ; il faut les battre pour les détendre. 
Se rendant compte que j’en étais un, il rectifia : 
— Enfin… certains Arabes. 
Et, prenant conscience de l’intolérable abjection de ses dires, il bondit sur ses jambes et courut se jeter à 
la mer. 
Nous le regardâmes nager en soulevant d’énormes gerbes d’eau dans son sillage. Une gêne s’était 
installée sous la tente. José avait du mal à contenir son indignation ; ses mâchoires roulaient furieusement 
dans sa figure. Fabrice referma le livre qu’il était en train de lire et me fixa avec sévérité. 
— Tu aurais dû lui clouer le bec, Jonas. 
— À quel sujet ? fis-je, dégoûté. 
— Des Arabes. J’ai trouvé ses propos inadmissibles et je m’attendais à ce que tu le remettes à sa place. 
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 E com essa última frase constata-se a força da colonização presente nos 

mais distantes e menos atingidos membros da sociedade colonizada, pois 

Jonas/Younes já era da 5ª geração pós-colonização, totalmente apoiado nos 

seus amigos “colonizadores”, mas, ainda assim, mantinha e sustentava a ideia 

de que ele devia saber e guardar o lugar que lhe era determinado, imposto e 

inculcado aos seus ancestrais. 

 A esse respeito, tomando por base as reflexões de Césaire, em Pele negra 

máscaras brancas, aprofunda-se o olhar sobre a situação relatada acima: “Falo 

de milhões de homens em quem deliberadamente inculcaram o medo, o 

complexo de inferioridade, o temor, a prostração, o desespero, o servilismo.” 

(CÉSAIRE, 1950 apud FANON, 2008, p. 25). 

 Porém, fato era que a marca da colonização ficara clara aos olhos de 

Younes/Jonas desde seu contato com esse mundo civilizado, desde a chegada 

a Orã. As dificuldades impostas a seu pai não eram provadas por seu tio, que já 

havia assimilado o modus vivendi da metrópole, quando ele próprio voltou a 

Jenane Jato, bairro periférico de Orã, onde tinha habitado enquanto morava com 

seus pais. Os moradores das ruas próximas e seus vizinhos de cortiço o 

receberam com estranheza, como se ele fosse de outro mundo. Essa percepção 

ele evidencia no seguinte trecho:  

 

Lá fora, o pátio estava silencioso. Nenhuma confusão, nenhum 
barulho de briga.  Será que estavam escutando na nossa porta? 
Saindo, surpreendi todo o grupo de vizinhos em torno do poço. 
[...]. Parecia que tinham medo de me quebrar se se 
aproximassem. Os diabinhos de Badra quase não respiravam. 
Eles, que mexiam em tudo, naquele momento colavam as mãos 
ao corpo. Bastava eu ter trocado de roupa para desnorteá-los. 
Ainda hoje me pergunto se, afinal de contas, o mundo não é só 
aparências. Se você tem uma cara mal-ajambrada e um saco de 
juta sobre a barriga vazia, é pobre. Se você lava o rosto, dá uma 
penteada nos cabelos, enfia umas calças limpas, é outra pessoa. 
Dependia de tão pouco. [...]. Tudo se constrói em nossas 
cabeças. O que os olhos descobrem o pensamento adota, e 
achamos que ali está a realidade imutável dos seres e das 

 
— Il y est déjà, Fabrice. C’est moi qui ignore où est la mienne. (KHADRA, 2008, pages145-146) 
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coisas. (KHADRA, 2011, p. 89 – 90. Tradução Sandra M. 
Stroparo)6 

 

 A citação acima reforça o excerto do livro de Fanon, mas ameniza um 

pouco a inculcação de Younes/Jonas, pois, desde muito cedo, percebeu e viveu 

situações relacionadas à suposta superioridade dos colonizadores, que interferia 

na vida de tantos homens, mulheres e crianças, e que chegava a ele de tantas 

direções, de tantas fontes diversas, que quase justificaria sua apatia diante dela. 

Em pouco tempo depois, na narrativa, Younes/Jonas relata dois episódios 

relacionados à xenofobia, a qual será evocada aqui pela ligação com a visão que 

o colonizador cria sobre o colonizado, diminuindo-o, menosprezando-o, 

aniquilando a sua origem, tornando-a fonte de desprezo e motivo de 

inferioridade: 

 

Tinha sido ferido em meu amor-próprio e, pela primeira vez, 
compreendia que minha dor não se limitava à de minha família. 
Ela podia se estender às pessoas que eu nunca tinha visto, mas 
que se tornavam tão próximas de mim quanto meu pai e minha 
mãe. O incidente aconteceu durante a aula. Tínhamos 
entregado os deveres e Abdelkader estava constrangido. Ele 
não tinha feito o seu. O professor o pegou pela orelha, o fez subir 
no estrado e o apresentou à classe. “O senhor pode me dizer 
por que não entregou a lição como seus colegas, senhor 
Abdelkader?” O aluno mantinha a cabeça baixa, vermelho de 
vergonha. “Por que, senhor Abdelkader? Por que o senhor não 
fez o dever?” Sem resposta, o professor se dirigiu ao resto da 
classe: “Alguém pode nos dizer por que o senhor Abdelkader 
não fez o dever? Sem levantar dedo, Maurice respondeu no 
meio do tumulto: “Porque os árabes são preguiçosos, senhor.” 
Todos começaram a rir e eu fiquei furioso. (KHADRA, 2011, p. 
93. Tradução Sandra M. Stroparo)7  

 
6 Dehors, le patio se taisait. Pas de chahut, pas de bruits de lutte. Le patio se taisait ; écoutait-il à notre 
porte ? En sortant dans la cour, je surpris l’ensemble de nos voisins autour de la margelle. […] On aurait 
dit qu’ils craignaient de m’abîmer en m’approchant. Les diablotins de Brada ne respiraient presque plus. 
Eux qui fourraient leurs doigts partout gardaient leurs mains collés à leurs flancs. Il m’avait suffi de changer 
de vêtements pour les déboussoler. Aujourd’hui encore, je me demande si, tout compte fait, le monde 
n’était qu’apparences. Vous avez une  bouille en papier mâché et un sac de jute par-dessus votre ventre 
creux, et vous êtes un pauvre. Vous vous lavez la figure, donnez un coup de peigne dans vos cheveux, 
enfilez un pantalon propre, et vous êtes quelqu’un d’autre. Cela tenait à si peu de chose.[…] Tout se 
façonne dans la tête. Ce que les yeux découvrent, l’esprit l’adopte, et on pense que c’est là la réalité 
immutable des êtres et des choses. (KHADRA, 2008, page 90) 
 
7 J’avais été blessé dans mon amour-propre et, pour la première fois, je comprenais que ma douleur ne 
se limitait pas à celle de ma famille et qu’elle pouvait s’étendre à des gens que je ne connaissais ni d’Eve 
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 Após um tempo, quando se muda para Rio Salado, ele vai se deparar 

novamente com a desqualificação de sua raça, na ocasião em que conhece 

Isabelle Rucillio, uma menina com muita atitude, arrogante, que sempre atuava 

à sua maneira. Ela se apresenta a ele e o convida para ir ao seu aniversário. No 

dia da festa, ela o apresenta a todos como seu melhor amigo. Ele teve com ela 

a experiência do primeiro beijo, mas esse namorico acabou tão de repente 

quanto começou. Pela segunda vez, Younes é levado a se confrontar com o não 

pertencimento à realidade que ele acreditava ser a sua. Não lhe bastava ter olhos 

azuis e parecer um europeu. Isso não fazia dele um Jonas verídico. Todos 

podiam chamá-lo por Jonas, mas ele seria sempre Younes, um árabe que jamais 

pertenceria ao mundo de Isabelle. E ela jamais poderia se casar com ele: 

[...] Chamei Isabelle pela janela. Como sempre fazia. Isabelle 
não desceu para me abrir a porta. Depois de me espiar 
longamente pelas frestas, abriu as venezianas com barulho 
furioso e gritou: 
–– Mentiroso! 
Entendi, pelo seco de sua voz e pela incandescência de seu 
olhar, que ela estava morrendo de ódio de mim. Isabelle usava 
sempre esse tom e esse olhar quando queria deixar claro que 
era inimiga de alguém. 
E, como eu ignorava o que tinha feito e não esperava ser mal 
recebido, fiquei sem voz. 
–– Não quero ver você nunca mais –– lançou decididamente. 
Era a primeira vez que eu a ouvia gritar assim em público. 
— Por quê?... — ela gritou, horrorizada com a minha 
perplexidade. — Por que você mentiu pra mim?... 
— Eu nunca menti para você. 
— Ah, é?... Você se chama Younes, não é? Younes?!... Então 
por que se passa por Jonas? 
— Todo mundo me chama de Jonas!... Isso faz diferença? 
— Toda! — urrou ela, se esgoelando. 
Seu rosto congestionado tremia de despeito. 
— Isso faz toda a diferença!... 
Depois de ter retomado o fôlego, disse, sem apelação: 
— Nós não somos do mesmo mundo, Younes. O azul de seus 
olhos não é suficiente. 

 
ni d’Adam mais qui devenaient, l’espace d’un affront, aussi proches de moi que mon père et ma mère. 
L’incident s’était produit durant le cours. Nous avions rendu nos devoirs, et Abdelkader était confus. Il 
avait omis de s’acquitter du sien. L’instituteur l’avait saisi par l’oreille, fait monter sur l’estrade et présenté 
à la classe. « Pouvez-vous nous dire pourquoi vous n’avez pas de copie à me soumettre à l’instar de vos 
camarades, monsieur Abdelkader ? » L’élève pris en faute gardait la tête basse, écarlate de honte. « 
Pourquoi, monsieur Abdelkader ? Pourquoi n’avez-vous pas fait votre devoir ? » N’obtenant pas de 
réponse, l’instituteur s’était adressé au reste de la classe : « Quelqu’un peut-il nous dire pourquoi M. 
Abdelkader n’a pas fait son devoir ? » Sans lever le doigt, Maurice avait répondu dans la foulée : « Parce 
que les Arabes sont paresseux, monsieur. » L’hilarité qu’il avait déclenchée autour de lui m’avait broyé. 
(KHADRA, 2008, pages 93-94) 
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Antes de fechar as venezianas da janela na minha cara, ela 
soluçou com raiva e desprezo e acrescentou: 
— Sou uma Rucillio, esqueceu?... Você pode me imaginar 
casada com um árabe?... Prefiro morrer! (KHADRA, 2011, p. 127 
– 128. Tradução Sandra M. Stroparo)8 
 

 Ainda lembrando Frantz Fanon, ficam bastante evidentes os “cuidados” 

que Jonas/Younes passa a usar em prol de seu bem-estar contínuo, posto que 

é do seu conhecimento que os colonizadores e seus descendentes vão sempre, 

em sua maioria, partilhar da mesma ideia, da mesma crença, da mesma visão 

sobre os colonizados, tornando-os, sob qualquer aspecto, inferiores, pela 

maneira de agir, de crer, de se relacionar com os outros:  

 

[...] A inferiorização é correlato nativo da supervalorização 
europeia. Precisamos ter coragem de dizer: é o racista que cria 
o inferiorizado. 
Com essa conclusão, aproximamo-nos de Sartre: “O judeu é um 
homem que os outros homens consideram judeu: eis a verdade 
simples de onde se deve partir... É o antissemita que faz o 
judeu”. 
Quais são os casos excepcionais de que nos fala Mannoni? São, 
simplesmente, aqueles em que o “evoluído” descobre-se, de 
repente, rejeitado por uma civilização que ele, no entanto, 
assimilou. De modo que a conclusão seria a seguinte: à medida 
que o verdadeiro “malgaxe-tipo” do autor assume a “conduta 
dependente”, tudo vai às mil maravilhas. Mas se ele esquece o 
seu lugar, se por acaso se mete na cabeça que quer igualar-se 

 
8 [...] J’appelai Isabelle par la fenêtre. Comme d’habitude. Isabelle ne descendit pas m’ouvrir. Après 
m’avoir longuement épié à travers les persiennes, elle ouvrit les volets dans un claquement courroucé et 
me cria :  
— Menteur ! 
Je compris, à la sécheresse de son ton et à l’incandescence de son regard, qu’elle m’en voulait à mort. 
Isabelle usait toujours de ce ton et ce regard quand elle s’apprêtait à déployer ses inimitiés. 
Ignorant ce qu’elle me reprochait et ne m’attendant pas à être accueilli à froid de cette façon, je restai 
sans voix. 
— Je ne veux plus te revoir, lâcha-t-elle sentencieusement. 
C’était la première fois que je l’entendais tutoyer quelqu’un. 
— Pourquoi ?... s’écria-t-elle, horripilée par ma perplexité. Pourquoi m’as-tu menti ?... 
— Je ne vous ai jamais menti. 
— Ah oui ?... Ton non est Younes, n’est-ce pas ? You-nes ?... Alors pourquoi tu te fais appeler Jonas? 
— Tout le monde m’appelle Jonas… Qu’est-ce que ça change ? 
— Tout ! hurla-t-elle en manquant de s’étouffer. 
Son visage congestionné frétillait de dépit : 
— Ça change tout !... 
Après avoir repris son souffle, elle me dit, sans appel : 
— Nous ne sommes pas du même monde, monsieur Younes. Et le bleu de tes yeux ne suffit pas. 
Avant de me claquer les volets de la fenêtre au nez, elle émit un hoquet de mépris et ajouta : 
— Je suis une Rucillio, as-tu oublié ?... Tu m’imagines mariée à un Arabe ?... Plutôt crever ! (KHADRA, 
2008, pages128-129) 
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ao europeu, então o dito europeu se irrita e rejeita o audacioso 
– que, nesta ocasião, e neste “caso excepcional”, paga com um 
complexo de inferioridade sua rejeição da dependência. 
(FANON, 2008, p. 90) 
 

 Apesar da citação acima estar relacionada aos judeus e aos malgaxes, 

cabe aqui a correlação entre o colonizador europeu e o colonizado magrebino,  

e não importa se de origem francesa ou qualquer outra. Enquanto o colonizado 

mantiver seu lugar servil e dependente, ele será tratado com relativa igualdade, 

como no caso do Jonas/Younes, que estava “domesticado”, que havia 

assimilado todos os costumes daquela civilização que o acolhia “tão” bem. Ele 

estava ali, entre amigos. Por que iria indispor-se com o patrão do empregado 

árabe, só porque esse patrão estava desqualificando a sua raça? Não era 

inteligente para ele se portar de outra forma, visto que muitos benefícios lhe 

caíam ao colo, mesmo os que salvaram sua vida. Apesar desses benefícios lhe 

serem atirados em rosto, eram sempre bem-vindos. Apesar de não parecer falta 

de caráter, Jonas sabia que precisava, ou lhe era útil essa benesse, mesmo 

quando não era tão evidente que ela surgiria em seu auxílio. Um exemplo forte 

dessa situação de bom relacionamento colonizador/colonizado ocorreu no 

momento em que Jonas/Younes foi preso por ajudar a FLN (Frente de Libertação 

Nacional). Por conta da antiga amizade com Isabelle Rucillio, o pai dela, Pepe 

Rucillio, que era um homem ilustre, uma autoridade moral, a pedido da filha 

intercedeu por ele, Jonas: 

De manhã, a porta se abriu para Pepe Rucillio. 
Estava acompanhado de um oficial uniformizado. 
— Nós não terminamos com ele, senhor Rucillio. 
— Vocês estão perdendo tempo, tenente. Trata-se de um triste 
mal-entendido. Esse rapaz é vítima de uma coincidência infeliz. 
O coronel também está convencido disso. Pense bem, eu jamais 
protegeria um fora da lei. 
— O problema não é esse. 
— Não há nenhum problema, e não haverá — prometeu o 
patriarca. 
Devolveram minhas roupas. 
Lá fora, de pé na entrada que parecia um alojamento, Krimo e 
seus homens me viam escapar por entre seus dedos, 
desrespeitados, e entenderam que o patriarca de Rio Salado 
tinha defendido minha inocência junto às mais altas autoridades 
militares e se responsabilizava por mim. (KHADRA, 2011, p. 330 
– 331. Tradução Sandra M. Stroparo)9 

 
9 Au matin, la porte s’ouvrit sur Pépé Rucillio. 
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 Por outro lado, o discurso tornava-se opressor em caso de insurreição do 

colonizado, visto que, neste caso, era importante lembrá-lo do bem-estar da 

convivência com o colonizador, que era ótimo ser bem aceito e bem visto nesse 

círculo de amizades, que só os que eram bem-educados e integrados, ou 

“assimilados”, podiam participar desses bens, dessa aceitação. Era urgente 

enquadrá-lo nessas regras essenciais à boa convivência, ao status de ser quase 

igual, quase “humano”. Bem adestrado. Totalmente capaz de mimetizar a cultura 

deles e nunca questionar as diretrizes da boa vizinhança, enfim, não criar 

problemas. E foi tudo o que Jonas/ Younes ouviu quando foi interceder por 

Jelloul, quando este último fora preso, acusado de assassinar José Sosa, primo 

do André Sosa. Jonas/Younes foi falar com o senhor Jaime Jimenez Sosa, pai 

de André. E lhe fala, em um dos raros momentos de coragem, em favor de um 

árabe, quando então foi lembrado a Jonas/Younes que ele foi criado em um bom 

lugar e que deveria permanecer nele, conforme podemos ler em um extrato do 

diálogo: 

 
— Qual é o problema, Jonas? 
— É um pouco complicado. 
— Então vá direto ao assunto. 
— É sobre Jelloul. 
Ele teve um sobressalto. Seus maxilares se contraíram. Ainda 
assim, levantou o chapéu e enxugou o rosto com um lenço. 
— Você me decepciona, meu jovem. Você não é feito dessa 
massa e está muito bem onde está. [...] 
— Jonas, meu pobre Jonas — ele me interrompeu —, você não 
sabe do que está falando. Você é um rapaz bem-educado, 
integrado e inteligente. Fique fora dessas histórias de 
vagabundos. Você ficará menos isolado. (KHADRA, 2011, p. 
284. Tradução Sandra M. Stroparo)10 

 
Il était accompagné d’un officier en tenue de combat. 
— Nous n’en avons pas fini avec lui, monsieur Rucillio. 
— Vous perdez votre temps, lieutenant. Il s’agit d’un triste malentendu. Ce garçon est victime d’une 
malheureuse coïncidence. Votre colonel en est persuadé, lui aussi. Vous pensez bien, jamais je ne me 
permettrais protéger un hors-la-loi. 
— Le problème n’est pas là. 
— Il n’y a pas de problème, et il n’y en aura pas, lui promit le patriarche. 
On me remit  mes vêtements. 
Dehors, dans la cour caillouteuse de ce qui semblait être un cantonnement, Krimo et ses hommes me 
regardaient leur filer entre les doigts, dépités, outragés. Ils comprenaient que le patriarche révéré de Rio 
Salado avait plaidé mon innocence auprès des plus hautes autorités du secteur militaire, qu’il se portait 
garant de moi.(KHADRA, 2008, pages 349-350)   
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 E, ainda mais, além de todo esse argumento contra os colonizados, eles 

se arrogam o direito de se proclamarem a solução econômica e social da colônia, 

posto que foram eles, os colonizadores, que trouxeram avanços, a modernidade, 

a civilidade, que deram “ares” de metrópole à colônia, principalmente com a 

ajuda dos “pseudo-colonizadores”, ou seja, os oriundos de outros países, mas 

com mais proximidade cultural, religiosa e de valores com o país colonizador. 

Eles facilitavam a política assimilacionista, contaminando as cidades, aldeias, 

povoados, com o modo de viver, de se portar em comunidade, de modificar a 

maneira de enxergar a vida, principalmente nas questões relacionadas à 

economia. Essa estrutura era bem disseminada e protegida pelos demais 

colonizadores, como os espanhóis, os italianos e os judeus, por exemplo, que 

as assimilaram e difundiram. Rechaçavam qualquer um que fosse de encontro a 

tais regras, pois esse era um perigo enorme a todas as regalias que eles 

“conquistaram”. O oriental, árabe, jamais poderia cuidar de todos esses 

benefícios, conforme o diálogo abaixo entre Jonas/Younes e o sr. Sosa:  

   

— Esta grande construção que me serve de fortaleza, esta 
grande casa branca, aonde vim ao mundo e onde, criança, corri 
feliz e livre, pois bem, foi meu pai que a construiu com suas 
próprias mãos como um monumento à gloria dos seus... . Esse 
país nos deve tudo... . Nós cortamos estradas, colocamos os 
trilhos dos trens até as portas do Saara, erguemos pontes sobre 
cursos de água, construímos cidades, umas mais belas que as 
outras, e cidades de sonho ao redor da vegetação... . Fizemos 
da desolação milenar um país magnífico, próspero e ambicioso, 
e de um chão miserável e pedregoso um fabuloso jardim do 
Éden... . E você quer nos fazer crer que nos matamos de 
trabalhar por nada? [...]  
— Não concordo, Jonas. 
[...] A Argélia é uma invenção nossa. Ela é o que fizemos de 
melhor, e nós não deixaremos nenhuma mão impura sujar 

 
10 — C’est quoi le problème, Jonas ? 
— C’est un peu compliqué. 
— Alors, va droit au but. […] 
— C’est à propos de Jelloul. 
Il accusa un soubresaut. Ses mâchoires se crispèrent. Il souleva tout à fait son casque et se tamponna le 
front avec un mouchoir. 
— Tu me déçois, jeune homme, dit-il. Tu n’es pas fait de la même pâte, et tu es très bien là où tu es. […] 
— Jonas, mon pauvre Jonas, m’interrompit-il, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu es un jeune homme bien 
élevé, intègre et intelligent. Reste en dehors de ces histoires de voyous. Tu seras moins dépaysé. (KHADRA, 
2008, pages 301-302) 
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nossos grãos e nossas colheitas. (KHADRA, 2011, p. 287 – 288. 
Tradução Sandra M. Stroparo)11 
 

 Nesse aspecto, o colonizador europeu internaliza o crédito nessa 

desculpa da salvação do país colonizado, aonde ele chegará trazendo a 

evolução, o progresso e a liberdade.  Mas para quem, visto que toda a novidade 

não seria entregue nas mãos dos habitantes do país invadido, tendo em vista 

que eles não preparariam esse povo para a auto-sustentabilidade? Ao contrário, 

o colonizador manteria seu lucro e suas posses às custas da depressão da 

sociedade existente, que então é destruída e substituída pelas novas regras que 

ele traz, impõe, determina: 

 

O Oriente era praticamente uma invenção europeia [...] O 
Oriente não é apenas adjacente à Europa; é também o lugar das 
maiores, mais ricas e mais antigas colônias europeias, a fonte 
de suas civilizações e línguas, seu rival cultural e uma de suas 
imagens mais profundas e mais recorrentes do Outro. (SAÏD, 
2007, p. 27- 28) 

 

 Mesmo quando um descendente de europeu, como o personagem André, 

filho do sr. Sosa, tenta impor novas regras sociais estranhas às regras coloniais, 

ele, o colonizador, ou os colonizadores, se unem contra a nova proposta, em 

favor da mimetização do caminho indicado pela metrópole, caminho esse 

seguro, habitual, do qual não querem se afastar, conforme abaixo explicitado: 

 

André tinha mudado. A América o fizera tomar consciência de 
uma realidade que nos escapava e que ele chamava, com um 
certo fervor místico, de sonho americano. Quando 
perguntávamos o que ele entendia precisamente por sonho 
americano, ele enchia o peito, se endireitava na cadeira e 

 
11 — Cette grande bâtisse qui me sert de forteresse, cette vaste maison toute blanche où je suis venu au 
monde et où, enfant, j’ai couru comme un fou, eh bien, c’est mon père qui l’a élevée de ses propres mains 
telle une stèle à la gloire des siens… Ce pays nous doit tout… Nous avons tracé des routes, posé les rails 
de chemin de fer jusqu’aux portes du Sahara, jeté des ponts par-dessus les cours d’eau, construit des villes 
plus belles les unes que les autres, et des villages de rêve au détour des maquis… nous avons fait d’une 
désolation millénaire un pays magnifique, prospère et ambitieux, et d’un misérable caillou un fabuleux 
jardin d’Éden… Et vous voulez nous faire croire que nous nous sommes tués à la tâche pour des prunes ? 
[…] 
— Je ne suis pas d’accord, Jonas. […] 
L’Algérie est notre invention. Elle est ce que nous avons réussi le mieux, et nous ne laisserons aucune 
main impure souiller nos graines et nos récoltes. (KHADRA, 2008, pages 304-305) 
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respondia com um ar superior: viver a vida como bem quiser, 
mesmo que seja preciso jogar para o alto os tabus e as 
convenções. André certamente tinha uma ideia clara do que 
tentava nos transmitir, só que sua pedagogia deixava a desejar. 
Era, no entanto, evidente a vontade que ele tinha de modernizar 
nossos hábitos provincianos, criados à sombra dos mais velhos. 
Obedecer sem questionar, só responder quando autorizados, 
esperar as festas para extravasar, para André, tudo isso era 
inadmissível. Segundo ele, uma sociedade se distingue pelo 
ardor de sua juventude, se renova graças ao seu frescor e ao 
seu atrevimento. (KHADRA, 2011, p. 193. Tradução Sandra M. 
Stroparo)12 

 

 Como demonstra o extrato acima, André está empolgado com o contato 

com essa nova sociedade, a americana, que vai de encontro às regras 

conhecidas em sua cidade. Ele tenta introduzir os novos costumes, sem 

sucesso, no seu meio social. Ele cria e inaugura um bar no estilo totalmente 

americano e propõe esse entretenimento às pessoas de Rio Salado, porém os 

atrativos culturais serão naturalmente rechaçados por conta dos hábitos antigos, 

ou seja, pelos costumes de alienação e mimetização do sonho francês, ou 

melhor, o the french way of life, ao qual foram submetidas durante décadas. Foi 

o que não permitiu que as pessoas se abrissem ao novo, mesmo que esse lhes 

tenha sido apresentado através da diversão. Foi uma trágica recepção. E é 

importante lembrar que os princípios culturais, esses valores já tão incorporados, 

não são esquecidos facilmente. Sempre que uma cultura é imposta e assimilada 

por uma sociedade, é dificílimo abandoná-la do dia para a noite, sem que haja 

um embate, um choque.  

 O romance proporciona uma leitura que entusiasma, porque entre amores 

e ódios, constata-se também um pouco da história desse país, que buscava a 

reconquista da vida anterior à invasão francesa e o restabelecimento dos 

costumes árabes e berberes, os quais foram suplantados por imposição do 

 
12 André avait muté. L’Amérique lui avait fait prendre conscience d’une réalité qui nous échappait et qu’il 
appelait, avec une vague ferveur mystique, le rêve américain. Quand on lui demandait ce qu’il entendait 
précisément par « rêve américain », il gonflait les joues, se dandinait sur place et répondait en tordant la 
bouche sur le côté : vivre sa vie comme on l’entend, quitte à foutre en l’air et les tabous et les 
convenances. André avait certainement une idée claire de ce qu’il essayait de nous transmettre, sauf que 
sa pédagogie laissait à désirer. Ce qui était perceptible cependant, c’était sa volonté d’actualiser nos 
petites habitudes de provinciaux élevés à l’ombre de nos aînés. Obéir au doigt et à l’œil, ne s’ébrouer que 
lorsqu’on nous y autorisait, attendre les fêtes pour sortir de nos trous, pour André, c’était inadmissible. 
Selon lui, une société se distingue par la fougue de sa jeunesse, se renouvelle grâce à la fraîcheur et 
l’insolence de cette dernière. (KHADRA, 2008, pages 201-202) 
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colonizador e enfrentaram dificuldades em reaver seu lugar, o que gerou, além 

de outras causas, uma sangrenta guerra libertária, como relatado no fim da obra. 

Depois de mais de 100 anos de colonização era impossível retomar os hábitos 

e a cultura do povo por intermédio apenas da paz. E o conflito armado se fez 

inevitável. 

 

2.1 Perfil do colonizador 

 

 Seguindo o caminho que o mundo ocidental apresenta para mostrar suas 

benesses, suas partidas rumo à evolução da humanidade e todas as suas 

sempre bem-intencionadas conquistas, desenvolveu-se um tipo, uma imagem, 

um estereótipo do homem colonizador, que, quase sempre, surgia como alguém 

forte e bem-disposto, inteligente, desbravador e poderoso, face a tudo o que 

poderia se dispor contrário a ele. Esses tipos de benfeitores da humanidade 

carregavam consigo a promessa de civilização, cultura e o impulso necessário 

ao crescimento dos povos encontrados pelo caminho árduo da salvação que eles 

apregoavam. 

 Toda essa história soa muito bem em salas de aula, de cinema, de galeria 

de artes, em todos os aparelhos de disseminação cultural, melhor dizendo, nos 

organismos de divulgação em massa. Porém, como apontado em um dos textos 

que dão suporte a essa pesquisa, outros interesses poderiam ser aventados para 

motivá-los a partir do conforto de seus lares, do bem-estar da sua pátria. 

Poderiam buscar a aventura, a assimilação de novas culturas para aumentar sua 

compreensão de mundo e poder ajudar ainda mais essas “tribos” ou povoados 

que se percebiam em seus caminhos. Mas não, essa não era definitivamente a 

razão da empreitada, posto que esses homens não partiam em direção do 

desconhecido, mas iam para lugares onde havia muitos compatriotas e um 

exército também a seu favor, ou seja, o empreendimento era, antes de tudo, uma 

viagem ao paraíso e, provavelmente, sem volta e repleta de benefícios, conforme 

foi citado na página 14 desta Dissertação como um esclarecimento sobre o 

assunto e extraído do texto de Albert Memmi (MEMMI, 2007, p. 38). Memmi torna 

clara a intenção lucrativa desse colonizador, que parte de sua terra ante a 
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possibilidade quase, senão certa, dos privilégios e do enriquecimento. Ainda que 

supostamente ele não trouxesse em si tais desejos de abastança, aprenderia 

rapidamente todas as regras a seu favor e não as recusaria. E, como se pode ler 

no Retrato do colonizado precedido de retrato do colonizador, reforçam-se esses 

últimos motivos apresentados, como se lê abaixo:  

 

Logo, ele deixa de esconder o fato de si mesmo; é frequente 
ouvi-lo sonhar em voz alta: mais alguns anos e comprará uma 
casa na metrópole... , uma espécie de purgatório, em suma, um 
purgatório remunerado. Dali por diante, mesmo farto, enjoado de 
exotismo, doente às vezes, ele se agarra: o artifício vigora até a 
aposentadoria ou mesmo até a morte. Como voltar à metrópole, 
quando seria necessário reduzir seu padrão de vida à metade? 
Retornar à lentidão viscosa do progresso metropolitano? [...]. 
Seu exílio, na verdade, é de base econômica: o do novo-rico que 
corre o risco de ficar pobre. (MEMMI, 2007, p. 39)  

 

 Dessa forma, foram muitos franceses e outros europeus, colaboradores 

com a colonização, que aportaram na Argélia, como apresentado no romance 

conforme citado na página 16 desta Dissertação (KHADRA, 2011, p. 288-289).

 Dito isto, parece ficar bastante evidente o interesse no lucro, o interesse 

econômico do colonizador que, quando tomado em grandes grupos, torna mais 

claro o objetivo da colonização: as vantagens econômicas. Recorre-se aqui a 

mais um trecho do já citado livro de Albert Memmi: 

 

No plano coletivo, a questão é ainda mais clara. As empreitadas 
coloniais jamais tiveram outro sentido confesso. Na ocasião das 
negociações franco-tunisianas, alguns ingênuos espantaram 
com a relativa boa vontade do governo francês, particularmente 
no domínio cultural, e depois com a aquiescência, afinal de 
contas rápida, dos líderes da colônia. Foi porque as cabeças 
pensantes da burguesia e da colônia tinham compreendido que 
o essencial da colonização não era nem o prestígio da bandeira 
nem expansão cultural, nem sequer a direção administrativa ou 
a saúde de um corpo de funcionários. Eles admitiram ser 
possível fazer concessões em tudo, desde que o fundo, isto é, 
as vantagens econômicas, fosse salvo. (MEMMI, 2007, p. 40)      

 

 Assim, o colonizador apresenta-se como um usurpador, conforme citação 

anteriormente feita neste trabalho na página 13 (MEMMI, 2007, p. 42), 
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justamente pela falta de legitimidade do privilégio a ele delegado. Ainda seguindo 

o pensamento de Memmi, tem-se uma classificação interessante sobre tipos de 

colonizador, ou seja, perfis dos mesmos. Albert Memmi ordená-los-á da seguinte 

forma: o colonial, o colonizador e o colonialista. 

 O colonizador é o senhor “supremo”, aquele que trata os colonizados com 

a indiferença da “superioridade” que sua presença invoca. Ele fala aos 

colonizados como seus escravos, na maioria dos casos. Porém, não importa se 

ele tende a ser mais favorável ao colonial, ou mais ao colonialista. O colonizador 

tem sempre privilégios, aceite ele ou não. É visto sempre com distinção dos 

colonizados. O colonial seria aquele que não existe, pois seria o europeu que 

não desfrutaria de qualquer benefício na, ou da colônia. 

 Por fim, o colonialista, que é motivo de toda essa pesquisa, compreende 

a necessidade da manutenção das regras que dão suporte ao fato colonial. Ele 

investe no cumprimento delas para que possa continuar usufruindo de todas as 

benesses que são os seus frutos da colonização, independentemente de ser um 

imigrante chegado na colônia ou um colonialista de nascimento. O primeiro 

poderia tratar com mais folga a doutrina colonialista, mas daria a ela o seu valor, 

lógico que com menos afinco do que os que nasceram ali e possuem toda uma 

história de aquisição de bens e situações de poder social, que a situação da 

colonização lhes proporcionou. Por isso a definição apontada por Memmi abre 

os horizontes para que se obtenha o contorno desse tipo de colonizador: 

O colonialista, em suma, é apenas o colonizador que se aceita 
como colonizador. E que, então, ao explicitar sua situação, 
busca legitimar a colonização. Atitude mais lógica, afetivamente 
mais coerente do que a dança atormentada do colonizador que 
recusa a si mesmo, mas continua a viver na colônia. Um tenta 
em vão adequar sua vida à sua ideologia; o outro, sua ideologia 
à sua vida, para unificar e justificar seu comportamento. No fim 
das contas, o colonialista é a vocação natural do colonizador. 
(MEMMI, 2007, p. 83)  

 

  Assim, ousamos apontar, no romance, dois dos colonizadores que 

representam claramente esse perfil do colonialista, pois que, cada um, à sua 

maneira, fazia valer as regras que os favoreciam e mesmo se utilizando de 

atitudes racistas: 
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[...] André, chamado de Dédé, que não poderia ser filho mais 
digno de seu pai, o inflexível Jaime Jimenez Sosa que era dono 
de uma das mais importantes fazendas do país. André era o tipo 
mais comum de tirano, duro com os empregados, mas afável 
com os amigos. Era uma criança mimada, e dizia com frequência 
barbaridades de que não media o alcance. Eu gostava dele, 
apesar das coisas horríveis que dizia sobre os árabes. Comigo, 
era mais comedido. Ele sempre me convidava para ir a sua casa 
junto com meus amigos, sem distinção alguma, mas não se 
incomodava de xingar os muçulmanos na minha frente, como se 
isso fosse muito normal. Seu pai fazia gato e sapato em seu 
feudo, onde mantinha várias famílias muçulmanas que 
trabalhavam para ele confinadas como animais. O chapéu de 
colono atochado na cabeça, o chicote pendendo da mão, as 
botas de cano alto, Jaime Jimenez Sosa, o quarto homem da 
família que recebera esse nome, era o primeiro a se levantar e 
o último a ir para a cama, fazendo seus “condenados” 
trabalharem até caírem mortos, e pobre daquele que fazia corpo 
mole! Tinha por seus vinhedos uma veneração absoluta e 
considerava toda entrada não autorizada como uma profanação. 
Diziam que, uma vez, ele tinha matado uma cabra que ousou 
pastar entre as cepas e atirado na mulher atordoada que tentara 
recuperá-la. Era uma época estranha. (KADRA, 2011, p. 140 -
141. Tradução Sandra M. Stroparo)13 

 

  Essas atitudes racistas são elucidadas por Memmi: 

 

Um esforço constante do colonialista consiste em explicar, 
justificar e manter, tanto pelo verbo quanto pelo comportamento, 
o lugar e a sorte do colonizado, seu parceiro no drama colonial, 
e, portanto, seu próprio lugar. Ora, a análise da atitude racista 
revela três elementos importantes: 
1. Descobrir e pôr em evidência as diferenças entre colonizador 
e colonizado. 
2. Valorizar essas diferenças em benefício do colonizador e em 
detrimento do colonizado. 

 
13 [...] André, dit Dédé, digne fils de son père, l’inflexible Jaime Jiménez Sosa qui possédait l’une des plus 
importantes fermes du pays. André était une sorte de tyran ordinaire, très dur avec ses employés, mais 
attachant avec les copains. Enfant gâté, il disait souvent des énormités dont il ne mesurait pas la portée. 
Je n’ai jamais réussi à lui en vouloir, malgré les propos blessants qu’il tenait à l’encontre des Arabes. Avec 
moi, il était plutôt prévenant. Il me conviait chez lui autant de fois qu’il conviait mes amis, sans distinction 
aucune, sauf qu’il ne se gênait pas de molester les musulmans en ma présence comme s’agissait de 
pratiques naturelles. Son père faisait la pluie et le beau temps sur son fief où il parquait comme des bêtes 
les innombrables familles musulmanes qui trimaient pour lui.  Le casque colonial vissé au crâne, la 
cravache contre ses bottes d’équitation, Jaime Jiménez Sosa, quatrième du nom, était le premier debout 
et le dernier à se mettre au lit, faisant travailler ses « forçats » jusqu’à tomber dans les pommes, et 
malheur aux simulateurs ! Il avait pour ses vignes une vénération absolue et considérait toute intrusion 
non autorisée dans ses champs comme une profanation. On racontait qu’il avait abattu une chèvre qui 
avait osé brouter dans le cépage et tiré sur la bergère étourdie qui avait tenté de la récupérer. C’était une 
drôle d’époque. (KHADRA, 2008, pages 143-144) 
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3. Levar essas diferenças ao absoluto afirmando que são 
definitivas e agindo para que passem a sê-lo. (MEMMI, 2007, p. 
107-108) 

 

  Pode-se afirmar que, através da literatura como uma forma de 

(re)presentação do real, tem-se acesso a interpretações, através da metáfora 

literária, de fatos reais, que a colonização deixou em seu rastro, em seus 

caminhos trilhados, pois, a cada vez que se comparam as informações do 

romance com textos teóricos, constata-se a semelhança, a denúncia das 

atrocidades vividas e conhecidas, impostas pelo processo de colonização e 

pelas escolhas humanas em fazer ou não parte dessas histórias, em se integrar 

ou não nesse perfil, como se lê em Memmi: 

O fato é que não se trata de uma simples adesão intelectual, 
mas da escolha de um estilo de vida inteiro. Esse homem, talvez 
amigo sensível e pai afetuoso, que em seu país de origem, por 
sua situação social, seu meio familiar, suas amizades naturais, 
poderia ter sido um democrata, vai certamente se transformar 
em conservador, em reacionário ou até mesmo em fascista 
colonial. Ele só pode aprovar a discriminação e a codificação da 
injustiça, ele se regozijará com as torturas policiais e, se for 
preciso, se convencerá da necessidade do massacre. Tudo o 
levará a isso, seus novos interesses, suas relações 
profissionais, seus laços familiares e de amizades construídos 
na colônia. O mecanismo é quase fatal: a situação colonial 
fabrica colonialistas, assim como fabrica colonizados. (MEMMI, 
2007, p. 93) 

 

 A criação do colonialista leva a reflexões várias e também a outras 

citações que apontam para as mesmas facetas do colonizador, o que esclarece 

cada vez mais este perfil, como acrescenta esta passagem do livro Os 

condenados da terra, de Frantz Fanon: 

O opressor, em sua zona, faz existir o movimento, movimento 
de dominação, de exploração, de pilhagem. [...] O colono faz a 
história. Sua vida é uma epopeia, uma odisseia. Ele é o começo 
absoluto: “Esta terra, fomos nós que a fizemos”. E a causa 
continua: “Se partimos, tudo estará perdido, esta terra regredirá 
à Idade Média”. [...] O colono faz a história e sabe que a faz. E 
porque se refere constantemente à história de sua metrópole, 
indica de modo claro que ele é aqui o prolongamento dessa 
metrópole. A história que escreve não é, portanto, a história da 
região por ele saqueada, mas a história de sua nação no 
território explorado, violado e esfaimado. (FANON, 1968, p. 38)   
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  O que reforça a constatação da introjeção da superioridade do colonizador 

face ao colonizado é a propagação de suas histórias como bom personagem, 

referindo-se aos benefícios de sua presença no território, haja vista a 

massificação das informações por ele divulgadas e, antes de tudo, artisticamente 

elaboradas para dar veracidade às suas atitudes e para aumentar sua 

credibilidade e seus acertos, mesmo porque ele jamais apresentaria sua real 

motivação para ali estar, que era, na verdade, a obtenção de lucro pessoal e 

status social naquele lugar. Ele nunca se serviria da necessidade de oprimir para 

controlar de forma límpida, mas de maneira escusa, fantasiada, as benesses por 

ele trazidas. Assim é referenciado em algumas passagens do romance 

estudado, quando, por exemplo, Jonas/Younes passa a morar com seu tio, Mahi 

e relata alguns dos benefícios simples, mas que impunham diferenças no modo 

de viver do colonizador e do colonizado, dado que seu tio vivia inserido na 

realidade do colono, casado com uma descendente francesa e havia estudado, 

tornando-se farmacêutico. E assim narra Jonas/Younes: 

 

Meu tio morava na cidade europeia, no fim de uma rua asfaltada, 
ladeada de casas de tijolos, bonitas e agradáveis, com grades 
de ferro fundido e venezianas nas janelas. Era uma bela rua com 
calçadas limpas decoradas com fícus podados com esmero. 
Havia bancos espaçados onde os velhos se sentavam para ver 
o tempo passar. Crianças corriam nas praças. Elas não vestiam 
os trapos dos meninos de Jenane Jato, nem traziam as marcas 
do destino em seus rostinhos; pareciam sorver a vida a plenos 
pulmões com franco deleite. Reinava, no bairro, uma quietude 
inimaginável; só se ouviam os gritinhos das crianças e o canto 
dos pássaros. A casa do meu tio era um sobrado com um 
jardinzinho na entrada e uma pequena aleia ao lado. (KHADRA, 
2011, p. 71. Tradução Sandra M. Stroparo)14 

A passagem acima representa bem a evolução civilizadora trazida para o 

país, pois que se opõe, e muito, aos hábitos da maioria populacional, mais ainda 

 
14 Mon oncle habitait dans la ville européenne, à l’extrémité d’une rue asphaltée, bordée de maisons en 
dur, coquettes et paisibles, avec des grilles en fer forgé et des volets aux fenêtres. C’était une belle rue 
aux trottoirs propres parés de ficus taillés avec soin. Il y avait des bancs par endroits sur lesquels des 
vieillards s’asseyaient pour voir passer le temps. Des  enfants gambadaient dans les squares. Ils ne 
portaient pas les  guenilles des gosses de Jenane Jato, ni de signes fatidiques sur leurs minois, et 
semblaient pomper la vie à pleins poumons avec une franche délectation. Il régnait, dans le quartier, une 
quiétude inimaginable ; on n’entendait que le glapissement des bambins et le gazouillis des oiseaux. La 
maison de mon oncle était haute d’un étage, parée d’un petit jardin à l’entrée et d’une courte allée sur le 
côté. (KHADRA, 2008, page 71) 
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por promover conforto e bem-estar aos que usufruem desses bens, o que 

corrobora a teoria que o colono anuncia: que seria ele o provedor de tudo o que 

é bom, como, por exemplo, a urbanização das cidades e muitas outras 

facilidades, como evidenciado em outro trecho da narrativa: 

 

À noite jantamos no salão. Outra curiosidade: meu tio não 
precisava de um lampião para clarear suas noites. Bastava 
apertar um interruptor para que um punhado de lâmpadas se 
iluminasse no teto. Eu fiquei muito pouco à vontade na mesa. 
Acostumado a comer no mesmo prato que o resto da família, 
sentia-me exilado dispondo de um prato individual. (KHADRA, 
2011, p. 75. Tradução Sandra M. Stroparo)15 

 

 Todos esses fatos tornam o perfil do colonizador desejado pelo colonizado 

como o céu a ser alcançado, não o lugar do primeiro, mas o estilo dele, seu 

status social, como indica Fanon em Condenados da terra: 

 

Em face do dispositivo colonial, o colonizado se acha num 
estado de tensão permanente. O mundo do colono é um mundo 
hostil, que rejeita, mas ao mesmo tempo é um mundo que causa 
inveja. Vimos que o colonizado sonha sempre em se instalar no 
lugar do colono. Não em se tornar um colono, mas em substituir 
o colono. Esse mundo hostil, pesado, agressivo, pois que 
rechaça com todas as suas asperezas a massa colonizada, 
representa não o inferno do qual todos desejariam afastar-se o 
mais depressa possível, mas um paraíso ao alcance da mão, 
protegido por terríveis molossos. (FANON, 1968, p. 39) 

 

Essa ideia redentora imperialista, que concedia salvação para a falta de 

conhecimento e civilidade, assegurou, e ainda assegura, para muitos, essa visão 

sobre o colonizador “messias”, salvador de várias pátrias, as quais, na verdade, 

ele muito explorou. Sim, a muitos lugares trouxe consigo tecnologias e alguns 

avanços, mas sempre visando aos lucros e às prerrogativas sociais, o que 

despertava nos oprimidos o desejo de substituí-los, visto que esse lugar, ou esse 

mundo, era visivelmente próspero, como um oásis no Saara ou quase o paraíso 

 
15 Le soir, nous dînâmes dans le salon. Autre curiosité, mon oncle n’avait pas besoin de quinquet pour 
éclairer ses nuits ; il suffisait d’appuyer sur un commutateur pour qu’une poignée d’ampoules s’allumât 
au plafond. J’étais très mal à l’aise, à table. Habitué à manger dans le même plat que le reste de ma famille, 
je me sentais dépaysé en disposant d’une assiette individuelle. (KHADRA, 2008, page 75) 
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na Terra, onde quase todos, senão todos os desejos dos colonos se tornavam 

leis em seu próprio benefício. Então, era impossível que, na época da 

colonização, os colonizados ficassem imunes a esse desejo, da mesma forma 

como atualmente desejam “tirar proveito” das ex-metrópoles, no caso de 

imigração. Haja vista que a maneira que se cultivou, ou se inculcou, nos 

pensamentos de tantos colonizados, a representação do “colono divino”, ainda 

reverbera na vontade de comutar, de assumir essa posição que, segundo o texto 

de Fanon, fomentava anseios e aversões. Ainda no mundo pós-colonização, é 

possível observar, através de escritos de estudiosos como Edward Saïd, a falsa 

saída do colonizador de suas colônias, considerando-se que o Ocidente 

colonizador se instalou igualmente na realidade intelectual dos países que 

colonizou, como se pode ler em Cultura e imperialismo: 

 

Os ocidentais podem ter saído fisicamente de suas antigas 
colônias na África e na Ásia, mas as conservaram não apenas 
como mercados, mas também como pontos no mapa ideológico 
onde continuaram a exercer domínio moral e intelectual. 
“Mostrem-me o Tolstoi zulu”, como disse recentemente um 
intelectual americano. A abrangência categórica e soberana 
desse argumento permeia as palavras daqueles que falam não 
só em nome do Ocidente e de suas realizações, mas também 
em nome do resto do mundo, daquilo que foi, é e pode vir a ser. 
(SAÏD, 2017, p. 65) 

   

Este excerto traz luminosidade para esclarecer o poder da influência 

intelectual e moral junto aos colonizados, em sua época, e aos ex-colonizados, 

atualmente, tomando-se o exemplo do americano que deprecia a cultura alheia 

demandando equivalentes da cultura ocidental, a única válida, respeitada e 

civilizada, segundo os ocidentais. É possível confirmar que, mesmo sendo o 

mundo colonial parte do passado histórico em diversas partes do mundo, sente-

se a presença colonialista imperial e o perfil do colonizador como salvador 

superior, infiltrado nas mentes via recursos intelectuais. A liberdade física não 

libertou a emocional. A desvalorização dos costumes, das crenças e da própria 

língua no período colonial, estendeu-se no mundo sem colônias. 

Em nossa perspectiva de pesquisador de estudos literários francófonos 

magrebinos e ao desenvolver o tema da construção da identidade coletiva no 



40 
 

Magrebe no período ainda colonial e no pós-colonial, a partir da nossa visão de 

brasileiro colonizado, percebemos ainda hoje em nosso país diversas 

semelhanças ou identificações com essa problemática do identitário ou de 

construção da identidade, uma vez que alguns elementos dessas questões 

sobrevivem até os dias atuais. Faz-se, portanto, oportuno dizer que a 

identificação dessas questões aqui no Brasil constituiu um importante incentivo 

para a seleção dos temas pesquisados nesta Dissertação. Por esse motivo, 

mesmo que esta pesquisa não tenha a pretensão de desenvolver um estudo 

comparado, nos pareceu importante demonstrar, ainda que de forma pontual, 

como esses temas são percebidos por nós aqui no Brasil, nosso lugar de 

referência no âmbito do qual produzimos nosso pensamento crítico sobre os 

temas selecionados, pois foram essas identificações que nos estimularam a 

pesquisar os referidos temas no romance magrebino. Assim, os elementos 

citados mais acima, seriam representados, por exemplo, pelo fato de 

referenciarmos dois brasis, o que seria um Brasil profundo e o Brasil do litoral. 

Conforme a letra da música Notícias do Brasil, de Milton Nascimento e Fernando 

Brant: “A novidade é que o Brasil não é só litoral, é muito mais, é muito mais que 

qualquer zona sul.” 

O Brasil do litoral é o Brasil cuja identidade coletiva está marcada pelo 

processo de mimetização do “american” way of life16. Esse Brasil apresenta 

ainda latente o processo, acima citado, do ethos cultural e social dos Estados 

Unidos da América do Norte, assim valorizando as referências culturais 

estadunidenses, reproduzindo comportamentos sociais em detrimento das reais 

manifestações culturais brasileiras.  

Lembramos aqui o escritor Ariano Suassuna, que foi um dos maiores 

críticos, em nosso país, desse processo de mimetização, pois que revela o 

 
16 Ao vocábulo americano preferimos estadunidense, assim como se lê na Tese de Doutorado do Prof. 
Arnaldo Vianna: “Toda referência ao vocábulo americano nesta tese é tomada no sentido que Bouchard 
e Marcotte, dentre outros, dão a essa palavra, arguindo seu comprometimento com a representação 
estadunidense e propondo sua ressignificação com a inscrição de outros ethoï desenvolvidos no cotidiano 
das Américas. Nas referências às questões relativas aos E.U.A. usar-se-á o adjetivo estadunidense, 
buscando-se não reproduzir a política cultural hegemônica estadunidense no âmbito de um discurso 
acadêmico.” (VIANNA, 2003, p. 27). Afinal, o vocábulo americano não deveria representar apenas os 
estadunidenses, mas todos os povos das Américas. 
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comportamento do colonizado, que apresentamos, diante da Nova Metrópole, o 

império que nós elegemos que são os Estados Unidos da América do Norte. 

Existe um Brasil profundo, onde essa dinâmica não acontece dessa 

forma, pois as pessoas são ligadas a outras referências e práticas culturais, 

diferentes das que chegam pelo litoral. Tomemos como exemplo na literatura, o 

nordeste brasileiro, mais especificamente o sertão, muito bem representado em 

obras de escritores como Ariano Suassuna, Guimarães Rosa, Sérgio Buarque 

de Holanda e tantos outros.  

Cabe sinalizar, como dissemos, que não há a pretensão de 

desenvolvermos nesta Dissertação uma literatura comparada. Visamos aqui 

reforçar, simplesmente, essa identificação, enquanto pesquisador brasileiro 

falando a partir de um lugar sociopolítico-cultural onde esse tipo de 

comportamento colonizado de determinada parcela da população ainda 

acontece.  

Trata-se, dessa forma, de uma observação pontual, mas importante, pois, 

como se disse, essa identificação temática foi fundamental para a seleção da 

pesquisa desenvolvida nesta Dissertação. Quisemos, com essa breve referência 

ao Brasil, apenas expor as razões e o caminho que nos levaram à escolha do 

romance objeto de nosso estudo, na condição de pesquisador brasileiro de 

literaturas francófonas.    

E, para finalizar o que referenciamos acima, citaremos o extrato da 

primeira parte do artigo Carlos Magno e a representação do reino francês na 

obra do escritor brasileiro Ariano Suassuna, romance d’A Pedra do Reino e o 

Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta, que é: A identidade cultural brasileira e a 

inserção da alteridade diferencial no cânone dogmático ocidental, de Arnaldo 

Vianna: 

[...] Tal procedimento, no que tange à identidade cultural 
brasileira e suas relações com os paradigmas culturais do 
Ocidente, presente no discurso literário de Suassuna, contribui 
para a desmistificação de representações da prevalência da 
cultura ocidental, ancoradas em alguns imaginários, enquanto 
modelo a ser reproduzido. Assim ensina Jarbas Maciel em 
Suassuna e o movimento armorial: (VIANNA NETO, 2019, p. 
649) 
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Estranha saga, a deste país. É aquela velha história dos “dois 
brasis”, do lado da praia, o “Brasil legal”, modernoso, que habita 
a orla Atlântica e que, de costas para o seu povo e suas 
tradições, vive parasitariamente da cultura norte-americana e 
européia, em estado de alienação perpétua; do lado do 
“hinterland”, o “Brasil real”, simbolizado pelo que Ariano gosta de 
chamar de “Povo de Canudos”, fiel às suas tradições, que 
afundam raízes na herança da cultura deixada pelos árabes na 
Península Ibérica durante a Idade Média. (Maciel, 1987 apud 
VIANNA NETO, 2019, p. 649) 

 

O Professor Doutor Arnaldo Vianna aponta em seu Artigo a indiferença 

percebida por Jarbas Maciel no Brasil praiano, revelando um povo que vive 

nessa fronteira, absorvendo, como parasita, toda cultura que chega à sua orla, 

advinda da Europa, exacerbando esse comportamento perpetuamente.  

O professor adiciona ao tema a contribuição de Earl Miner, que 

problematizou a reflexão sobre a cultura francesa constituída como norma 

universal, o que a consagrou como referência no que tem relação com modos 

de vida, valores e costumes, ocorrência que preservou essa norma em algumas 

regiões e imaginários coletivos. 

É importante citar mais dois trechos desse Artigo como forma de 

posicionamento para a busca, para a recuperação de nossa identidade, ou para 

recriá-la da melhor maneira. Encerramos aqui essa observação, ou comentário 

sobre nossa colonização, a colonização do Brasil, que apresenta questões de 

deformações identitárias, igualmente como se observa no estudo do romance 

Ce que le jour doit à la nuit, citando excertos do artigo de Arnaldo Vianna: 

Dar forma e singularidade, através da literatura, a um Brasil 
profundo, ou seja, o hinterland, o “Brasil real, fiel às suas 
tradições, que afundam raízes na herança da cultura deixada 
pelos árabes na Península Ibérica durante a Idade Média”, 
constrói, entre Ariano Suassuna e o escritor antilhano Édouard 
Glissant, um diálogo cultural quanto à abordagem do conceito 
ocidental de civilização como política de impor ao Outro a 
estratégia de “civilizar” em uma época em que a identificação do 
colonizado se impunha a partir de uma cultura que se concebia 
como civilização. Ambos os escritores se posicionam contra a 
generalização, a pulsão de um identitário universal posto em 
prática por políticas imperialistas, revelando a resistência do 
particular ao universal generalizante. Jarbas Maciel revela a 
presença de um imperativo categórico na obra de Suassuna, que 
é o de recuperar os valores subjacentes a nosso ethos, à nossa 
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história, às nossas tendências sociais, à nossa missão como 
povo autônomo e criador: (VIANNA NETO, 2019, p. 650) 

Nosso imperativo categórico é: se quisermos resgatar os valores 
subjacentes à nossa fisionomia cultural mais autêntica e que 
sobreviveram aos sucessivos assaltos da civilização material da 
Europa e dos Estados Unidos, teremos necessariamente de nos 
voltar para o nosso povo, o Povo do “Brasil real”, em particular, 
o Povo do Nordeste, porque é ele, por uma série de 
coincidências históricas, que preserva esses valores em seu 
sistema de crenças e em suas manifestações artísticas, 
folclóricas ou populares. [...] Esses valores dormem, 
miraculosamente preservados da sanha embrutecedora do 
chamado processo civilizacional, embalados no seio das 
tradições amadurecidas nas terras de massapê, como no chão 
bruto dos sertões do Nordeste. (Maciel,1987 apud VIANNA 
NETO, 2019, p. 650) 

 

Esse embate entre um Brasil onde ainda se encontram valores 

preservados “da sanha embrutecedora do chamado processo civilizacional” e um 

outro caricaturado por um processo de mimetização do modelo estadunidense 

e/ou europeu, também se produz no romance Ce que le jour doit à la nuit. No 

romance magrebino, o processo de resistência à mimetização do estrangeiro, 

representado pelo colonizador, parece, no entanto, perder o embate face ao 

processo de assimilação imposto pelos franceses. Desequilíbrio de forças que 

será rearranjado quando da guerra de independência da Argélia. Dessa forma, 

enquanto o momento da guerra de independência não chega, o que podemos 

perceber ainda é a ostentação da posição do colono, como sendo o deus do 

progresso e das liberdades democráticas, que empurrava e empurra para baixo 

todos aqueles que aprenderam com eles essas bem-aventuranças. Aquele que 

tinha acesso aos estudos por ele proporcionado sempre era advertido de que 

devia guardar o seu lugar de submissão, o lugar que o colonizador lhe 

disponibilizava, conforme explicitado em uma passagem do romance, na qual o 

senhor Sosa lembra esse fato a Jonas:  

— Você é um rapaz inteligente, Jonas retrucou, inabalado. Foi 
criado num bom lugar, então fique nele. Os fellagas, os 
revolucionários, não são construtores. Se lhes dermos o paraíso, 
eles o reduzirão a ruínas. Só darão a seu povo infelicidades e 
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desilusões. (KHADRA, 2011, p. 289. Tradução Sandra M. 
Stroparo)17  

 

 O importante é que, em todos os processos coloniais, se observam os 

mesmos aspectos de apresentação do colonizador, sempre trazendo sob os 

braços a progressão de uma vida melhor, mais promissora e organizada, uma 

reinvenção dos lugares e arredores. A melhoria no aproveitamento dos espaços 

agrícolas e no avanço financeiro, ainda que este não atingisse a todos com seus 

benefícios, mesmo assim era um salto em direção a um mundo novo, mais 

desejável, mais saudável aos olhos, embora não fosse possível partilhá-lo com 

igualdade. Contudo, despertava atenções, inveja e a vontade que dava no 

colonizado de possuir aquele lugar, o qual jamais lhe seria cedido. O próprio 

colono se dava o direito, apesar do abuso sobre os serviços dos trabalhadores 

da colônia, de reivindicar a feitura de todas as obras construtoras desse novo 

país, como deuses que desejassem as criações de mundos e as realizassem a 

partir de suas vontades, sem esforços, sem sacrificar outros humanos. 

Simplesmente, como milagre, eles diziam: faça-se assim, e assim se fazia, 

conforme citado na página 19 desta pesquisa e se lê em algumas passagens do 

romance, como na sequência da conversa entre o sr. Sosa e Jonas/Younes: 

 

Essa terra reconhece os seus, e fomos nós que a servimos como 
raramente se serve à própria mãe. Ela é generosa porque sabe 
que nós a amamos. [...] Ninguém, Jonas, repito, ninguém, nem 
nesse planeta nem em outro lugar, poderá nos negar o direito de 
continuar a servir esta terra até o fim dos tempos... . Muito menos 
esses perebentos vagabundos que acreditam que, cometendo 
assassinatos, tiram o chão de baixo de nossos pés. [...]  
— Essas terras não são as deles. Se elas pudessem, elas 
amaldiçoariam como eu amaldiçoo cada vez que vejo um 
incêndio criminoso reduzir a cinzas uma fazenda ao longe. Se 
pensam que nos abalam dessa maneira, perdem seu tempo e o 
nosso. (KHADRA, 2011, p. 287 – 288. Tradução Sandra M. 
Stroparo)18 

 
17 — Tu es un garçon intelligent, Jonas, rétorqua-t-il, nullement impressionné. Tu as été élevé au bon 
endroit, restes-y. Les fellagas ne sont pas bâtisseurs. On leur confierait le paradis qu’ils le réduiraient en 
ruines. Ils n’apporteront à ton peuple que malheurs et désillusions. (KHADRA, 2008, p. 307) 
18 Cette terre reconnaît les siens, et c’est nous, qui l’avons servie comme on sert rarement sa propre mère. 
Elle est généreuse parce qu’elle sait que nous l’aimons.[…] Personne, monsieur Jonas, je dis bien 
personne, ni sur cette planète ni ailleurs, ne pourrait nous dénier le droit de continuer de la servir jusqu’à 
la fin des temps… Surtout pas ces pouilleux de fainéants qui croient, en assassinant de pauvres bougres, 
nous couper l’herbe sous le pied.[…]  
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O fato acima narrado dialoga amplamente com textos teóricos que 

reforçam a intenção de destacar o caráter do colonizador, que, seguindo o 

exemplo do Orientalismo, cria, vende e distribui imagens ilusoriamente positivas 

de países ou civilizações, por ele dominados, que são apresentados ao resto do 

mundo de acordo com a visão enganosa dele.  

Segundo Saïd, em Cultura e imperialismo, pode-se apreender que: 

 

São textos europeus sobre a África, a Índia, partes do Extremo 
Oriente, Austrália e Caribe; considero esses discursos 
africanistas e indianistas, como foram chamados, partes 
integrantes da tentativa europeia geral de dominar povos e terras 
distantes, e, portanto, relacionados com as descrições 
orientalistas do mundo islâmico, bem como com as maneiras 
específicas pelas quais a Europa representa o Caribe, a Irlanda 
e o Extremo Oriente. O que há de marcante nesses discursos 
são as figuras retóricas que encontramos constantemente em 
suas descrições do “Oriente misterioso”, os estereótipos sobre 
“o espírito africano” (ou indiano, irlandês, jamaicano, chinês), as 
ideias de levar a civilização a povos bárbaros ou primitivos, a 
noção incomodamente familiar de que se fazia necessário o 
açoitamento, a morte ou um longo castigo quando “eles” se 
comportavam mal ou se rebelavam, porque, em geral, o que 
“eles” melhor entendiam era a força ou a violência; “eles” não 
eram como “nós”, e por isso deviam ser dominados. (SAÏD, 
2017, p. 9 -10) 

  

Ou ainda neste outro fragmento do livro Na casa de meu pai, de Appiah, 

em que se lê a perpetuação de um ethos colonizador também no período pós-

colonial: 

O pós-colonialismo é a condição do que poderíamos chamar, de 
maneira pouco generosa, uma intelectualidade comprista: a de 
um grupo de escritores pensadores, relativamente pequeno, de 
estilo ocidental, que intermedeia, na periferia, o comércio de 
bens culturais do capitalismo mundial. No Ocidente, eles são 
conhecidos pela África que oferecem; seus compatriotas os 
conhecem pelo Ocidente que eles apresentam à África e por 
uma África que eles inventaram para o mundo, uns para os 
outros e para a África. (APPIAH, 2014, p. 208)  

 

 
— Ces terres ne sont pas les leurs. Si elles le pouvaient, elles les maudiraient comme je les maudis chaque 
fois que je vois des flammes criminelles réduire en cendres une ferme au loin. S’ils pensent nous 
impressionner de cette façon, ils perdent leur temps et le nôtre. (KHADRA, 2008, p. 304 et 305) 
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Assim se mostra a força da influência intelectual do Ocidente perpetuando 

a ideia colonial imperialista de manutenção de uma imagem superior e benfazeja 

do colonizador, o qual chega com seu aspecto limpo, forte, saudável e disposto 

a ensinar aos povos bárbaros a civilidade e os melhores costumes.  

 

2.2 Perfil do Colonizado 

 

 Como “coisificar” pessoas? Dê-lhes classificações depreciativas, 

adjetivos sempre negativos, assim como os colonizadores faziam com os 

colonizados, em áreas como o Magrebe, onde o racismo era usado para 

classificar todo um povo de preguiçoso, como foi citado na página 24, nesta 

Dissertação, na passagem de uma situação vexatória vivida por um colega de 

classe de Jonas/Younes, quando foi perguntado à turma por que um 

determinado aluno não havia feito a tarefa que lhe fora demandada, ao que outro 

aluno respondeu, no anonimato: “Porque os árabes são preguiçosos, senhor?”. 

 Dessa forma, conforme descrito no romance O que o dia deve à noite, 

criou-se um estereótipo generalizador de todos os colonizados daquela terra, 

pois, com a afirmativa transcrita no final do parágrafo antecedente, não importa 

se aquele aluno teve preguiça, pois a assertiva englobava a todos, até mesmo o 

Jonas/Younes que havia cumprido sua tarefa. Qualquer outro profissional árabe, 

não importa de qual setor, ou área de aplicação funcional, estaria sob o mesmo 

jugo. Mesmo que ele trabalhasse na mesma função de um colonizador, com o 

mesmo horário, ele sempre estaria em posição desfavorecida, porque “se 

decidiu” que a preguiça era inerente ao colonizado. Por mais que eles 

trabalhassem, jamais colocariam seus esforços de bom ânimo, como fariam os 

que se beneficiavam dos seus serviços. Eles jamais encontrariam prazer, na 

verdade, em fazer o que nunca lhes traria retorno, ainda que quase sempre não 

tivessem consciência desse fato. E, por fim, essa injúria era, antes de tudo, uma 

acusação colonizadora, conforme o apoio que se encontra no texto Retrato do 

colonizado precedido de retrato do colonizador, de Albert Memmi:    

            



47 
 

De fato, não se trata de modo algum de uma observação objetiva 
e, portanto, diferenciada, e submetida a prováveis 
transformações, mas de uma instituição: por meio de sua 
acusação, o colonizador institui o colonizado como ser 
preguiçoso. Decide que a preguiça é constitutiva da essência do 
colonizado. Isto posto, torna-se evidente que o colonizado, 
qualquer que seja a função que assuma, qualquer que seja o 
zelo com que a ela se dedique, nunca será nada além de 
preguiçoso. (MEMMI, 2007, p. 119) 

 

 Parece bastante óbvia a criação do perfil do colonizado a partir da “voz da 

colonização”. Ela diz que eles são débeis, ladrões, ingratos, íntimos da miséria 

e, por tudo isso, os colonizadores precisam se proteger deles. Precisam protegê-

los deles próprios, ou seja, dos males físicos e/ou mentais que eles causem a 

outrem ou a eles mesmos ou à própria organização social nas funções de 

dirigentes. Isto é, o próprio colonizado é levado a desacreditar de si mesmo, tanto 

que ele se torna quase um zumbi. 

 Ele é desumanizado pela negação de qualquer qualidade que lhe possa 

ser acrescentada. Mesmo para uma qualidade inegável, serão apontadas 

sombras que a desqualifiquem. Em Retrato do colonizado precedido de retrato 

do colonizador, pode-se ler com Memmi que:  

 

[...] a humanidade do colonizado, recusada pelo colonizador, 
torna-se de fato, para ele opaca. É inútil, pretende ele, tentar 
prever os comportamentos do colonizado (“Eles são 
imprevisíveis." [...] "Com eles, nunca se sabe.”). Uma estranha e 
inquietante impulsividade parece comandar o colonizado. É 
preciso que o colonizado seja muito estranho, na verdade, para 
permanecer tão misterioso depois de tantos anos de coabitação 
[...] ou é preciso pensar que o colonizador tem fortes razões para 
se apegar a essa ilegibilidade. (MEMMI, 2007, p. 122 - 123) 

 

 Outro dispositivo usado pela colonização é a marca do plural, a utilização 

da terceira pessoa do plural, ainda que se referindo a uma pessoa para 

desqualificá-la e ainda lhe retirando a individualidade em frases como: “Eles são 

todos iguais”. Esse fato parece atingir a autoestima do ser humano. Aliás, o 

colonizado mal permanece ainda um ser humano. Ainda é comparado aos 

animais, como na passagem do texto do romance aqui estudado, na citação da 

página 22 desta Dissertação, no qual o personagem André Sosa faz um 

comentário agressivo sobre os árabes comparando-os com animas, com polvos, 
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e dizendo que era necessário “bater neles para esticá-los”. Radicalizando o 

desejo ambicioso do colonizador, o colonizado deveria existir somente para 

atendê-lo, ou seja, tornar-se-ia um objeto, um colonizado puro.   

O processo de inculcação de algumas leituras e visões estereotipadas, 

através das quais alguns ocidentais vêem os árabes mulçumanos, conforme 

escreve Edward Saïd em Orientalismo, ganha o suporte de alguns meios de 

comunicação de acordo com o que ele escreve sobre a forma preconceituosa 

por meio da qual os ocidentais observam fenótipos, comportamentos sociais, 

laborais, dos árabes-mulçumanos:  

 

Essas atitudes orientalistas contemporâneas inundam a 
imprensa e a mente popular. Os árabes, por exemplo, são 
imaginados como libertinos a cavalgar camelos, com narizes 
aduncos, terroristas, venais, cuja riqueza imerecida é uma 
afronta à verdadeira civilização. (SAÏD, 2007, p. 160) 

 

Essa visão estereotipada e preconceituosa de que nos fala Saïd também 

é representada em O que o dia deve à noite, no trecho em que Jonas procura o 

Sr. Sosa para tentar interceder pela vida de Jelloul, quando mais uma vez os 

árabes são comparados a animais: 

 

— Há provavelmente um mal-entendido. 
— Ah é?! Qual?  
— Jelloul pode ser inocente. 
— Você acha? Eu emprego árabes há gerações, sei o que eles 
são. São todos como serpentes... Essa víbora confessou. Foi 
condenado. Cuidarei pessoalmente para que sua cabeça role 
pelo cadafalso. (KHADRA, 2011, p. 284. Tradução Sandra M. 
Stroparo)19 
 
 

 Do confronto com essa realidade que lhe é proposta e que se lhe impõem, 

o colonizado aceita, e até apresenta dúvidas em torno dessa imagem com a qual 

o recobrem, segundo a descrição de seu perfil a partir da leitura do livro de Albert 

Memmi. Ele realmente vagueia entre a possibilidade de ser ou não ser verdade 

 
19 — Il y a sûrement un malentendu. 
— Ah oui ? Lequel ? 
— Jelloul est peut-être innocent. 
— Tu parles ! J’emploie des Arabes depuis des générations, et je sais ce que c’est. C’est tout des serpents… 
Cette vipère a avoué. Il a été condamné. Je veillerai personnellement à ce que sa tête tombe dans le 
panier. (KHADRA, 2008, p. 301) 
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aquilo de que o acusam. Não seria ele de fato um preguiçoso, um polvo ou uma 

serpente? Assim, daria força a esse retrato místico criado pelo colonizador e 

aceito pelo oprimido, contribuindo para torná-lo o retrato real do colonizado, 

segundo apregoa o texto do Retrato do colonizado precedido de retrato do 

colonizador: 

 

Esse mecanismo é conhecido: trata-se de uma mistificação. A 
ideologia de uma classe dirigente, como se sabe, se faz adotar 
em larga escala pelas classes dirigidas. Ora, toda ideologia de 
combate compreende, como parte integrante de si mesma, uma 
concepção do adversário. Ao aceitar essa ideologia, as classes 
dominadas confirmam, de certa maneira, o papel que lhes foi 
atribuído. Isso explica, entre outras coisas, a relativa 
estabilidade das sociedades; a opressão é, de boa ou má 
vontade, tolerada pelos próprios oprimidos. Na relação colonial, 
a dominação se exerce de um povo a outro, mas o esquema 
permanece o mesmo. A caracterização e o papel do colonizado 
ocupam um lugar privilegiado na ideologia colonizadora; 
caracterização infiel ao real, incoerente em si mesma, mas 
necessária e coerente no interior dessa ideologia. E a que o 
colonizado dá seu assentimento, perturbado, parcial, mas 
inegável. [...]. Em suma, o colonizador deve ser reconhecido pelo 
colonizado. O laço entre o colonizador e o colonizado é, assim, 
destrutivo e criador. [...]. Assim como o colonizador é tentado a 
aceitar-se como colonizador, o colonizado é obrigado, para 
viver, a aceitar-se como colonizado. (MEMMI, 2007, p. 125-26-
127) 

 

 Portanto, por esse processo criativo opressor, define-se o perfil do 

colonizado que, de tanto que é massacrado, excluído enquanto humano, 

negando-se a ele seu direito à cidadania, à liberdade, a ter opinião, ele aceita e 

veste essa máscara que já se torna sua pele. E ele se aceita nesses moldes, 

introjetando a inferioridade que lhe é imposta. Ele se acredita frágil, apesar de 

sua força física aparente e de que sua saúde ainda esteja estável e ele apto ao 

trabalho. Internalizou-se, no seu eu mais profundo, essa fraqueza que admite o 

subjugo ao colono, reforçando assim o mito da superioridade deste último. 

Sempre, em várias ou em todas as colônias do mundo, tantos nativos se 

submeteram a tão poucos “senhores”, como se lê em Pele negra máscaras 

brancas, de Fanon: 

Um branco, nas colônias, nunca se sentiu inferior ao que quer 
que seja; como diz tão bem Mannoni: “ele será endeusado ou 
devorado”. O colonizador, se bem que “em minoria”, não se 
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sente inferiorizado. Há na Martinica duzentos brancos que se 
julgam superiores a trezentos mil elementos de cor. Na África do 
Sul devem existir dois milhões de brancos para 
aproximadamente treze milhões de nativos, e nunca passou pela 
cabeça de nenhum nativo sentir-se superior a um branco 
minoritário. (FANON, 2008, p. 90)   

 

Apesar de Jonas ter se encaixado nos “casos excepcionais” que dão 

continuidade à citação acima - e que já citada na página 15 desta Dissertação -  

também é importante dizer que ele, em muitos momentos de sua narrativa, 

compartilhava o sentimento de solidariedade com seus irmãos árabes, apesar 

de todo o favorecimento que lhe concedia sua aparência europeia, sua vida 

bastante mimetizada, por sua tão boa assimilação dos hábitos e costumes dos 

seus amigos colonizadores. 

Jonas se importava com Jelloul, com seu sofrimento e mesmo com a 

família desse jovem, a partir de quando tomou conhecimento da existência deles, 

ainda que ele, Jonas, por muitas vezes não tomasse nenhuma atitude a favor de 

Jelloul ou de sua causa. Esse fato dialoga com o escrito de Fanon, que chama 

a atenção para os homens que deixam de lado o compromisso humano com seu 

igual, com seu irmão, segundo o que se lê em Pele negra máscaras brancas: 

O racismo colonial não difere dos outros racismos. O anti-
semitismo me atinge em plena carne, eu me emociono, esta 
contestação aterrorizante me debilita, negam-me a possibilidade 
de ser homem. Não posso deixar de ser solidário com o destino 
reservado a meu irmão. Cada um dos meus atos atinge o 
homem. Cada uma das minhas reticências, cada uma das 
minhas covardias revela o homem. (FANON, 2008, p. 87) 

Ao escrever isto, pensamos na culpabilidade metafísica de 
Jaspers: há, entre os homens, pelo fato de serem homens, uma 
solidariedade em virtude da qual cada um torna-se responsável 
por qualquer injustiça e por qualquer mal cometido no mundo, e, 
em particular, pelos crimes cometidos em sua presença ou sem 
que ele os ignore. Se não faço o que posso para impedi-los, sou 
cúmplice. (FANON, 2008, p. 87, nota de rodapé) 

 

Esse sentimento talvez também colaborasse para a inveja que o 

colonizado por acaso sentisse do lugar do colonizador, visto que, além de todas 

as outras vantagens de que o último desfrutava, ainda causava sofrimentos 

físicos e emocionais ao colonizado. Assim, parece reforçada a inferioridade 

inculcada em sua mente, pois que reconhecia o mal que lhe era infligido, mas 
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continha sua reação, como apresentado por Appiah em sua obra Na casa de 

meu Pai, quando ele cita um romance de V.Y.Mudimbe, Entre águas, que mostra 

um padre africano educado nos moldes ocidentais, que, além de obter seu título 

de Doutorado em Teologia e Licenciatura em Direito Canônico, em Roma, era 

também o narrador da história, semelhantemente ao papel de Jonas no romance 

da presente Dissertação. Esse padre, que se chamava Pierre Landu, manifesta 

um incômodo parecido com o de Jonas e relacionado com o destino de seus 

iguais. Ele se preocupava com sua fé e com a possível traição ao catolicismo, 

mas sentia “obrigação solidária” para com seu povo, como Appiah elucida no 

extrato abaixo, quando diz: 

 

É importante, creio, não ver a negritude aqui como uma questão 
de raça. Ela é, antes, um sinal de africanidade. Ser um padre 
negro é ser um padre que também é africano, e estar assim 
comprometido, querendo ou não, com o engajamento no 
sofrimento africano. Em nome dessa “couleur de la peau”, que é 
precisamente o sinal da solidariedade com a África, Landu parte 
do catolicismo para o marxismo, procurando juntar a energia 
revolucionária popular deste último à visão ética – e religiosa – 
do primeiro, projeto que ele examina numa passagem posterior, 
ao lembrar de uma conversa mantida muito tempo antes, em 
Roma, com Monsenhor Sanguinetti. [...] Toda vez que Landu 
enfrenta uma decisão crucial, ela lhe é formulada como uma 
pergunta sobre o significado da África. (APPIAH, 2014, p. 214 - 
215) 

 

Esses fatos confluem para uma característica comum, representada em 

dois romances africanos, mas oriundos de localidades diversas, que acrescenta 

ao perfil do colonizado o fato de ser ele alguém “integrado” na sociedade do 

colonizador e ainda se importar com os irmãos dele. Em um dos exemplos, 

apesar de Jonas viver um status ocidental, ele usa de sua “influência” a favor de 

Jelloul. Foi uma luta pessoal, mas também moral, como já se viu em uma citação 

anterior explicitada quando ele fala com o senhor Sosa, também expressa nesse 

outro trecho:   

Jelloul estava certo. As coisas estavam mudando, mas para mim 
aconteciam numa outra dimensão. Dividido entre a fidelidade a 
meus amigos e a solidariedade a meu povo, eu esperava. Era 
evidente que depois do que tinha acontecido em Constantine e 
da tomada de consciência das massas mulçumanas, eu seria 
obrigado a escolher, cedo ou tarde, um dos lados. Mesmo se eu 
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não fizesse isso, os acontecimentos decidiriam por mim. 
(KHADRA, 2011, p. 183. Tradução Sandra M. Stroparo)20 

 

Igualmente é o que se dá com o personagem padre Pierre Landu, quando 

ele, indo um pouco mais longe que Jonas, se torna marxista para estar a favor 

de seu povo, o que robustece o conteúdo do texto de Fanon, quando diz: “Não 

posso deixar de ser solidário com o destino reservado a meu irmão.” (Pele negra 

máscaras brancas, p. 87). Ele aponta essa questão como intrínseca aos seres 

humanos que impulsionam o reconhecimento de sua origem. 

Torna-se importante, porém, observar o racismo colonial citado 

anteriormente no discurso de Fanon, e que é um pressuposto importante para 

ajudar a compreender melhor o perfil do colonizado. No começo do capítulo há 

uma questão: “como coisificar” pessoas? Isso é demonstrado por Memmi, 

elencando atitudes racistas, como foi citado na página 47. Através desses 

mecanismos se criam aspectos para definir o outro, oprimir o outro, e não o 

deixar escapar a isso. 

Os colonizadores estavam sempre prontos a empurrar os colonizados, no 

caso do romance estudado, os árabes, para o mesmo abismo comportamental, 

conforme explicitado na frase: “Porque os árabes são preguiçosos, senhor”. 

(Khadra, Ce que le jour doit à la nuit, 2011, p. 93). Assim: “Voltamos sempre ao 

racismo que é precisamente uma substantificação, em benefício do acusador, 

de um traço real ou imaginário do acusado.” (Memmi, 2007, p. 119). 

 

 

 

 

 

  

 
20 Jelloul n’avait pas tort. Les choses changeaient, mais pour moi elles s’opéraient dans un monde 
parallèle. Partagé entre la fidélité à mes amis et la solidarité avec les miens, je temporisais. Il était évident 
qu’après ce qui s’était passé dans le Constantinois et la prise de conscience des masses musulmanes, je 
serais contraint d’opter, tôt ou tard, pour un camp. Quand bien même je refuserais de me décider, les 
événements finiraient par choisir pour moi. (KHADRA, 2008, p. 189) 
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3 A XENOFOBIA E O “ENTRE-DOIS” MUNDOS: A EXPERIÊNCIA DOS 

PIEDS-NOIRS E O CONFLITO IDENTITÁRIO 

 

Há autores pelo mundo que necessitam de subterfúgios, muitas vezes 

considerados estranhos aos seus conterrâneos, porém, observando-se os fins, 

constatamos que os meios são justificáveis.  

Alguns deles escolhem criar suas obras em língua diversa da sua de 

origem, o que explica a estranheza, ou certa desconfiança dos seus iguais, pois 

são surpreendidos pelo sentimento de aversão com que o autor apresentaria sua 

própria cultura, sua língua, sua nacionalidade. E, ainda, por que buscar outra 

maneira de expressão para expor ideias e opiniões ao mundo, se pode haver o 

risco de não se dizer exatamente o que se pretendia em outro idioma? 

Esse é um ponto interessante a ser estudado, pois, apesar de algum tipo 

de julgamento apontado acima, existem diversos motivos que levam autores a 

escolher uma nova língua, um novo lugar que os liberte de algumas amarras 

sociais, que os deixe livres para dizerem palavras que lhes são impronunciáveis 

em seu idioma, seja por motivos emocionais ou sociais, por exemplo, que os 

liberte enquanto denunciantes de crimes cometidos pelos falantes da língua que 

esses autores escolheram. Há uma rica e extensa fonte de possibilidades de 

pesquisa nessa área. 

Aqui veremos, de forma pontual, alguns desses casos de autoria em 

língua francesa que indicam uma relação bastante estreita com um dos temas 

deste capítulo: o conflito identitário. Não que se trate apenas de escritores com 

origem em países francófonos, mas de alguns, que, por diversos motivos, 

lançaram mão da utilização da língua francesa em suas obras literárias e se 

lançaram em sua nova existência, indo, por vezes, de encontro e contra a própria 

origem. O diálogo com outros autores advém da busca de um enriquecimento 

dos debates relativos aos temas pesquisados neste capítulo.    

Assim, apresenta-se a primeira autora, Anne Weber e, destaca-se a 

relação cultural com a língua em questão, o francês, que, por ser pertencente a 

um país colonizador, passa, para vários países, como língua imperialista ou do 

império francês, óbvio. Essa relação, porém, não faz parte somente do âmbito 
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da colonização francesa. É, antes de tudo, de igualdade na posição 

socioeconômica entre esses países, ou seja, França e Alemanha. Nesse caso, 

a autora de quem se fala gostava do idioma, interessou-se por seu aprendizado 

e foi, ainda jovem, morar na França, onde constituiu família e onde ainda vive. 

Mas o que de tão importante foi acrescido nos escritos dessa autora? Por que 

discursar, se expressar na língua francesa?  

Ou seria por que esse idioma, para ela, diluía o peso, ou aliviava a 

angústia de pronunciar, escrever, pensar em sua língua de origem, acerca da 

responsabilidade que recai sobre grande maioria do povo alemão, relacionada à 

segunda guerra mundial? Ou simplesmente por sua grande capacidade como 

autora e tradutora nas línguas alemã e francesa?  

Sobrepaira em sua obra um sentimento de invejável coragem, pois ela 

nem existia na época, mas estuda, conhece e pesquisa a história de seu povo e 

seus ancestrais e pode, assim, reforçar a lembrança de seu povo através de seu 

livro Vaterland (Pátria, título em português), que conta passagens importantes 

da vida de seu bisavô, fazendo reacender a memória alemã sobre vários 

conceitos que dariam força à guerra nazista. 

E seria essa uma forma menos desconfortável de encontrar a liberdade 

de exprimir o que se quer, de poder falar de judeus, de poder pronunciar nomes 

de campos de concentração da época da segunda guerra mundial? De se 

encontrar consigo mesma em outras línguas, e de poder mesmo ter essa 

liberdade em alemão, língua para a qual logo em seguida ela traduziu este livro 

do francês?  

Sem se afirmar que esse é o motivo de Anne Weber ter escolhido a língua 

francesa como “refúgio”, vale considerar a observação de José Domingues de 

Almeida, que diz: 

À medida que se vai confrontando com este acervo 
desconcertante da autoria do seu bisavô e avô paternos, Weber 
vai-se sentindo interpelada e incomodada enquanto cidadã 
alemã e europeia, pela terrível e histórica convergência 
ideológica que culminaria no Terceiro Reich. Ora, este mal-estar 
e este desconforto que dividem e afligem a escritora transferem-
se para o presente e questionam a “dificuldade” de ser e afirmar-
se alemão no contexto europeu atual. Com ironia, mas também 
algum humor ácido, Anne Weber comenta a suposta 
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“supremacia” destinal alemã sobre a Europa, e preconiza a 
adoção de uma postura humilde e relacional; a mesma que o 
convívio intelectual do princípio do século XX europeu 
simbolizava; a mesma que ela própria encarna enquanto 
escritora e tradutora (mediadora cultural) franco-alemã. Esta 
reflexão forçada sobre a história, porventura ainda demasiado 
recente, da Alemanha acaba por fazer transparecer a Europa 
como possível superação destes antagonismos e demônios, e a 
mobilidade intraeuropeia e a tradução como mediações 
reparadoras. (ALMEIDA, 2018, p. 2-3) 
 

 

O que surge então é um grande impasse entre a escritora e sua origem 

enquanto cidadã alemã, o que se sugere ser remediado pela mobilidade 

intraeuropeia e a tradução, como se fosse possível resgatar a origem depois de 

negá-la. Não parece ser simples dessa maneira, mas, de toda forma, a autora 

“deu seu passo rumo ao novo” e esse evento é deveras interessante. 

Ela mesma aponta em seu livro Vaterland essa negação em um outro 

escritor, que também vai morar em outras terras e vai criar um romance com dois 

personagens, um judeu tcheco, Austerlitz, que também é o nome da obra, e um 

alemão não judeu, nascido em 1944. O primeiro é o único sobrevivente de uma 

família judia e o segundo é o próprio narrador/autor do livro que relata toda a 

história que Austerlitz lhe conta. Porém ele, o narrador, parece não ter memória 

de sua origem, nem de sua história.  

A partir da história acima, Weber parece compreender essa fuga da 

origem: 

Isso não é um julgamento sobre o livro, e ainda menos uma 
condenação do seu autor. Quem, mais que um homem sofrendo 
profundamente com suas origens, não faria tanto para não ser 
ou, ao menos, não parecer quem ele é, aquele que nessa pele, 
sem querer, veio ao mundo? [...] Um homem que tem muito peso 
a carregar das suas origens, do passado de seu país, e seus 
nomes. [...] A “germanitude”, se tal coisa tivesse continuado a 
existir nessas últimas décadas e, se ela existisse ainda hoje, 
designaria a necessidade – em certos casos, a necessidade vital 
– de fugir de tudo o que é alemão. (WEBER, 2015, p. 151. 
Tradução de nossa autoria)21 

 
21 "Cela n’est pas un jugement sur le livre ni encore moins une condamnation de son auteur. Qui d’autre 
qu’un homme souffrant profondément des ses origines se donnerait tant de mal pour ne pas être ou, du 
moins, ne pas paraître celui qu’il est, celui dans la peau de qui, sans le vouloir, il est venu au monde? Un 
homme, qui a trop lourd à porter de ses origines, du passé de son pays, de ses prénoms. La germanitude, 
si une telle chose avait continué d’exister ces dernières décennies et si elle existait encore aujourd’hui, 
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Caminhando nesta trilha, temos dois outros escritores que apresentam 

preferência também pela língua francesa, que, aliás, dominam muito bem, pois 

que seus países de origem foram colonizados pela França, mas que por razões 

diversas da autora alemã, escolhem a língua francesa para escrita de suas 

obras. Aqui temos o evento da aquisição da língua pela imposição do idioma 

durante o período da colonização. Além da diferença em relação aos motivos 

relacionados à escolha da língua francesa, esses autores, Memmi e Khadra, 

expressam em suas obras a problemática do conflito identitário e do entre-dois 

a partir de vieses diferentes daqueles de Weber.  

Um desses autores desenvolveu obras literárias ligadas às questões que 

ele tão bem conhece. Ele é Albert Memmi, nascido na Tunísia Francesa, de mãe 

judia sefardita de ascendência berbere e pai judeu tunisiano-italiano, que 

cresceu falando francês e tunisiano-árabe. Durante a ocupação nazista da 

Tunísia, ele foi preso em um campo de trabalhos forçados, do qual mais tarde 

escapou. Sua base educacional era francesa, pois foi escolarizado durante a 

colonização francesa e, por esse motivo, ele se viu na encruzilhada entre quatro 

culturas (berbere, árabe, judeu e francês) e baseou seu trabalho na dificuldade 

de encontrar um equilíbrio entre o Oriente e o Ocidente. Ele apoiou o movimento 

pela libertação da Tunísia, mas foi excluído do novo Estado muçulmano por sua 

fé judaica e sua educação francesa.  

A Argélia, país do outro autor por nós selecionado, Yasmina Khadra, 

escritor do romance abordado nesta Dissertação, é, ainda hoje, o segundo maior 

país francófono do mundo em termos de falantes, mesmo passado tanto tempo 

depois da descolonização. Atualmente ainda se incentiva na Argélia o uso da 

língua francesa, apesar de não fazer parte, oficialmente, da francofonia. Vale 

lembrar que 60% de sua população, em 2000, podia falar e entender francês. 

Mesmo com apoio governamental no incentivo à utilização do idioma 

colonizador, o que já aponta uma pré-disposição ao assunto a ser abordado, 

encontramos o discurso do autor, em entrevista dada a um jornal da Espanha, 

 
désignerait le besoin – dans certains cas, le besoin vital – de fuir tout ce qui est allemand. " (WEBER, 2015, 
p. 151) 
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em que ele diz simplesmente que é apaixonado pela língua francesa e esse é o 

motivo de sua escolha para publicar suas obras:  

 

Escrever em francês também foi uma decisão de identidade? 
Não. É uma decisão cultural. Tenho formação em árabe, leio e 
escrevo. Mas me sinto muito mais confortável na língua 
francesa. Para mim, escrever literatura é amoroso. Eu nunca 
poderia escrever em um idioma que eu odiava. Se escrevo em 
francês, é simplesmente porque é a língua que mais amo. 
(TOPPER, 2009) 

 

 Curiosamente, seus escritos não alcançariam tanta projeção se tivessem 

sido escritos em árabe ou ainda em berbere, pois não alcançariam repercussão 

mundial, principalmente pelo obstáculo da língua, pois que dependeriam de um 

tradutor, e também não despertariam interesse entre os árabes, que conhecem 

bem o que ele apresentou ao mundo ocidental.  

O Orientalismo cria uma imagem idealizada do Oriente, ao contrário do 

autor supracitado, que apresenta os árabes como eles realmente são, com suas 

crenças, seus hábitos, sua visão de vida: “Mas o povo argelino é mais educado 

em árabe. Você não nega um possível enriquecimento para esse idioma? Não. 

Meus livros são lidos muito mais em francês do que em árabe.” (TOPPER, 2009).          

Claro que, longe de significar esse ato uma estratégia de vendas, porque 

não se deve eximir do fato a possibilidade da tentativa de um golpe de marketing, 

parece residir aí um desejo de que outras pessoas, para além do mundo árabe 

e até mesmo os franceses, tivessem acesso a outra maneira de contar a mesma 

história no caso do romance escrito por esse autor, Yasmina Khadra, de 

nacionalidade Argelina, romance esse que, além da ficção, aborda também fatos 

da guerra pelo fim da colonização.   

Vale observar ainda outras questões envolvendo o escritor a respeito de 

sua personalidade ou à proteção da mesma. Ele se apresenta com o 

pseudônimo de Yasmina Khadra, que é um nome feminino e é o nome de sua 

esposa. Ele era um militar de alta patente e, como se sabe, árabe. Nenhuma 

dessas informações diminui a capacidade criadora dele, mas parece indicar 

algumas possibilidades para estas escolhas ligadas à sua origem, à sua 
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condição anterior e à presente. Suas vivências se contrapõem entre o militar e o 

escritor, entre o homem duro, masculino e até machista, integrante de uma 

sociedade bastante patriarcal, e o homem das letras, de sensibilidade capaz de 

criar romances, com histórias de amor e de tanto sentimento de humanidade, 

que ninguém estranhava que provinha das mãos de uma mulher. Ele confirma 

esse fato em entrevista ao jornalista Ilya U. Topper, da M'Sur Revista 

Mediterrânea:  

Yasmina Khadra é o pseudônimo feminino - composto pelos 
nomes do meio de sua esposa - que Mohammed Moulessehoul 
começou a usar para escrever sem ser sancionado pelo exército. 
“Eu vivi com o dilema de ser militar e escritor. Como soldado, eu 
estava além da censura, mas tinha meu próprio território, onde 
era eu mesmo”, lembra ele hoje. [...] Em 2000, ele revelou sua 
identidade, mas nunca pensou em abandonar o pseudônimo. “É 
o nome da mulher que me criou. Minha mãe deu à luz a mim e 
minha esposa me fez um homem. Antes de ser uma espécie de 
Mowgli, eu não sabia o que era amizade, relações sociais. Ela 
me ensinou”, ele diz. E enfatiza: “Sou árabe, muçulmano e 
militar; as três condições do machismo que desqualificam as 
mulheres. Escrever com esse nome é a maior vitória que 
consegui superar”. (TOPPER, 2009) 

 

  

 Após leitura de vários textos jornalísticos, como o supra citado, por exemplo, 

colhem-se muitas informações convergentes sobre Khadra e os possíveis impulsos que 

o tornaram um escritor bem sucedido e com vários best-sellers em sua carreira. Com 

desejo de escrever as histórias de seu país e seu entorno, ele oferece aos seus leitores 

esse ponto de vista diferente, argelino, mas compreendido pelo mundo ocidental dada 

a escolha da língua, o francês, que, já se sabe, ele domina bem, ainda que para muitos 

dos seus conterrâneos essa opção pareça traição.       

E, à luz da informação acima citada, chega-se ao tema a ser abordado 

neste capítulo: o sentimento de se estar em um constante limbo. É o mesmo que 

estar lá sem jamais poder se fixar nesse “lá”. É ser o escritor francês e o escritor 

argelino ao mesmo tempo. É ter a dúvida de ser cidadã alemã na atualidade 

europeia. É buscar sua origem e, de alguma forma, negá-la. Pois não seria essa 

a sensação percebida nessa narrativa apresentada sobre esses dois autores? 

Estariam eles “em paz” com suas origens ou com as origens de suas diversas 

histórias? 
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Se Anne Weber não se abalasse com o passado de sua família, ou 

mesmo nem tivesse o interesse de pesquisá-lo, poderia ela remediar-se pela 

mobilidade europeia e a tradução? Se Yasmina Khadra seguisse a vida, para 

sempre, como o oficial do exército Argelino Mohammed Moulessehoul? Fato é 

que esses dois escritores nos apresentam um lugar comum a ambos: o entre 

dois mundos. Cada um conta um pouco sobre sua nação de origem e nos 

apresenta, seja pela narração de fatos verídicos, como faz Anne Weber, ou 

através da ficção, caso de Yasmina, uma busca da origem para negá-la. 

Segundo Daniel Sibony em Entre-deux, l’origine en partage: 

 

Paradoxo de origem: precisamos de uma origem a perder; ela é 
necessária, e ela é condenada a ser perdida. Precisamos de 
uma origem a abandonar, uma de onde se possa partir, e em lá 
estando, o perigo é lá ficar, de aproveitá-la muito, e de nela se 
perder, de se fascinar diante dela, de nela se afundar 
acreditando resistir, e de se danificar no seu vazio, “divino” na 
ocasião. (SIBONY, 1991, p. 31. Tradução de nossa autoria.)22  

 

 Entretanto, há outros escritores que preferem caminhos diferentes em 

relação ao trecho acima citado, pois buscam a possível origem para nela 

reencontrar a identidade. Nesse caso, o foco seria a língua ou o idioma árabe, 

que daria suporte ou ajudaria a impulsionar a recuperação de uma nação ou seu 

perfil nativo, ao mesmo tempo atando religião, língua e política, conforme pode-

se ler na página 100 do artigo Le roman politique des écrivains algériens de 

langue árabe, de Rita Salam. Segue abaixo a introdução do que apresenta a 

escritora em seu texto: 

 

O tema da estreita ligação entre língua e literatura, [...] foi muitas 
vezes desenvolvido, em particular no contexto da construção 
nacional onde a língua, única e legitima, é uma das condições 
de existência da nação, única e indivisível. [...] No que diz 
respeito à Argélia independente, podemos observar, no passado 
mais recente, mecanismos similares de legitimação e 
mitologização, de investimento emocional, para não dizer 
passional, em uma língua e cultura nacionais que se tornaram 

 
22 "Paradoxe de l’origine: il nous faut une origine à perdre; elle est nécessaire, et elle est vouée à être 
perdue. Il nous faut une origine à quitter, une d’où l’on puisse partir, et si on l’a, le danger est d’y rester, 
de trop en jouir, de s’y perdre, de se fasciner devant elle, de s’enfoncer en elle en croyant la creuser, et 
de s’abimer dans son vide, «divin» à l’occasion." (SIBONY, 1991, p. 31). 



60 
 

questões políticas e objetos de intensa polêmica, assim como as 
tentativas para eliminar do campo linguístico e cultural as outras 
línguas e culturas presentes. (SALAM, 1998, p. 96-97. Tradução 
de nossa autoria)23 

 

 Porém, existem autores que sustentam uma postura mais radical ainda, 

como pode-se ler no livro Littératures francophones 1. Maghreb, que traz o 

pensamento de investigar a identidade num passado bastante anterior ao que 

se refere à citação de Salam, e prefere o afastamento entre a busca identitária e 

a religião, visto que depois do fim da guerra implantou-se o Islã no governo. Este 

fato não agradava a todos, como expõe o seguinte trecho:  

 

Para alcançar “o autêntico”, é preciso procurar “o húmus” onde 
mergulhar suas raízes, longe do solo estéril das grandes 
cidades. Esse húmus fecundo deve ser procurado nas 
profundezas originais, até nos fundamentos pagãos da Berberia. 
(NOIRAY, 1996, p. 103. Tradução de nossa autoria)24  

 

 Os fatos apresentados trazem de volta a questão: como encontrar a 

origem ou essa identidade que se distanciou tanto, que não se tem certeza do 

lugar em que é preciso buscá-la?  

 No romance, guia dessa pesquisa, o personagem narrador é o primeiro a 

experimentar esse sentimento dúbio em relação à sua raça. Relembrando o que 

foi dito, o livro apresenta a Argélia ainda sob o domínio francês, com todos os 

percalços sofridos pelos colonizados e descreve o contato dessa realidade com 

Younes e sua família. Depois de um “atentado” à propriedade da família, eles 

são desapropriados, e seu pai decide partir para a cidade, como sempre faziam 

todos os outros que perdiam suas terras para o governo, atitude esta recorrente 

 
23 Le thème du lien étroit entre langue et littérature,[…] a maintes fois été développé, en particulier en 
contexte de construction nationale où la langue, une et légitime, est l’une des conditions de l’existence 
de la nation, une et indivisible. […] Pour ce qui concerne l’Algérie indépendante, on a pu observer, dans 
un passé plus récent, des mécanismes similaires de légitimation et mythologisation, d’investissement 
émotionnel, pour ne pas dire passionnel, dans une langue et une culture nationales devenues enjeux 
politiques et objets d’intense polémique, ainsi que des tentatives pour éliminer du champ linguistique et 
culturel les autres langues et cultures en présence. (SALAM, 1998, p. 96-97)        
 
24 Pour parvenir à « l’authentique », il faut chercher « l’humus » où plonger ses racines, loin du sol stérile 
des grandes villes. Cet humus fécond doit être recherché dans les profondeurs originelles, jusqu’aux 
fondements païens de la Berbérie.(NOIRAY, 1996, p. 103) 
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nesse tipo de situação, como nos ilumina esta passagem de Fanon em Pele 

negra máscaras brancas: “O problema da colonização comporta assim não 

apenas a intersecção de condições objetivas e históricas, mas também a atitude 

do homem diante dessas condições.” (FANON, 2008, p. 84). 

 Quando chegaram à cidade, Younes notou diversidades que iam de 

encontro a costumes básicos aprendidos por ele, como, por exemplo, a postura 

feminina em relação às indumentárias e em relação aos homens do povoado, e 

o comportamento masculino, os quais divergiam bastante dos seus:  

 

Uma coisa estranha: as mulheres não usam véu. Passeavam 
com o rosto descoberto. As velhas, com penteados bizarros e as 
jovens, meio desnudas, a cabeleira ao vento, nada incomodadas 
pela proximidade dos homens. [...] Alguns velhos europeus se 
espreguiçavam em frente a suas portas. Vestiam bermudas 
largas, camisas abertas até a barriga e grandes chapéus na 
cabeça. Esmagados pelo calor, tagarelavam em volta de um 
copo de licor de anis, pousado no chão mesmo, agitando leques 
para se refrescar com um gesto mecânico. Meu pai passava na 
frente deles sem saudá-los nem olhá-los. Tentava fazer de conta 
que não estavam lá [...]. (KHADRA, 2011, p. 24. Tradução 

Sandra M. Stroparo)25  

 

Em contraponto com os costumes de Jonas/Younes: 

 

Meu pai conduziu a mula até lá. Era a tenda de um vendedor de 
legumes, uma quase barraca de estacas e telas de juta montada 
no meio do nada, como surgida de uma alucinação. Meu pai 
disse para minha mãe esperá-lo perto do rochedo. Entre nós, as 
mulheres devem se manter afastadas quando os homens se 
encontram. Não há sacrilégio pior que ver sua esposa ser 
observada por alguém. (KHADRA, 2011, p. 18. Tradução Sandra 
M. Stroparo)26 

 
 
25 Chose étrange, les femmes ne portaient pas de voile. Elles se baladaient à visage découvert ; les vieilles 
surmontées de coiffes bizarres ; les jeunes à moitié dénudées, la crinière au vent, nullement gênées par 
la proximité des hommes. […] Quelques vieillards européens se prélassaient devant leurs portes, la figure 
cramoisie. Ils portaient d’amples culottes courtes, des chemises ouvertes sur leurs bedaines et larges 
chapeaux sur la nuque. Terrassés par la chaleur, ils discutaillaient autour d’un verre d’anisette posé à 
même le sol en agitant d’un geste machinal des éventails pour se rafraîchir. Mon père passait devant eux 
sans les saluer ni les regarder. Il tentait de faire comme s’ils n’étaient pas là […]. (KHADRA, 2008, p 25) 
  
26 Mon père dirige la mule sur lui. C’était la guitoune d’un marchand de légumes, un hypothétique 
échafaudage de pieux et de toiles de jute dressé au milieu de nulle part, comme surgi d’une hallucination. 
Mon père somma ma mère d’aller l’attendre près d’un rocher. Chez nous, les femmes doivent se tenir à 
l’écart quand les hommes se rencontrent ; il n’est pire sacrilège que de voir son épouse lorgnée par 
quelqu’un d’autre. (KHADRA, 2008, p. 19) 
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Diante desses fatos, percebe-se o contato de Younes com a nova 

realidade que começa a se descortinar diante de seus olhos, que contesta seus 

conceitos de vida e que contradiz sua origem. A partir daí dá-se início à 

fomentação do terreno para se estabelecer a noção do sentimento “entre dois 

mundos”, entre duas culturas, o “entre-dois” (ou entre-deux, em francês) da 

paixão que irá se implantar em Younes, o qual não responderá somente como 

Younes, mas também como Jonas: 

 

O “entre-dois” é uma forma de corte-ligação entre dois termos, 
este próximo ao espaço do corte e aquele da ligação são os mais 
vastos em que podemos crer; e que cada uma das duas 
entidades tenha sempre uma parte já ligada à outra. Não há terra 
de ninguém entre os dois. Não há uma só borda que desempate, 
há duas bordas, mas que se tocam ou que são tais que os fluxos 
circulam entre elas. (SIBONY, 1991, p. 11. Tradução de nossa 
autoria.)27 

 

Com o desenrolar da história cria-se um ser, um novo Younes, que todos 

seus amigos chamaram de Jonas, nome esse dado por sua tia a partir do 

momento em que ele fora morar em casa dela. Ela, Germaine, esposa do tio 

Mahi e descendente de colonos franceses, lhe impõe amavelmente esse nome, 

semeando nele o conflito identitário ao dizer-lhe que ele não responderia mais 

pelo seu nome árabe, pois, como a maioria dos pieds-noirs28, também reforçava 

a diferença, ainda que de forma mais amena, entre os argelinos descendentes 

de colonizadores e os argelinos de origem local, ou melhor, árabes colonizados. 

Talvez, por instinto “materno”, quisesse impedir o sofrimento do menino, que 

agora ela abraçava como filho, em relação a sua raça, posto que ela era tão 

argelina de nascimento quanto ele, mas ela também vivia seu próprio conflito 

identitário, pois era casada com um árabe, o que não devia ser muito cômodo 

para ela. E, por isso, ela, tia e mãe emprestada, lhe dá um novo nome:  

 
 
27 "L’entre-deux est une forme de coupure-lien entre deux termes, à ceci près que l’espace de la coupure 
et celui du lien sont plus vastes qu’on ne croit; et que chacune des deux entités a toujours déjà partie liée 
avec l’autre. Il n’y a pas de no man’s land entre les deux. Il n’y a pas un seul bord qui départage, il y a deux 
bords mais qui se touchent ou qui sont tels que des flux circulent entre eux."   (SIBONY, 1991, p. 11). 
 
28 Pied-Noir (Pé-Negro) é o nome utilizado para se referir às pessoas descendentes de europeus que 
nasceram ou viveram no Norte da África francesa, durante e até o fim da colonização, que aconteceu 
entre 1830 e 1962. Esses descendentes, quando vindos da Argélia, eram chamados de pieds-noirs pela 
população francesa assim que chegavam à França. 
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— Querida Germaine — disse meu tio com uma voz trêmula —, 
eu lhe apresento Younes, ontem meu sobrinho, hoje nosso filho. 
Senti um tremor atravessar o corpo da mulher. A lágrima que 
segurava a emoção na ponta dos cílios rolou de pronto sobre 
seu rosto. 
— Jonas — disse, tentando controlar o choro, — Jonas, se você 
soubesse como estou feliz! [...] 
— Bom — concedeu Germaine —, Jonas e eu vamos tomar um 
bom banho. 
— Eu me chamo Younes — lembrei-lhe. 
Ela me olhou com um sorriso enternecido, acariciou meu rosto e 
cochichou no meu ouvido: 
— Não mais, meu querido.   
(KHADRA, 2011, p. 72-73. Tradução Sandra M. Stroparo)29 

 
 

A mãe dele, conformadamente, endossa essa nova identidade diante do 

comentário de Younes:  

 

— Tenho a impressão de que você engordou... E como você 
está bonito nessas roupas! Parece um pequeno roumi.30 — 
Germaine me chama de Jonas. 
— Quem é ela? 
— A mulher de meu tio. 
— Não faz mal. Os franceses pronunciam mal os nossos nomes. 
É sem querer. (KHADRA, 2011, p. 86. Tradução Sandra M. 
Stroparo)31  
 

É interessante notar que o autor exprime, através de alguns personagens, 

este desconforto com a falta de precisão da identidade que ele mesmo declara 

perceber em si, quando diz não se saber escritor francês ou argelino. 

 
29 — Chère Germaine, dit mon oncle d’une voix frémissante, je te présente Younes, hier mon neveu, 
aujourd’hui notre fils.  
Je sentis un frisson traverser le corps de la femme ; la larme qui miroitait d’émotion sur le bord de ses cils 
roula d’une traite sur sa joue. 
— Jonas, dit-elle en essayant d’étouffer un sanglot, Jonas, si tu savais combien je suis heureuse ! […] 
— Bon, concéda Germaine, Jonas et moi allons prendre un bon bain. 
— Je m’appelle Younes, lui rappelais-je. 
Elle me gratifia d’un sourire attendri, glissa la paume de sa main sur ma joue et me souffla à l’oreille : 
— Plus maintenant, mon chéri… (KHADRA, 2008, p. 72 – 73) 
 
30 Roumi: para os muçulmanos, esse nome é utilizado para indicar um cristão e, por extensão, um europeu. 
 
31 J’ai l’impression que tu as grossi… Et puis, comme tu es beau dans tes habits ! On dirait un petit roumi. 
— Germaine m’appelle Jonas. 
— Qui est-ce ? 
— La femme de mon oncle. 
— Ce n’est pas grave. Les Français prononcent mal nos noms. Ils ne le font pas exprès. (KHADRA, 2008, p.  
87) 
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O início desta crise de identidade de Younes fora reforçado depois da 

visita que fez à sua mãe, em Jenane Jato, após um ano de sua adoção por seu 

tio. Por ele estar limpo, “bem vestido” e alimentado, parecia nunca ter pertencido 

àquela realidade. Era como se os próprios vizinhos do cortiço em que a família 

dele morava nunca o tivessem visto. Ele não era mais Younes e deveria aprender 

a lidar com isso, pois ele já não estava mais ali naquele lugar. E começa-se a 

compreender algumas das posições totalmente apáticas do personagem, face a 

vários momentos em que se esperam dele reações. Tudo mudou de repente 

para ele e muito cedo:  

 

Entretanto, basta por um instante desviar a atenção do mau 
momento para descobrir um outro caminho, novo em folha, e tão 
misterioso que nos surpreendemos a sonhar... Em Jenane Jato, 
não se sonhava. As pessoas tinham decidido que o destino 
estava dado e que não havia nada mais a fazer. De tanto olhar 
a vida pelo lado dos mais fracos, acabaram por se familiarizar 
com essa miopia. 
Meu tio me estendeu a mão. Peguei-a no ar. Quando seus dedos 
se fecharam em torno de minha mão, parei de olhar para trás.  
Eu já não estava mais ali. (KHADRA, 2011, p. 90. Tradução 
Sandra M. Stroparo)32   

 

Mais tarde, o conflito de Jonas/Younes fica evidente. Ele não consegue 

se posicionar sobre as questões que envolvem os árabes ao seu redor. Ele 

parece estar domesticado, perdido de sua origem. Ao mesmo tempo não se 

prende de vez à nova identidade. Não abandona todas as lembranças de sua 

família e seu povo colonizado, assumindo assim a vida que ele leva como parte 

integrante e integrada de sua realidade social. Ele é mostrado como inseguro, 

indeciso na trama, e há sempre alguém que cobra uma atitude dele.  Entretanto, 

deve-se considerar que ele foi sempre levado a manter a postura do bom 

colonizado, sempre cordial e respeitoso para com seus colonizadores. É o pior 

lugar esse entre dois mundos, entre duas culturas que estão presentes nele, mas 

 
32 Pourtant, il suffit de détourner un instant son attention de la mauvaise passe pour déceler un autre 
chemin, neuf comme un sou, et si mystérieux que l’on se surprend à rêver… À Jenane Jato, on ne rêvait 
pas. Les gens avaient décidé que leur destin était scellé et qu’il n’y avait rien d’autre autour, ni derrière ni 
en dessous. À force de regarder la vie du côté où le bât blesse, ils avaient fini par faire corps et âme avec 
leur strabisme. 
Mon oncle me tendit sa main. Je la saisis au vol. Quand ses doigts se refermèrent autour de mon poignet, 
je cessai de regarder derrière moi. 
J’étais déjà ailleurs. (KHADRA, 2008, p. 90) 
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que divergem tanto uma da outra. Como todo conflito, o identitário impõe seu 

grave dilema: quem melhor vai representá-lo: Jonas ou Younes? Como conviver 

com essa infinita dúvida? Como escolher uma posição, se ambos os lados 

levantam muralhas ao outro? 

Younes, a cada vez que apresenta essa identidade, incorre na 

possibilidade da “xenofobia da cultura colonial”, visto que todos os personagens 

importantes da história do livro são argelinos, mas os de ascendência europeia 

sentem-se europeus, conforme demonstrado na citação das páginas 25-26, 

(KHADRA, 2011, p. 127-128), nesta Dissertação. 

A partir do episódio supracitado, Jonas/Younes começou a dar atenção 

às relações com as pessoas ao seu redor. Percebeu que aquele mundo, Rio 

Salado, não era um lugar de passeio para qualquer árabe que fosse, salvo seu 

tio, que, por alguma desatenção, era aceito pela sociedade da cidade, ainda 

porque seu tio era útil e aparentemente inofensivo aos negócios e às regras 

sociais das quais eles faziam parte. 

Este fato parece importante, pois a suposta mentira de Jonas/Younes o 

colocou em situação de penalidade. Ele foi surrado na escola por ter “violado” a 

regra de convivência, permitindo-se circular em um ambiente social a que ele 

não teria acesso se tivesse se apresentado como um árabe. 

A realidade de Jonas/Younes aparece com um frequente “entre-dois” de 

variados aspectos, pois ele o vive com seus amigos, com a presença de um 

empregado árabe de um desses amigos e também em sua vida amorosa. Ele 

sempre se depara com “esse lugar”, esse sentimento que não é o de escolher 

entre o bom e o ruim, o bem e o mal. Aliás, essa é uma característica marcante 

no personagem Younes, a de suportar quase, senão tudo, o que lhe impõem ou 

o que a realidade lhe impõe a contragosto, e que ele sempre deglute 

pacificamente. Quase se pode notar esse comportamento em outros 

personagens árabes dessa história, mas alguns deles chegam ao seu limite, 

caso do Jelloul. Younes não compactua com ele e transcende tudo, pois sempre 

parece estar perdido entre esses dois mundos, entre qual partido tomar, de 

acordo com o que se pode constatar em um trecho do romance O que o dia deve 

à noite, citado na página 35 desta Dissertação. 
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É um limbo aquilo que não se pode definir, o que permeia a origem sem 

entregá-lo a ela. É de onde se vê sua origem e o ponto onde se está agora, como 

nos esclarece o texto de Sibony:    

    

É por isso que os “entre-dois” são figuras da origem – de 
dissipações da origem: esta é muito ardente e traumática para 
ser vivida como tal. Ela nos retorna a nós e nos convida a 
retomar contato com ela sob a forma de um “entre-dois”, a única 
que nos seja acessível. A origem, como o horizonte, nos segue 
quando dela fugimos, afasta-se quando dela nos aproximamos 
e seus eclipses ou retornos se marcam não por um único dado, 
mas por dois momentos, duas instâncias, entre as quais 
estamos presos, ou nos reencontramos presos, muitas vezes, a 
seu desconhecimento. (SIBONY, 1991, p. 16. Tradução de 
nossa autoria.)33 

 

Jonas/Younes é diversas vezes tomado pelo “entre-dois”, mesmo em 

seus momentos de lazer, pois lhe surgem questões mentais e emocionais, que 

quase não o deixam um instante sequer, ainda mais quando cobrado, quando 

lhe é exigido um posicionamento ou uma atitude por pessoas próximas. Tendo 

Jonas/Younes uma vida social mais ativa, independente, ele se encontra cada 

vez mais com situações de xenofobia, ou de diferenças sociais que, na verdade, 

não deveriam existir ou resistir na Argélia de modo geral, visto que todos ali eram 

"filhos da pátria", todos eram argelinos. E ainda com outros episódios, inusitados, 

como os sexuais. Entretanto, tais fatos conservavam também questões de 

ancestralidade e religiosidade que resguardavam as diferenças e mantinham a 

rivalidade, não permitindo o direito igualitário a todos os cidadãos. Havia o 

sentimento de superioridade imposto pelo colonizador, que segregava e oprimia 

o colonizado, conforme citação na página 22. 

Outro momento importante que atesta o confronto com a crise identitária 

de Jonas, desse estar entre dois mundos, é a surra que André dá em Jelloul. O 

empregado, ferido, procura Jonas para pedir ajuda financeira, posto que André 

o manda embora, expulsando-o como um animal. Jonas quer saber por que 

 
33 "C’est pour cela que l’entre-deux sont figures de l’origine – des dissipations de l’origine: celle-ci est trop 
brûlante et traumatique pour être vécue en tant que telle. Elle nous revient et nous invite à reprendre 
contact avec elle sous la forme d’un entre-deux, la seule que nous soit accessible. L’origine, comme 
l’horizon, nous suit quand on la fuit, s’éloigne quand on y vient, et ses éclipses ou retours se marquent 
non par une donné pure, unique, mais par deux moments, deux instances, entre lesquelles ont est pris, 
ou se retrouve pris, souvent à son insu." (SIBONY, 1991, p. 16) 
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André tinha feito aquilo. O que Jelloul lhe fizera? Ele respondeu, rindo da 

ingenuidade da pergunta: “– Eu não preciso fazer nada. Ele sempre acha um 

pretexto para me castigar. Dessa vez, foi por causa dos protestos dos 

muçulmanos nas Aurès. André desconfia dos árabes. Ontem, voltou bêbado da 

cidade e me deu uma surra.” (KHADRA, 2011, p. 179. Tradução Sandra M. 

Stroparo).34 

 Mais uma vez o colonizador apresenta-se como o salvador da pátria 

colonizada, para onde ele traz as boas regras da civilização libertadora, 

democrática, mas para quem?  

 O texto de Orientalismo, de Edward Saïd (2007, p. 29), citado na página 

15 desta Dissertação, ilumina a visão sobre esse aspecto das regras 

colonizadoras, e é aqui revisitado por tão fortemente demonstrar esta faceta da 

colonização, essa alusão ao "fazer o bem". Para ele, o Orientalismo é uma 

dimensão importante da moderna cultura político–intelectual e tem mais a ver 

com o Ocidente do que com o Oriente mesmo.  

No decorrer desse diálogo, Jelloul lança em rosto a dualidade da 

identidade de Jonas, desde o momento em que ele pede o “empréstimo”, quando 

fica clara a diferença financeira e de pertencimento à outra classe social, até o 

discurso de Jelloul, lembrando a Younes sua origem árabe e apresentando a ele 

o lugar inimaginável que os colonizados menos favorecidos têm para habitar: o 

outro lado da civilização. Jelloul diz: 

 

– Você... você não pode entender. Você é dos nossos, mas leva 
a vida deles...  Quando a gente sustenta, sozinho, uma família 
com uma mãe louca, um pai com os dois braços amputados, seis 
irmãos e irmãs, uma avó, duas tias repudiadas e seus filhos, um 
tio que está doente há mais de um ano, não se pode ter orgulho...  
A diferença entre o cachorro e o chacal é que um deles escolhe 
ter um dono. (KHADRA, 2011, p. 180. Tradução Sandra M. 
Stroparo)35 

 
 
34 — Je n’ai pas besoin de fauter avec lui. Il trouve toujours un prétexte pour me marcher dessus. Cette 
fois, c’est à cause de la grogne des musulmans dans les Aurès. André se méfie des Arabes, maintenant. 
Hier, il est rentré ivre de la ville et m’a tabassé. (KHADRA, 2008, p. 185) 
 
35 — Tu ne peux pas comprendre, toi. Tu es des nôtres, mais tu mènes leur vie… Quand on est l’unique 
gagne-pain d’une famille composée d’une mère à moitié folle, un père amputé des deux bras, six frères 
et sœurs, une grand-mère, deux tantes répudiées avec leur progéniture, et un oncle souffreteux à 
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E quando Jonas chega ao lugar onde Jelloul mora, ele fica desnorteado 

com a miséria, a sujeira, a desolação a que essas pessoas vivem entregues. Ele 

se lembra e compara a Jenane Jato, que ainda era melhor que esse douar 36 

onde esses pobres moram.  

Segundo Ben Jelloun, em seu livro Hospitalidade francesa: “O 

esquecimento é um mau conselheiro. Quando ele se instala na História, ele a 

mutila e a desvia.” (BEN JELLOUN, 1984, p. 33). Em diálogo intertextual com 

Ben Jelloun, Khadra aborda essa questão em O que o dia deve à noite, quando 

o protagonista, Jonas, é confrontado com seu passado árabe-mulçumano 

conforme seu diálogo com Jelloul: 

 

Ele riu do meu mal-estar. Mostrou-me o douar. 
— Olhe bem para esse buraco esquecido. É nosso lugar nesse 
país, o país de nossos ancestrais. Olhe bem, Jonas. Nem 
mesmo Deus passa por aqui. 
— Por que você diz essas coisas? 
— Porque é o que eu penso. Porque é a verdade. 
Meu medo aumentou. Agora era Jelloul que me amedrontava, 
com seu olhar cortante e seu riso sarcástico. Montei na bicicleta 
e comecei a me afastar dali. 
— Isso, Younes. Dê as costas para a verdade do seu povo e 
corra para seus amigos... Younes... espero que você ainda 
lembre do seu nome... Younes... Obrigado pelo dinheiro. 
Prometo que vou lhe pagar logo. Younes... O mundo está 
mudando, você não notou? 
Pedalei como um desesperado, os gritos de Jelloul eram como 
tiros zunindo em meu ouvido. (KHADRA, 2011, p. 182. Tradução 
Sandra M. Stroparo)37  

 
longueur d’année, on cesse d’être humain… Entre le chien et le chacal, la bête amoindrie choisit d’avoir 
un maître. (KHADRA, 2008, p. 186) 
 
36 Um douar é um conjunto de casas ou tendas que podem ser fixas ou móveis, como acampamentos, e 
são dispostas em círculos, criando um espaço protegido em seu centro, como um forte ou uma cidade 
antiga, onde as casas seriam os muros e a área interna seria uma espécie de curral, onde normalmente se 
juntavam pessoas de uma mesma família de descendência patriarcal.  
 
37 Jelloul ricanait, amusé par mon malaise. 
Il me montra le douar : 
— Regarde bien ce trou perdu. C’est notre place dans ce pays, le pays de nos ancêtres. Regarde bien, 
Jonas. 
Dieu Lui-même n’est jamais passé par ici. 
— Pourquoi dis-tu des horreurs pareilles ? 
— Parce que je le pense. Parce que c’est la vérité. 
Ma peur s’accentua. Cette fois, c’était Jelloul qui me terrifiait, avec son regard affûté et son rictus 
sardonique.  
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Jonas fica apavorado e Jelloul percebe esse fato. Ele bate em retirada, mas 

tendo que ouvir seu nome árabe, Younes, gritado aos ventos, lembrando-lhe que 

ele estava dando as costas àquela verdade e que voltava para a segurança de 

seu mundo paralelo, mas que o mundo real estava mudando. Era importante 

entender a história do cachorro e o chacal: “Mesmo alguns animais não aceitam 

tanta humilhação.” (KHADRA, 2011, p. 182. Tradução Sandra M. Stroparo)38 

 Cabe comparar aqui a ficção, exposta na frase acima, com os escritos de 

Albert Memmi, em Retrato do colonizado precedido de retrato do colonizador, 

descrevendo uma situação bastante parecida, senão a mesma: 

 

O sistema quer a um só tempo a morte e a multiplicação de suas 
vítimas; qualquer transformação lhe será fatal: quer se 
assimilem ou se massacrem os nativos, o custo da mão-de-obra 
não vai parar de subir [...]. Esses excluídos reivindicarão sua 
exclusão sob o nome de personalidade nacional: é o 
colonialismo que cria o patriotismo dos colonizados. Mantidos 
por um sistema opressivo no nível do animal, não desfrutam de 
nenhum direito, sequer o de viver, e sua condição piora a cada 
dia; quando um povo não tem outro recurso a não ser escolher 
seu tipo de morte, quando só recebeu de seus opressores um 
único presente, o desespero, o que lhes resta perder? É seu 
infortúnio que se tornará em coragem; desta eterna recusa que 
a colonização lhe opõe ele fará a recusa absoluta da 
colonização. (MEMMI, 2007, p. 30 - 32) 

 

Diante da metáfora do cachorro e o chacal, o que Jonas ou Younes 

deveria fazer? Sempre se espera dele uma atitude. Esse era mais um chamado 

ou um aviso sobre um posicionamento identitário inevitável? Revisitando o 

paradoxo da origem, tem-se que: 

 

[...] depois de tudo, ter sua origem como perdida é ainda tê-la. 
Tê-la... perdida. Isso não é nada. Lá, onde isso se desfaz, é que 
essa origem é transmitida (o objeto de desejo não é senão objeto 

 
Je remontai sur ma bicyclette et fis demi-tour. 
— C’est ça, Younes. Tourne le dos à la vérité des tiens et cours rejoindre tes amis… Younes… J’espère que 
tu te souviens encore de ton nom… Hé ! Younes… Merci pour l’argent. Je te promets de te le rendre un 
jour prochain. Le monde est en train de changer, ne l’as-tu pas remarqué ?  
Je me mis à pédaler tel un forcené, les cris de Jelloul pareils à des tirs de sommation sifflant à mes oreilles. 
(KHADRA, 2008, p. 189) 
 
38 « Même les bêtes n’accepteraient pas de tomber si bas. » (KHADRA, 2008, p. 189) 
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de transmissão); transmitida por seres de carne e de desejo, eles 
mesmos tomados junto com ela. Essa origem é, como tal, logo 
contraditória. Sabe-se que, muitas vezes, se transmite, com 
golpe certeiro, o que não era previsto para isso, aquilo que 
escapava ao programa de transmissão. (SIBONY, 1991, p. 32 - 
33. Tradução de nossa autoria)39 

 

Em razão da diferença cultural, Jonas/Younes vai viver o conflito do 

“entre-dois” da paixão, mais inclinado para o lado cultural/religioso, visto que o 

que o faz abdicar do romance com Émilie é, antes de tudo, uma questão religiosa 

da mãe dela e que será imposta a Jonas/Younes, pois esta senhora e ele tiveram 

uma relação íntima passageira, que não passou mesmo de um único encontro, 

mas, ainda assim, tornou-se uma grande barreira, um verdadeiro obstáculo na 

relação de amor entre Émilie e Jonas/Younes. Vale lembrar aqui que ele já a 

conhecia, porém não associara a moça à sua memória de infância. 

Na inauguração do bar de estilo americano de André Sosa, foi que os 

quatro rapazes conheceram Émilie. Ela era bela e seu comportamento, distinto 

das moças do lugar. Ela era, com certeza, da cidade. E assim se implanta a 

discórdia entre os moços. Complica-se muito a vida de Jonas. 

A moça flerta com Fabrice, depois com Jean-Christophe, mas ela é 

apaixonada por Jonas desde a infância deles. A linda moça era a menina que ia 

à farmácia tomar injeções às quartas-feiras, assim que Jonas foi morar em Rio 

Salado. Ele pôs uma flor dentro do livro que a garota lia e nunca mais se 

encontraram desde então. 

Quando ela volta a Rio Salado, na inauguração do bar, logo descobre o 

menino da rosa no livro: Jonas. E começa a investir em um romance com ele. 

Por causa do envolvimento dela com Fabrice, Jonas se esquiva dela. E logo em 

seguida ele é procurado pela mãe de Émilie, que o faz jurar que ele jamais tocaria 

nela nem alimentaria qualquer expectativa de relacionamento dela com ele. 

Nesse momento, Jonas vivencia seus piores anos de vida nesse lugar que não 

é, porque ele não se posiciona, e não pode enxergar como fazê-lo, perdido como 

está entre sua origem e sua existência. 

 
39 "[..] après tout, avoir son origine en tant que perdue c’est encore l’avoir. L’avoir... perdue. Ce n’est pas 
rien. Là où ça se gâte, c’est que cette origine est transmise (l'objet de désir n'est qu’objet de transmission); 
transmise par des êtres de chair et de désir, eux-mêmes aux prises avec elle, empêtrés en elle. Cette 
origine est donc comme telle contradictoire. On sait que souvent se transmet à coup sûr ce qui n’était pas 
prévu pour ça, ce qui échappait au programme de transmission." (SIBONY, 1991, p. 32-33) 
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A disputa pelo amor de Émilie por seus amigos trouxe complicações a sua 

vida social e o juramento que ele fez a Madame Cazenave arruinou para sempre 

sua felicidade. Jonas se manteve sempre na condição apática ante os rumos 

que a vida traçava diante de si, sempre incapaz de se encontrar, sempre 

entregue como um cachorro, nunca optando por ser o chacal, sem ter 

compromisso ou pertencimento aos mundos que a vida lhe apresentou, pois era 

movido por eles, pelas duas existências, sem impor a elas as suas vontades, os 

seus desejos, nem mesmo nos instantes em que Émilie lhe dava as chances de 

mudar tudo. Mas o tudo passou. Émilie se casou com Simon, Jean-Christophe 

com Isabelle, Fabrice com uma jornalista. Simon foi morto e a deixou viúva. E 

Younes nunca pode ouvir o conselho de seu tio: 

 

– Se uma mulher amar você, Younes, se uma mulher amar você 
profundamente, e você souber reconhecer a imensidão disse 
privilégio, nenhum deus chegará a seus pés. [...].  
– Vá atrás dela...  Um dia, sem dúvida, poderemos ir a outros 
planetas, mas nem todas as glórias da Terra vão consolar aquele 
que deixar escapar a verdadeira chance de sua vida. (KHADRA, 
2011, p. 253-254. Tradução Sandra M. Stroparo)40 
 

Para além de Jonas/Younes, é importante lembrar que também seus 

amigos pieds-noirs que, assim como ele, guardam essa falta de identidade, esse 

estar entre duas realidades, foram removidos de seu país, de sua terra de origem 

para habitar a terra de seus ancestrais, a França. Essa terra que fora para eles 

o espelho da civilização, da cultura, enquanto viviam em Rio Salado. Essa 

França que lhes dava poder, status de colonizadores, the French way of life, 

agora traz a tristeza de separá-los da terra natal, da sua origem, pois eles não 

se sentem franceses, pois, uma vez na metrópole, eles perdem todos os 

privilégios, o poder, as regalias que possuíam com o status de colonizadores. Na 

França eles eram só os pieds-noirs. Como se pode observar, esta realidade é 

apresentada em textos teóricos como em Retrato do colonizado precedido de 

Retrato do colonizador, de Albert Memmi: 

 
40 — Si une Femme t’aimait, Younes, si une femme t’aimait profondément, et si tu avais la présence 
d’esprit de mesure l’étendue de ce privilège, aucune divinité ne t’arriverait à la cheville. […] 
— Cours la rejoindre… Un jour, sans doute, on pourrait rattraper une comète, mais qui vient à laisser filer 
la vraie chance de sa vie, toutes les gloires de la terre ne sauraient l’en consoler. 
Je ne l’ai pas écouté. (KHADRA, 2008, p. 267-268) 
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Ele aparece, assim, como duplamente injusto: é um privilegiado 
e um privilegiado não legítimo, isto é, um usurpador. E, enfim, 
não apenas aos olhos do colonizado, mas aos seus próprios 
olhos. (MEMMI, 2007, p. 42). [...] Em maior ou menor grau, todo 
colonizador é privilegiado. (MEMMI, 2007, p. 45) 

 

Sendo assim, eles sentem saudades da Argélia. E como não sentir, se 

estão longe de sua origem, vivendo outra realidade, não tão favorável, em 

relação a benefícios e mesmo à identidade, visto que agora sua ascendência 

francesa não lhes proporciona mais as antigas regalias? Como declara André:  

 

– É a vida – Disse André, filosofando [...]. Não é a mesma coisa. 
Não, não é a mesma coisa, perder os amigos e perder a pátria. 
Meu corpo dói só de pensar nisso. Aqui toda vez que usamos a 
palavra saudade, sabemos que, no fundo, acima de todas as 
outras, sentimos saudade é da Argélia [...]. Como esquecê-la? 
Quis colocar uma pedra nas minhas lembranças, seguir em 
frente, recomeçar do zero. Foi em vão. Não sou um gato, só 
tenho uma vida, e minha vida ficou lá na minha terra... Tentei me 
concentrar em todos os horrores que vivemos lá para vomitá-la, 
mas de nada adiantou. O sol, as praias, as ruas, a comida, as 
boas e velhas bebedeiras e os dias felizes superam minha raiva 
e eu me pego sorrindo quando queria gritar. (KHADRA, 2011, p. 
375 – 376. Tradução Sandra M. Stroparo)41 

 

Ao final da história, constata-se que os próprios amigos se sentem sem 

pertencimento identitário e, em um belo desfecho, Jonas se entrega às suas 

memórias. Deixa-se levar pelas mãos de Isabelle tocando Chopin, e vai, em 

devaneio, de encontro a todas as suas lembranças, desde a mais pura infância 

às mais felizes e às muito amargas de adulto, sempre se esforçando por 

encontrar Émilie nesse roteiro, o que não acontece. Ele vai sendo levado, nesse 

filme que é seu pensamento, ao porto de Orã em 1962, e vê famílias 

 
41 — C’est la vie, dit André avec philosophie […] Non, ce n’est pas du tout la même chose, perdre ses amis 
et perdre sa patrie. J’en ai les tripes qui se déchirent rien que d’y penser. La preuve, ici, nous ne disons 
pas nostalgie… nous disons nostalgérie.[…] Comment oublier ? J’ai voulu mettre une croix sur mes 
souvenirs de jeunesse, passer à autre chose, repartir à zéro. Peines perdues. Je ne suis pas un chat et je 
n’ai qu’une vie, et ma vie est restée là-bas, au bled… J’ai beau essayer de rassembler toutes les horreurs 
pour le vomir, rien à faire. Le soleil, les plages, nos rues, notre cuisine, nos bonnes vieilles cuites et nos 
jours heureux supplantent mes colères et je me surprends à sourire là où je me prépare à mordre. 
(KHADRA, 2008, p. 399-400) 
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desorientadas, que trouxeram tudo o que puderam pegar, para entrar no barco 

que levará esses desenraizados para o exílio. São os pieds-noirs sendo 

escorraçados, expulsos do lugar que era a sua pátria, porque eram considerados 

colonizadores pelos argelinos não pieds-noirs, uma vez que reproduziam o ethos 

do francês colonizador e representavam o interesse da metrópole colonizadora. 

Eles também não se perguntariam se saberiam quem realmente eles são?  

Younes, naquele instante, reconhece o que ele sempre foi nisso tudo: 

“Sou só um olhar que corre, corre, corre através dos brancos da ausência e da 

nudez dos silêncios...”. (KHADRA, 2011, p. 383. Tradução Sandra M. 

Stroparo)42. E ainda permanece perdido no seu entre-deux.  

 

3.1 Preconceito etnocultural 

 

 

Podem-se destacar diversos trechos do romance que apontam o caso do 

preconceito contra a raça e a religião dos colonizados da Argélia. Muitas vezes 

esses fatos surgem como insurreição pela libertação da Argélia da colonização 

francesa. Porém, várias são as fases do romance que mostram o afastamento 

da população árabe mulçumana rumo à periferia ou ainda a lugares piores 

chamados douar, onde a miséria e falta de recursos imperam. O próprio 

Jonas/Younes alimentava um sentimento estranho logo depois de sua adoção 

por seu tio. Ele sentia medo, insegurança, nas poucas vezes em que voltou a 

Jenane Jato para visitar sua família, e, ao mesmo tempo, se sentia superior aos 

meninos, seus ex-vizinhos, como foi exemplificado anteriormente nesta 

Dissertação. Até mesmo seu tio, Mhai, parecia comungar do mesmo sentimento 

em relação ao povo árabe da periferia. Eles andavam entre o povo como se 

viessem de outro mundo. Era assim que eles eram vistos, pois era assim que 

eles se mostravam, como se lê em Khadra:    

 

Meu tio me levou a Jenane Jato. E Jenane Jato me pareceu mais 
atroz que antes. Lá, o tempo girava em falso. Sem continuidade 

 
42 « Je ne suis qu’un regard qui court, court, court à travers les blancs de l’absence et la nudité des 
silences… ». (KHADRA, 2008, p. 408) 
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entre os fatos. Os mesmos rostos morenos lançavam olhares 
opacos sobre as redondezas, os mesmos teatros de sombras se 
confundiam com a penumbra. Perna-de-pau recolocou o 
turbante no alto da cabeça com um gesto seco quando nos viu 
chegar. O barbeiro quase cortou a orelha do velhote cuja cabeça 
ele raspava. Os meninos suspenderam as brincadeiras e se 
alinharam ao longo do caminho para nos encarar. Seus trapos 
exibiam corpos descarados. Meu tio evitava se demorar na 
miséria do ambiente. Andava em linha reta, o queixo alto, o olhar 
imperscrutável. Não entrou comigo no cortiço, preferindo me 
esperar do lado de fora. (KHADRA, 2011, p. 84. Tradução 
Sandra M. Stroparo)43 

 

Desconsiderando o preconceito supracitado entre seres da mesma raça, 

a análise é bastante contundente. 

Jonas/Younes, já na escola, sentia-se incorporado a ela, porque tudo fora 

providenciado para que ele entrasse em sua nova realidade. No início tinha 

dificuldades, pois os pequenos roumis, ou pequenos europeus, tinham um 

comportamento estranho em relação aos novos colegas para aceitá-los ou 

mesmo aturá-los no grupo ou próximo a eles. Esses mesmos integrantes 

brigavam entre si, mas eram extremamente unidos contra os novatos, 

principalmente quando se tratava de um menino pobre, ou, mais radicalmente, 

um menino árabe. Eles implementavam seus planos de exclusão e, nesse 

momento, incluíam os meninos mais antigos, mas não menos excluídos, no 

grupo, para reforçar os votos de “não boas vindas” aos novatos. 

Apesar de ainda serem crianças, esses roumis, por repetições de atitudes 

que aprendiam desde bastante jovens, controlavam “administrativamente” a 

existência ou a presença dos colonizados no “território deles”. Para além de uma 

concorrência de aceitação no grupo entre crianças, eles eram mais duros com 

os árabes que não faziam parte de sua raça, como se pode ler em um trecho do 

artigo A questão do “outro”. Diferença, discriminação e o discurso do 

colonialismo, de Homi K. Bhabha, que explicita essa situação: 

 
43 Mon oncle m’emmena à Jenane Jato. Et Jenane Jato me parut plus atroce qu’avant. Ici, le temps tournait 
en rond. Sans suite dans les idées. Les mêmes visages bistre dardaient leur regard opaque sur les 
alentours, les mêmes ombres chinoises se confondaient avec la pénombre. Jambe-de-bois remonta d’un 
geste sec son turban sur le sommet de son crâne en nous voyant arriver. Le barbier faillit couper l’oreille 
du vieillard dont il rasait le crâne. Les gamins suspendirent leurs faits et gestes et s’alignèrent le long du 
sentier pour nous dévisager. Leurs guenilles juraient sur leurs corps décharnés. 
Mon oncle évitait de s’attarder sur la misère ambiante ; il marchait droit, le menton haut, le regard 
insaisissable.  
Il n’entra pas avec moi dans le patio, préférant m’attendre dehors. (KHADRA, 2008, p. 85) 
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A cooptação das elites tradicionais na administração colonial é, 
pois, vista como modo de domesticar o instinto de vida 
ambicioso dos nativos. Tal atitude coloca o sujeito nativo como 
lugar de poder produtivo, ao mesmo tempo subserviente e 
sempre potencialmente indisciplinado. O que aumenta é a 
visibilidade do sujeito como objeto de vigilância, tabulação, 
enumeração e até mesmo paranóia e fantasia. Quando a espiral 
ascendente da seleção natural encontra diferenças de raça, 
classe e gênero enquanto forças potencialmente contraditórias 
e insurrecionais, cuja probabilidade pode fraturar o discurso 
fechado da seleção natural, o darwinismo social invoca o que 
Temple chama “os decretos da Providência todo-poderosa”. 
Este agente de controle social apela desesperadamente a Deus 
e não à natureza para reter o colonizador num ponto 
determinado da ordem social, a partir do qual o poder colonial, 
na especificação de Foucault, será simultaneamente capaz de 
aumentar as forças subordinadas e melhorar sua força e eficácia 
na sujeição daquele. O poder colonial produz o colonizado com 
uma realidade fixa que é imediatamente em “outro” e ainda 
inteiramente conhecível e visível. Isto assemelha-se a um tipo 
de narrativa em que produtividade e circulação de matérias e 
signos encontram-se ressaltadas numa totalidade reformada e 
reconhecível. (BHABHA, 1992, p. 185-186) 
 

 

Conforme já apresentamos nesta Dissertação, outras citações de Ce que 

le jour doit à la nuit, como a fala de Isabelle, nas páginas 25 e 26, apresentam o 

colonizado em lugar servil e também indisciplinado, precisando sempre de 

controle “superior” para domesticá-lo. Investidos desse “poder da salvação”, do 

bom emprego da ordem que aprendiam com seus genitores, eles vão estar 

sempre a postos para utilizar esse dom, essa sabedoria que lhes vem do berço 

para orientar os outros incapazes de pensar e agir como eles, ainda mais quando 

esse ato benevolente se converte em algum potencial lucro ou vantagem. Dessa 

forma, os meninos da escola criavam vínculo com Jonas sempre que ele 

produzia ou providenciava uma benesse ou apresentava qualquer outro ato 

servil. Quando não, era excluído.  

Era tão absurda a exclusão que eles nem se davam ao trabalho de 

escondê-la. Quando Jonas/Younes tinha lanche para partilhar com eles, era bem 

aceito. Logo que o lanche terminava, era desprezado, o que deixa nítido o 

exemplo que esses meninos recebiam de seus pais colonizadores. Toda vez que 

um colonizado era útil, eles eram agradáveis. Acabada a utilidade, eles o 

tratavam com indiferença, o que pode ser elucidado através do diálogo com o 

trecho do texto de Albert Memmi, em Retrato do colonizado: 
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Aceitando o desafio da exclusão, o colonizado aceita a si mesmo 
como separado e diferente, mas sua originalidade é a que é 
delimitada, definida pelo colonizador. Ele é, portanto, religião e 
tradição, inaptidão à técnica, de uma essência particular dita 
oriental etc. Sim, é exatamente isso, convém ele. [...] Em suma, 
o colonizado admite, certamente de maneira provisória, que tem 
essa imagem de si mesmo, proposta, imposta pelo colonizador. 
Retoma o domínio sobre si, mas continua a subscrever a 
mistificação colonizadora. (MEMMI, 2007, p. 178)  

 

            No início da convivência de Jonas/Younes nesse círculo social, 

encarregaram Maurice de persegui-lo, mas, como Jonas/Younes não reagia, 

deixaram-no em paz. Porém este menino, Maurice, conseguiu atingi-lo e o 

deixou furioso, não só com o colega em questão, mas também com o professor 

e todos da classe, como se lê na passagem do romance, citada na página 24, 

(KHADRA, 2011, p. 93), desta Dissertação. 

  O preconceito, não só o racial, mas, seja ele qual for, é o pior dos crimes, 

pois normalmente “cria defeitos” dos quais as pessoas que os possuem não 

podem livrar-se. E ainda pode se apresentar como uma brincadeira, uma 

gozação, mas para quem se divertir? Parece frase de nazista: “Conte uma 

mentira 100 vezes que ela se torna verdade”. “Repita muitas vezes que os 

árabes são preguiçosos e algumas pessoas tomarão isso como verdade”.  

Aqui se deve acrescentar mais um excerto de Homi K. Bhabha, onde o 

autor indica a configuração do discurso colonial que, na sua construção, 

marginalizava ou marginalizou a alteridade racial/cultural/histórica: 

 

Assim, acredito, é o momento do discurso colonial. Configura-se 
a forma de discurso teoricamente mais subdesenvolvido, mas 
crucial para a ligação de uma gama de diferenças e 
discriminações que informa as práticas discursivas da 
hierarquização racial e cultural. [...] Ao facilitar a passagem “do 
trabalho ao texto” e acentuar a construção arbitraria, diferencial 
e sistêmica dos signos sociais e culturais, estas estratégias 
críticas alteram a busca idealista de significados que são, muito 
frequentemente, nacionalistas e possuem fundamentos ligados 
à intenção. Assim não há muita coisa em jogo. O que necessita 
ser questionado, no entanto, é o modo de representação da 
alteridade, que crucialmente depende de como o “ocidente” se 
encontra desdobrado dentro desses discursos. (BHABHA, 1992, 
p.179-180) 

 



77 
 

   Assim criam-se os estigmas, como também se criam os afastamentos, 

empurrando os colonizados para longe, para o caos, a partir da exclusão do que 

lhes era oferecido, como lugares para habitar, tal como a periferia, a partir da 

expansão da cidade. Com o discurso colonial, o colonizador mantinha o povo 

dominado, considerando-o como inferior em vários aspectos, e, principalmente, 

o racial. Essa situação garantia a razão da dominação sobre eles, que eram 

apresentados como aqueles que necessitavam ser civilizados, segundo as 

matrizes civilizatórias ocidentais, que se nutriam do racismo desenvolvido pelo 

discurso e pela desvalorização do humano que há no outro, porque é diferente. 

Então se compromete ou se põe em dúvida sua identidade. Desconstrói-se uma 

nação, pois os colonizados são levados a se desacreditarem enquanto um povo 

com sua cultura, suas crenças, sua forma de gerir a sociedade existente, com 

sua organização política conforme suas próprias regras, enfim, como um 

criadouro de títeres a serem manipulados, como nos ensina Bhabha no trecho 

abaixo: 

 

O objetivo do discurso colonial se concentra em construir o 
colonizado como população de tipo degenerado, tendo como 
base uma origem racial para justificar a conquista e estabelecer 
sistemas administrativos e culturais. A despeito do jogo de poder 
estabelecido pelo discurso colonial e a mudança de posições 
dos seus conteúdos (por exemplo, efeitos de classe, gênero, 
ideologia, formações sociais diferentes, sistemas variados de 
colonização etc.), refiro-me a uma forma de governar que, ao 
marcar uma “nação subjetiva”, apropria-se, dirige e domina suas 
várias esferas de atividade. (BHABHA, 1992, p. 184) 

 

Com base no excerto acima, que muito diz sobre questões culturais e 

administrativas, facilmente se reforça que os bairros europeus eram limite para 

os mouros. Era óbvio que o crescimento desses bairros empurrava “o mundo 

árabe” para lugares mais distantes, para longe dos olhos e da percepção de 

quem pudesse visitar aquelas terras e que só enxergariam o progresso investido 

nas cidades coloniais e seus bairros bem cuidados. A área periférica e as outras 

mais distantes e desprovidas de recursos eram “oferecidas” aos colonizados. 

Nesse lugar a miséria reinava absoluta:  
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A cidade crescia e empurrava para mais longe, em direção ao 
Petit Lac, os bairros de periferia e os acampamentos nômades. 
As matas recuavam frente ao avanço do concreto e, no lugar das 
clareiras cheias de lixo e de becos e lugares suspeitos, os 
canteiros de obras exibiam suas máquinas. (KHADRA, 2011, p. 
132. Tradução Sandra M. Stroparo)44 

 

Ainda como este outro extrato revela: 

 

— É assim que vivem os nossos Jonas. Os nossos que são 
também os seus. Só que eles não têm a mesma vida mansa que 
você tem. O que é que há? Por que não diz nada? Está 
chocado? Nunca mais vai voltar aqui, não é mesmo? [...] Espero 
que você entenda agora a história do cachorro e do chacal. 
(KHADRA, 2011, p. 182. Tradução Sandra M. Stroparo)45 

 

Como vimos, quando Jonas chega ao lugar onde Jelloul mora, ele fica 

desnorteado com a miséria, a sujeira, a desolação a que essas pessoas vivem 

entregues. Ele se lembra e compara a Jenane Jato, que ainda era melhor que 

esse douar onde esses pobres moram. 

Os personagens do romance O que dia deve à noite que eram mais 

influentes, por questões econômicas ou status social, eram os de ascendência 

espanhola, como os Rucillios e os Sosa. Esses últimos administravam suas 

posses como feudos e eram bastante duros com seus empregados árabes. 

Visão ou entendimento, que tanto o pai como o filho guardavam de seus 

subordinados, assim como também se pode ler, através de um diálogo 

intertextual, no texto de Bhabha:  

 

Exerce-se o poder disciplinar por vias indiretas à base de um 
conhecimento do sujeito-raças como “anormal”. Não são apenas 
degenerados e primitivos, mas, como acentua Temple, 
requerem a “anormalidade” da intervenção imperialista para 
acelerar o processo de seleção natural. Se a “normalização” 

 
44 L’extension de la ville avait repoussé plus loin vers Petit Lac les bidonvilles et les camps en toile des 
nomades. Les maquis reculaient devant l’avancée du béton armé et, à la place des clairières gorgées de 
détritus et des coupe-gorge à ciel ouvert, des chantiers déployaient leur arsenal tentaculaire. (KHADRA, 
2008, p.133) 
 
45 — C’est comme ça que vivent les nôtres, Jonas. Les nôtres qui sont aussi les tiens. Sauf qu’ils n’évoluent 
pas là où tu te la coules douce… Qu’est-ce que tu as ? Pourquoi  
dis-tu rien ? Tu es choqué ? Tu n’en reviens pas, n’est-ce pas ?... J’espère que tu me comprends 
maintenant quand je te parle de chien. Même les bêtes n’accepteraient pas de tomber si bas. (KHADRA, 
2008, p. 188-189) 
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pode até mesmo implicar a possibilidade remota de uma 
absorção ou incorporação do sujeito-raças, então, como as 
regras massivas em casa, isto deve ser impedido nas colônias. 
Os nativos, assim, encontram-se “individualizados” através do 
testemunho racista da ciência e da sabedoria colonial 
administrativa, como possuindo estas aparências divergentes 
éticas e mentais cuja integração e independência são 
consideradas impossíveis. Assim marginalizado ou 
individualizado, o sujeito colonial, enquanto contador de 
tipologias raciais e estereótipos racistas, se vê reintroduzido na 
circulação do poder como “capacidade produtiva” nesta forma de 
governo colonial chamada “regra indireta”. (BHABHA, 1992, p. 
185)  

 

Os Sosa usavam de preconceitos e racismo para justificar suas atitudes 

em relação a seus subalternos. A aparição dos personagens Sr. Sosa e André, 

pai e filho, é marcada pela tirania e violência, característica que os introduzem 

na história. Apesar desse comportamento agressivo, ambos tinham alguma 

consideração com a sociedade em que viviam, pois, como é sabido, por meio do 

desenvolvimento desta Dissertação, eles, enquanto executores do racismo 

colonial, desqualificavam sempre os colonizados, mantendo o discurso de que 

estes eram imprestáveis e preguiçosos. Entretanto, quando se tratava de árabes 

assimiladores da cultura europeia, educados como os ocidentais, pai e filho 

acalmavam os ânimos, chegando ao ponto do Sr. Sosa, que era dono das terras 

mais importantes do país, dispensar atenção a Jonas, que com ele foi interceder 

por Jelloul, como foi citado na página 28 desta Dissertação.  

Estabelece-se um diálogo com o texto de Pele negra máscaras brancas, 

quando Fanon comenta em seu texto um episódio com policiais, explicitando 

dessa forma o racismo colonial que também pode ser lido no comportamento do 

Sr. Sosa: 

 

Sim, a civilização europeia e seus representantes mais 
qualificados são responsáveis pelo racismo colonial; [...] Todas 
as vezes que vemos árabes acossados, desconfiados, evasivos, 
vestidos com longas roupas rasgadas que parecem ter sido 
fabricadas especialmente para eles, pensamos: Monsieur 
Mannoni se enganou. Muitas vezes fomos detidos, em pleno dia, 
por agentes da polícia que nos confundiam com um árabe, mas 
que se apressavam em se desculpar quando descobriam a 
nossa origem: “Bem sabemos que um martinicano é diferente de 
um árabe”. Protestávamos energicamente, mas eles nos diziam: 
“Você não os conhece”. Na verdade, Mannoni, você se enganou. 
Pois, que significa esta expressão: “A civilização europeia e os 
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seus representantes mais qualificados não são responsáveis 
pelo racismo colonial?” Que significa, senão que o colonialismo 
é obra de aventureiros e de políticos, os “representantes os mais 
qualificados” que se consideram acima da massa. (FANON, 
2008, p.88 - 89)   

 

 Comentando acerca dos Rucillios, o fato citado nas páginas 25 e 26 desta 

Dissertação provocou grandes transtornos em Jonas, que percebeu não ser 

natural ver árabes circulando nas ruas da cidade que ele habitava. Jonas 

“acordou para esse pesadelo” a partir da declaração que Isabelle havia feito 

quando ela descobrira que ele era árabe: 

 

Isabelle tinha me tirado de uma gaiola dourada para me jogar 
num poço. Adão expulso do paraíso não teria ficado tão 
desenraizado quanto eu, e a maçã com certeza teria sido menos 
indigesta do que a pedra atravessada em minha garganta. A 
partir desse dia, comecei a prestar atenção em onde punha os 
pés. Percebi que nenhum mouro andava pelas ruas de nossa 
cidade, que os indolentes de turbante, que trabalhavam nas 
plantações, da aurora ao cair da noite, nem mesmo ousavam se 
aproximar da periferia de uma Rio absolutamente colonial, onde 
apenas meu tio — que muitos tomavam por um turco de Tlemcen 
— tinha sido aceito, por conta de não sei qual desatenção. 
Isabelle tinha me arrasado. (KHADRA, 2011, p. 128. Tradução 
Sandra M. Stroparo)46 

 

 A evidência mais clara da existência do preconceito étnico-cultural é a 

demarcação espacial no mapa de Orã e Rio Salado. Parece bem nítido que 

esses são lugares onde raras vezes os árabes são vistos ou percebidos, pois 

são eles a parcela mais humilde do povo, sendo inimaginável por um ocidental 

a contraposição de um nativo das terras do Oriente ao discurso vigente à época. 

Muitas vezes isso é apontado por teóricos sob uma percepção geográfica 

diferente, não relacionada a lugares interditados a eles, porém reforçando o 

 
46 Isabelle m’avait sorti d’une cage dorée pour me jeter dans un puits. 
Adam éjecté de son paradis n’aura pas été aussi dépaysé que moi, et sa pomme moins dure que le caillot 
qui m’était resté en travers de la gorge. 
À partir de ce rappel à l’ordre, je me mis à faire plus attention où je mettais les pieds. Je remarquai surtout 
qu’aucun haïk de Mauresque ne flottait dans les rues de notre village, que loques enturbannées, qui 
galéraient dans les vergers des aurores à la tombée de la nuit, n’osaient même pas s’approcher de la 
périphérie d’un Rio jalousement colonial où seul mon oncle – que beaucoup prenaient pour un Turc de 
Tlemcen – avait réussi, à la faveur d’on ne sait quelle mégarde, à se greffer. 
Isabelle m’avait terrassé. (KHADRA, 2008, p. 129) 
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sentimento de superioridade intelectual dos europeus. Tal percepção geográfica 

é resultado de elaboração mental, como se pode constatar em Cultura e 

imperialismo, de Saïd, quando ele aponta para o fato que se lê abaixo: 

 

Se fôssemos ingleses ou franceses na década de 1860, 
veríamos e sentiríamos a Índia e o norte da África com uma 
mescla de familiaridade e distância, mas nunca com a noção da 
soberania própria deles. Em nossas narrativas, histórias, relatos 
de viagem e explorações, nossa consciência se apresentaria 
como principal autoridade, um ponto ativo capaz de dar sentido 
não só às atividades colonizadoras, mas também aos povos e 
às geografias exóticas. Acima de tudo, nossa sensação de poder 
mal imaginaria que aqueles “nativos”, que pareciam 
subservientes ou taciturnamente refratários, algum dia fossem 
capazes de nos fazer desistir da Índia ou da Argélia. Ou dizer 
qualquer coisa que pudesse talvez contrariar, questionar ou 
perturbar o discurso vigente. (SAÏD, 2011, p. 23)  

   

Embora a defasagem temporal fosse de mais ou menos cem anos, os 

colonizadores e afins ainda mantinham a crença nessa incapacidade dos 

colonizados de reivindicarem, de questionarem qualquer norma que lhes fosse 

imposta, pois eles simplesmente se recusavam a enxergar até mesmo uma 

incipiente revolta dos oprimidos. Como é demonstrado em um trecho do 

romance, em intertextualidade com a citação do texto de Saïd, era realmente 

impensável pelo colono a audácia de seres tão inferiores intelectualmente, tão 

simples nas suas capacidades financeiras e políticas, de lutarem por sua 

liberdade. E como foi criada “a realidade fixa” através do estereótipo, citada na 

página 75 desta Dissertação, fica engessada, na mente do colonizador, no 

discurso colonial, a imagem estereotipada, parada no tempo, que não se abre a 

qualquer outra interpretação, que não se movimenta. “A imagem” foi e será 

sempre a mesma, com o mesmo significado, e assim seguem os estigmas, 

conforme se encontra esclarecido no texto de Bhabha: 

 

O estereótipo não é uma simplificação por ser uma 
representação falsa de uma realidade específica, mas uma 
simplificação porque é uma forma de representação fixa e 
interrompida que, ao negar o jogo da diferença (que a negação 
através do outro permite), cria um problema para a 
representação do sujeito em acepções de relações psíquicas e 
sociais. [...] Ou ele se fixa na consciência do corpo como 
atividade totalmente anulante, ou como um novo tipo de homem, 
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um novo gênero. O tipo de negação que dá acesso ao 
reconhecimento da diferença no simbólico não é concedido ao 
sujeito colonial, seja ele colonizador ou colonizado. Esta 
possibilidade de diferença e de circulação liberaria os 
significantes pele/cultura dos significados de tipologia racial, 
analíticos de sangue, ideologia de domínio e de degeneração 
raciais e culturais. “Onde quer que ele vá” desespera-se Fanon, 
“o negro é sempre um negro” — a sua raça se transforma no 
sinal inextirpável da diferença negativa no discurso colonial. O 
estereótipo impede a circulação e a articulação do significante 
“raça” como qualquer outra coisa a não ser a sua permanência 
em forma de racismo. Já sabemos que os negros são devassos, 
os asiáticos, enganosos [...]. (BHABHA, 1992, p. 192-193)   
 

Ainda uma vez mais, além do racismo explícito, encontra-se a questão 

identitária, que, sob o mesmo recurso do estereótipo, ganha espaço para 

instalar-se nos colonizados anulando suas individualidades, suas identidades e 

sua cultura enquanto povo e nação. 

  Fica claro também que o tipo de organização política, econômica e social 

vivenciada por eles, fora trazida exatamente pelos europeus. O trecho abaixo 

esclarece bem essa realidade: 

 

Sabíamos que a situação no país piorava, que a cólera 
fermentava nas classes populares. As pessoas da cidade não se 
davam conta. Erigiam muros intransponíveis em torno de sua 
felicidade, recusando-se a abrir as janelas. Não queriam ver 
nada além de seu belo reflexo no vidro para o qual piscavam o 
olho antes de ir para os campos colher as dádivas do sol. 
(KHADRA, 2011, p. 209. Tradução Sandra M. Stroparo)47  

 

O preconceito de que falamos é também relacionado à crença 

muçulmana, desvalorizada pelo governo francês, visto que árabes-muçulmanos 

não tinham direito a voto ou à cidadania francesa. Havia ainda o favorecimento 

aos muitos colonizadores de origem europeia para que cultivassem e morassem 

nas melhores partes das cidades argelinas, benefício gerado pelo confisco de 

terras populares por parte do governo francês. Dessa forma, perpetuava-se a 

ideia do colonizador europeu, ainda que, no período da história do romance, a 

 
47 On savait que la situation s’enfiévrait au pays, que les colères couvaient dans les soubassements 
populaires ; les gens du village n’en avaient cure. Ils élevaient autour de leur bonheur des remparts 
imprenables en s’interdisant d’y creuser des fenêtres. Ils ne voulaient rien voir d’autre que leur beau reflet 
dans la glace auquel ils clignaient de l’œil avant de se rendre dans les vergers cueillir des soleils par paniers 
entiers. (KHADRA, 2008, p. 219)    
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colonização estivesse chegando ao fim e só houvesse pieds-noirs no “controle” 

colonial. A importância da desvalorização da fé muçulmana era também outro 

fator que contribuía para o exercício do controle e do poder. Embora seguida 

pela maioria, a prática religiosa era um marcador desfavorável para os árabes, 

porquanto sua crença era usada como arma moral para indicar a diferença entre 

colonizados e colonizadores, como apresentado no texto de Khadra, quando 

Jonas comenta atitudes de André em relação a ele no enterro do primo, José: 

 

Eu não me imaginava tomando a defesa de Jelloul frente a um 
André irreconhecível pela raiva e pela violência. Ele era capaz 
de ver em mim apenas um mulçumano se solidarizando com o 
assassino da comunidade. Ele não tinha me empurrado quando 
tentei reconfortá-lo no cemitério, no enterro de José? Não tinha 
rosnado, com a intenção clara de me atingir, que todos os árabes 
eram ingratos e covardes? Por que ele dissera essas coisas num 
cemitério cristão onde eu era o único mulçumano, senão com a 
intenção de me ofender? (KHADRA, 2011, p. 283. Tradução 
Sandra M. Stroparo)48 

 

Apesar de não ter o mesmo teor claramente ofensivo, outro trecho de 

Cultura e imperialismo mostra a necessidade de um árabe e muçulmano ter que 

atentar para a questão do “nós” e “eles”, de acordo com o que é apresentado em 

outro livro desse mesmo autor. Não se vive mais aquela colonização presencial, 

mas ela parece existir em vários setores. Persiste introjetada nas mentes dos ex-

colonizados e dos ex-colonizadores, através das inculcações e dos estereótipos 

criados, disseminados e sustentados por meios culturais, políticos, religiosos e, 

por que não, econômicos:  

 

Essa ideia tem muito a haver com projeções, seja na literatura, 
na geografia ou nas artes, e ela adquire uma presença contínua 
por meio da expansão, da administração, dos investimentos e 
dos compromissos efetivos. Portanto, existe algo de sistemático 
na cultura imperial que não é evidente em nenhum outro império 
além do britânico, do francês e, de maneira diferente, do 
americano. Quando utilizo a expressão “uma estrutura de 
atitudes e referências”, é nisso que estou pensando. [...] Embora 

 
48 Je m’imaginais mal plaidant la cause de Jelloul devant un André méconnaissable de fiel et de brutalité. 
Il était capable de ne voir en moi qu’un musulman se solidarisant avec un assassin de sa communauté. Ne 
m’avait-il pas repoussé quand j’avais essayé de le réconforter au cimetière, à l’enterrement de José ? 
N’avait-il pas grogné, dans l’intention manifeste de me blesser, que tous les Arabes étaient des ingrats et 
des lâches ? Pourquoi avait-il proféré de tels propos dans un cimetière chrétien où j’étais le seul 
musulman, si ce n’était pas dans le but exclusif de me faire de la peine? (KHADRA, 2008, p.300)   
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me sinta em casa neles, contínuo, como oriundo do mundo 
árabe e mulçumano, a ser alguém que pertence também ao 
outro lado. [...] Viver nos Estados Unidos durante essa época 
implica, para um professor e intelectual com raízes no mundo 
árabe, uma série de preocupações muito particulares, todas 
influindo neste livro, como de fato têm influenciado tudo o que 
escrevi desde Orientalismo. [...] Todo grande centro 
metropolitano que aspirou ao domínio mundial disse, e 
infelizmente fez, muitas dessas mesmas coisas. Há sempre o 
apelo ao poder e ao interesse nacional quando se conduzem os 
assuntos de povos inferiores; há o mesmo zelo destrutivo 
quando as coisas ficam meio ríspidas, ou quando os nativos se 
revoltam e repudiam um dirigente subserviente e impopular, que 
fora introduzido e mantido no poder pela potência imperial; há a 
declaração horrivelmente previsível de que “nós” somos 
excepcionais, não imperiais, e que não repetiremos o erro das 
potências anteriores, ressalva rotineiramente seguida pela 
repetição do mesmo erro, como provam as guerras do Vietnã e 
do Golfo. (SAÏD, 2011, p. 25 - 26)  

 

Desta feita, constata-se que o preconceito etnocultural é, antes de tudo, 

uma mola propulsora para inculcação e manutenção do sentimento de 

inferioridade do colonizado face ao colonizador, como indicou Memmi em 

Retrato do colonizado precedido de retrato do colonizador: “Assim como o 

colonizador é tentado a aceitar-se como colonizador, o colonizado é obrigado, 

para viver, a aceitar-se como colonizado”. (MEMMI, 2007, p. 127). Logo, cada 

um devia se ocupar em representar o seu papel. 

 

3.2 Contexto árabe – muçulmano 

 

Conforme relatado, o contexto árabe muçulmano em Ce que le jour doit à 

la nuit, é descrito por Jonas, o personagem narrador, a partir dos anos de 1930, 

apresentando uma existência simples, uma existência que não era uma vida, era 

uma subvida. O pai de Jonas partilhava desse modo de viver nesse momento. 

Tudo era a terra para ele. A plantação e a colheita que estava prestes a realizar 

pagariam a hipoteca de suas propriedades. Era o necessário. Jonas descreve 

toda essa história desde o começo. Ele conta que seu pai estava feliz pelo 

resultado previsto que seria a única saída para a subsistência deles. Era a porta 

de reentrada para uma existência mais digna, como demonstra abaixo a 

passagem do romance:  
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Mas já há algumas semanas, ele estava nas nuvens. A safra se 
anunciava excelente, ultrapassava suas previsões... Cheio de 
dívidas, ele tinha hipotecado a terra de seus antepassados e 
sabia que tratava seu último combate, que jogava sua última 
cartada. [...] Jamais o vi rezar e empenhar-se com tal afinco. E 
quando o verão chegou e o trigo recobriu a planície, meu pai se 
instalou no monte de cascalho e não saiu mais de lá. [...] A 
colheita era para logo. Quanto mais se aproximava, menos meu 
pai mantinha a calma. Ele já se via ceifando as espigas, 
enfeixando seus projetos às centenas e enceleirando suas 
esperanças a ponto de não saber o que fazer com elas. 
(KHADRA, 2011, p. 12-13. Tradução Sandra M. Stroparo)49  

 

Com toda essa euforia e essa esperança, é preciso que se reconheça, 

nesse momento da narrativa, o contexto real, preocupante, que angustiava Issa, 

o pai de Jonas, com o resultado de todo o seu plantio e com o sofrimento de 

outros anos, que não foram lucrativos, conforme o excerto: 

 

Ele se desdobrava em dez, sem parar, tomado de raiva. O céu 
imaculado o alarmava, a menor nuvenzinha o eletrizava. [...] 
Encolhido sob seu chapéu de palha, ele passava os dias a 
contemplar a plantação que, depois de tantos anos de ingratidão 
e vacas magras, prometia, enfim, um sinal de luz. (KHADRA, 
2011, p 13. Tradução Sandra M. Stroparo)50 

 

 É importante esclarecer que essa “luta” era decisiva nas vidas deles, de Issa 

e toda a sua família, assim como na vida de muitas famílias, pois que esta era a 

realidade do povo argelino oprimido pela colonização. Por essa razão, ele 

expressava contentamento, pois o caminho se abria diante dos seus pés. Ali 

 
49 Mais depuis quelques semaines, il était aux anges. La moisson s’annonçait excellente, dépassait ses 
prévisions… Ciblé de dettes, il avait hypothéqué la terre ancestrale et savait qu’il livrait son ultime combat, 
qu’il engageait sa dernière cartouche. […] Je ne l’avais jamais vu prier et se dépenser avec autant 
d’entêtement. Et quand vint l’été et que le blé recouvrit la plaine de paillettes étincelantes, mon père prit 
place sur le tas de pierres et ne bougea plus. […] Le moissons étaient pour bientôt. Plus elles approchaient, 
moins mon père gardait son calme. Il se voyait faucher ses gerbes à tour de bras, botteler ses projets par 
centaines et engranger ses espérances à ne savoir qu’en faire. (KHADRA, 2008, p. 13) 
 
50 Il se défonçait comme dix, sans relâche, la rage au ventre ; le ciel immaculé l’effarouchait, le moindre 
petit nuage l’électrisait. […] Recroquevillé sous son chapeau d’alfa, il passait le plus clair de ses journées 
à contempler la récolte qui, après tant d’années d’ingratitude et de vaches maigres, promettait enfin un 
soupçon d’éclaircie. (KHADRA, 2008, p. 13)  
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estava diante dele a possibilidade de reaver uma vida. De ter suas terras de volta 

ao seu poder. De gerir a sua existência e a dos seus, pois a realidade dos 

inadimplentes era o confisco das propriedades, as quais sempre eram 

repassadas a um colonizador. E nunca se pode imaginar com qual braço a 

opressão o abraça, como esclarece o livro O homem dominado, de Albert 

Memmi: 

De toda maneira, tenhamos cuidado para não cair no erro 
comum à burguesia e aos marxistas: dar tudo ao aspecto 
econômico. A opressão é um polvo múltiplo, do qual não 
sabemos realmente qual braço mais sufoca. A injustiça, o 
insulto, a humilhação, a insegurança podem ser tão 
insuportáveis quanto a fome. (MEMMI, 1968, p. 27. Tradução de 
nossa autoria)51 

 

E é a partir desse fato que Khadra introduz a história do romance, a 

opressão, que é a base ou fruto do movimento colonizador, que desacredita de 

todas as capacidades humanas do colonizado e que levava tantos homens ao 

limite da vida. Jonas também descreve sua mãe, que vivia à maneira das 

mulheres muçulmanas, como recatada, submissa ao marido, sem apresentar 

opiniões. Descreve ainda sua irmã como um ser discreto demais e se descreve 

como um menino mal desabrochado. Como foi indicado no início desta 

Dissertação, ele descreve sua família e a situação dela até o momento em que 

foi extinta da história pela simples questão de quanto podem apertar os “braços” 

da opressão, dizimando vidas. O contexto de grande parte do povo árabe-

mulçumano era parecido, como o de todos os outros colonizados da África, 

fossem do norte ou do sul, ou de qualquer outro continente. A colonização 

sempre trazia a opressão sob seus braços. Na introdução, é resumida na 

questão da colheita, que não ocorre conforme esperava o pai do Jonas, porque 

a plantação sofre (sabotagem) um atentado. A partir desse fato, caracteriza-se 

um contexto muito comum a tantos outros árabe-mulçumanos. Não é só o de 

Jonas, mas aqui se mostra a saga da família tendo como pano de fundo essa 

questão do confisco das propriedades para introduzir a história do romance, e 

 
51 Gardons-nous, de toute manière, de tomber dans l'erreur commune à la bourgeoisie et aux marxistes : 
de tout accorder à l'aspect économique. L'oppression est une pieuvre multiple, dont on ne sait trop quel 
bras étouffe le plus. L'injustice, l'injure, l'humiliation, l'insécurité peuvent être aussi insupportables que la 
faim. (MEMMI 1968, p. 27) 
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que, como já foi apontado, se assemelha à realidade da época cronológica nele 

indicado, visto que se pode ler no livro de Khadra indicações sobre o destino de 

todos os que perdiam suas terras, partindo para a cidade: 

 

— Você vai para Orã? — perguntou o vendedor. 

— Quem disse isso? 

— Vamos sempre para a cidade quando perdemos tudo... Pense 

bem, Issa, não é lugar para nós. Orã fervilha de escroques sem 

fé nem lei, mais perigosos que as najas, mais pérfidos que o 

maligno. 

— Por que você está me dizendo essas tolices? — perguntou 

meu pai, abatido. 

— Porque você não sabe onde está se metendo. As cidades são 

malditas. Naquele lugar, a barraca, a proteção dos ancestrais, 

não vigora. Os que tentaram a sorte por lá jamais voltaram. 

(KHADRA, 2011, p. 19-20. Tradução Sandra M. Stroparo)52   

 

Essa é uma das composições da história dos árabes-mulçumanos como 

exposto em O que o dia deve à noite, quando famílias têm suas terras 

confiscadas e se perdem na tirania de uma estrada que levaria a um mundo 

melhor, levando-os a partir em direção às grandes cidades, conforme citado 

acima. O que é completamente aceitável e muito natural na busca pela melhoria 

de oportunidade, de sobrevivência, conforto e boas perspectivas para seus 

descendentes. Por esses motivos, pode-se compreender como as pessoas que 

são submetidas à situação de opressão, se parecem, e muitas vezes tomam 

atitudes semelhantes. Exemplos? Os migrantes de várias partes da África, da 

América Latina, e até mesmo, como citado, os que migram em seus territórios 

fugindo de qualquer situação de desigualdade, em busca do melhor, da chance 

de sobreviver. Como também se pode lembrar, se pensarmos a partir de nossa 

 
52 — Tu vas à Oran ? lui demanda le marchand. 
— Qui t’a dit ça ? 
— On va toujours en ville quand on a tout perdu… Méfie-toi, Issa. Ce n’est pas un endroit pour nous. Oran 
grouille d’escrocs sans foi ni loi, plus dangereux que les cobras, plus fourbes que le Malin. 
— Pourquoi me racontes-tu ces sornettes ? dit mon père excédé. 
— Parce que tu ne sais pas où tu mets les pieds. Les villes sont maudites. La baraka des ancêtres n’y a pas 
cours. Ceux qui se sont hasardés là-bas n’en sont jamais revenus. (KHADRA, 2008, p. 20)    
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referência histórico-geográfica, da relação entre o Nordeste e o Sudeste do 

Brasil, em que havia, e ainda há, grande deslocamento de pessoas da primeira 

região rumo à segunda com seus desejos de prosperar. Ou, ainda na África, com 

a fuga da fome e da guerra que fazem as pessoas migrarem de seus territórios 

para os vizinhos, partindo em direção aos países da Europa. Todos esses fatos 

dialogam com o fragmento do livro O homem dominado, de Albert Memmi: 

 

Descobri ao mesmo tempo, em suma, que todos os Colonizados 
se pareciam; eu devia constatar em seguida que todos os 
Oprimidos se pareciam em alguma medida. Eu ainda não estava 
nesse lugar e, tanto por prudência como porque tinha outras 
preocupações em mente, preferia adiar esta conclusão que hoje 
considero inegável. Mas, tantas pessoas diversas se 
reconheciam neste Retrato, que eu não podia mais pretender 
que fosse somente o meu, ou o daquele do único Colonizado 
tunisiano ou mesmo norte-africano. Em quase todos os lugares, 
me relatavam, as polícias coloniais apreendiam o livro nas celas 
de militantes colonizados. Eu não lhes trazia nada de novo, 
estou convencido disso, que já não soubessem, que ainda não 
tivessem vivido. Mas, reconhecendo suas próprias emoções, 
suas revoltas e suas reivindicações, elas lhes pareciam, 
suponho, mais legítimas. E, sobretudo, qualquer que fosse a 
fidelidade dessa descrição de nossa experiência comum, ela os 
impressionou menos, talvez, do que a coerência que eu lhes 
propunha. Quando a guerra da Argélia estava para estourar, 
como depois estourou, eu previ para mim mesmo, então ousei 
anunciar o provável dinamismo dos acontecimentos. A relação 
colonial, que tentei esclarecer, ligava o Colonizador e o 
Colonizado em uma espécie de dependência implacável, 
moldava seus respectivos traços e ditava suas condutas. Assim 
como havia uma lógica evidente entre o comportamento 
recíproco dos dois parceiros da colonização, um outro 
mecanismo, que decorria do precedente, iria prosseguir 
inexoravelmente, pensava eu, para a decomposição dessa 
dependência. Os eventos argelinos confirmaram amplamente 
esse esquema que verifiquei, tantas vezes depois, na eclosão 
de outras situações coloniais. (MEMMI, 1968, p.57. Tradução de 
nossa autoria)53  

 
53 Je découvrais du même coup, en somme, que tous les Colonisés se ressemblaient ; je devais constater 
par la suite que tous les Opprimés se ressemblaient en quelque mesure. Je n'en étais pas encore là et, par 
prudence autant que parce que j'avais d'autres soucis en tête, je préférais surseoir à cette conclusion que 
je tiens aujourd'hui pour indéniable. Mais tant de gens divers se reconnaissaient dans ce Portrait, que je 
ne pouvais plus prétendre qu'il fût seulement le mien, ou celui du seul Colonisé tunisien ou même nord-
africain. Un peu partout, me rapportait-on, les polices coloniales saisissaient le livre dans les cellules des 
militants colonisés. Je ne leur apportais rien d'autre, j'en suis persuadé, qu'ils ne sussent déjà, qu'ils 
n'eussent déjà vécu. Mais reconnaissant leurs propres émotions, leurs révoltes et leurs revendications, 
elles leur apparaissaient, je suppose, plus légitimes. Et surtout, quelle que fût la fidélité de cette 
description de notre expérience commune, elle les a moins frappés, peut-être, que la cohérence que je 
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Este fato, o da opressão, impulsiona a instabilidade, a tomada de atitudes 

sem muitas opções. Se ficam, a fome “os abraça”, se partem, quais “tentáculos” 

virão recebê-los? 

E cada novo “braço” que se estende desse polvo cruel, cria neles uma 

revolta, pois são tantos os motivos, como a perda da identidade enquanto povo 

e tantos substantivos: a injustiça, o insulto, a humilhação, a insegurança, que por 

mais que se tenha fé, bom ânimo e desejo de perseverança, não se vai longe 

sem combustível, sem um motor em bom estado, enfim, a máquina humana que 

carrega sonhos, vontades, é debilitada pela realidade adversa, principalmente 

no que se refere à identidade, como se lê no prefácio do livro Pele negra 

máscaras brancas: 

 

Em outras palavras, não haveria razão para pessoas na África, 
na Austrália ou em outras áreas do Pacífico Sul pensarem sobre 
si mesmas em termos raciais. Para entender como tais 
construções ocorrem, o caminho lógico é examinar a linguagem, 
na medida em que é através dela que criamos e vivenciamos os 
significados. Na linguagem está a promessa do reconhecimento; 
dominar a linguagem, um certo idioma, é assumir a identidade 
da cultura. [...] A questão de língua também levanta outras 
questões mais radicais sobre seu papel na formação dos sujeitos 
humanos. Fanon argumentava que a colonização requer mais 
do que a subordinação material de um povo. Ela também fornece 
os meios pelos quais as pessoas são capazes de se 
expressarem e se entenderem. Ele identifica isso em termos 
radicais no cerne da linguagem e até nos métodos pelos quais 
as ciências são construídas. Trata-se do colonialismo 
epistemológico. (FANON, 2008, p. 15) 

 

  E, como esclarece esse trecho acima, há o entendimento da importância 

da língua trazida pelos colonizadores na influência da identidade de um povo, de 

uma nação. A partir da reflexão de Fanon, sendo impossível não desenvolver um 

 
leur en proposai. Lorsque la guerre d'Algérie fut sur le point d'éclater, puis éclata, je me prédis à moi-
même, puis osai l'annoncer, le dynamisme probable des événements. La relation coloniale, que j'avais 
essayé de préciser, enchaînait le Colonisateur et le Colonisé, dans une espèce de dépendance implacable, 
façonnait leurs traits respectifs et dictait leurs conduites. De même qu'il y avait une évidente logique entre 
le comportement réciproque des deux partenaires de la colonisation, un autre mécanisme, qui découlait 
du précédent, allait procéder inexorablement, pensai-je, à la décomposition de cette dépendance. Les 
événements algériens confirmèrent largement ce schéma que j 'ai vérifié, si souvent par la suite, dans 
l'éclatement d'autres situations coloniales. (MEMMI, 1968, p.57) 



90 
 

pensamento crítico através de uma perspectiva dialógica, de uma poética da 

relação, como nos ensina o pensador Édouard Glissant, pode-se, dessa forma, 

retomar a ideia da opressão como o polvo com seus diversos tentáculos prontos 

a agir e lembrar um pouco a situação do nordeste em relação ao que acontece 

com o sudeste no Brasil. O que acontece até a atualidade deve se repetir, ou se 

passar, em vários outros países do “terceiro mundo”, ou ex-colonizados, como a 

Nigéria e tantos outros países africanos, e também na Venezuela e outros países 

da América Latina. As pessoas saem do interior e procuram, por perto, no seu 

próprio território, chegar a cidades próximas com oferta de melhores condições, 

e daí uma parte dessa população continua a migração em direção ao exterior, 

pois que, muitas vezes não se foge somente da condição precária e do 

desemprego, mas também das guerras.  

Retomando o que apresenta o romance Ce que le jour doit à la nuit, na 

época, a atração pela cidade era muito mais forte por conta da colonização, 

assim a chance daquela gente, que perdia tudo, era tentar a vida na cidade 

colonizada, pelo fato de que deveria haver mais oportunidades de sobrevivência, 

visto que as pessoas estavam em suas terras, e ela era deles o sustento. De 

acordo com o golpe praticado, eles pegavam um empréstimo e depois sempre 

eram impossibilitados de pagar os empréstimos e a terra era confiscada pelo 

governo. Esse governo era a França, que era o império colonizador. As pessoas 

que perdiam sua terra mantenedora partiam, no caso descrito no romance, em 

direção a Orã, que era a maior cidade, a solução para a vida deles.  

  Em primeira mão é preciso indicar o contexto desse povo árabe, de alguns 

que já habitavam na cidade e estavam, desde o início da história proposta no 

romance Ce que le jour doit à la nuit, procurando a libertação do jugo colonial. 

Algumas pessoas, segundo o texto do livro, eram recebidas na casa do tio de 

Jonas, que organizava reuniões. Chegavam pessoas importantes e que se 

apresentavam com roupas diferentes, uns com roupas ocidentais e outros com 

roupas orientais, mas tratavam do mesmo assunto, ou seja, a Argélia que Jonas 

desconhecia, como se lê no romance: 

 

Às vezes, meu tio recebia algumas pessoas, que vinham de 
muito longe, árabes e berberes, uns vestidos à europeia, outros 



91 
 

ostentando trajes tradicionais. Eram pessoas importantes, muito 
distintas. Todos falavam de um país que se chamava Argélia. 
Não aquele que ensinavam na escola nem nos bairros ricos, mas 
um país espoliado, submisso, amordaçado e que ruminava a 
raiva como um alimento estragado — a Argélia dos Jenanes 
Jatos, das feridas abertas e das terras queimadas, das vítimas e 
dos que carregam seus fardos. Um país que precisava ser 
redefinido, um lugar onde todos os paradoxos do mundo 
pareciam ter escolhido viver. (KHADRA, 2011, p. 91-92. 
Tradução Sandra M. Stroparo)54 

 

Na primeira vez em que Jonas esteve presente em uma dessas reuniões, 

ele viu um homem que era muito importante, segundo sua percepção. Algum 

tempo depois ele confirmou a suspeita e, talvez por isso, tivesse temor que 

acontecesse algo diverso do habitual com seu tio. Ele reconheceu depois, 

através de uma revista política, aquele homem, como ele mesmo narra em sua 

história:  

 

Uma noite, que não se parecia com as precedentes, meu tio autorizou 
que eu me juntasse aos convidados na sala. Apresentou-me a eles 
com orgulho. Eu reconhecia alguns rostos, mas o ambiente estava 
menos tenso, era quase solene. Só um deles falava. Quando abria a 
boca, os companheiros se calavam e bebiam suas palavras 
deslumbrados. Era um convidado ilustre, carismático, a quem meu tio 
admirava... Foi só muito mais tarde, folheando uma revista política, que 
pude pôr um nome naquele rosto: Messali Hadj, figura eminente do 
nacionalismo argelino. (KHADRA, 2011, p.108. Tradução Sandra M. 
Stroparo)55 

 

Era um homem importante da Frente de Libertação Nacional e vale 

ressaltar a participação do tio do Jonas na revolução contra a colonização, a qual 

 
54 Parfois, mon oncle recevait des gens dont certains venaient de très loin ; des Arabes et des Berbères, 
les uns vêtus à l’européenne, les autres arborant des costumes traditionnels. C’étaient des gens 
importants, très distingués. Ils parlaient tous d’un pays qui s’appelait l’Algérie ; pas celui que l’on 
enseignait à l’école ni celui des quartiers huppés, mais d’un autre pays spolié, assujetti, muselé et qui 
ruminait ses colères comme un aliment avarié — l’Algérie des Jenane Jato, des fractures ouvertes et des 
terres brûlées, des souffre-douleur et des portefaix… un pays qu’il restait à redéfinir et où tous les 
paradoxes du monde semblaient avoir choisi de vivre en rentiers. (KHADRA, 2008, p. 92)   
55 Un soir, qui ne ressemblait pas aux précédents, mon oncle m’autorisa à rejoindre ses invités dans le 
salon. Il me présenta à eux avec fierté. Je reconnaissais quelques têtes, mais l’ambiance était moins 
tendue, presque solennelle. Une seule personne se permettait de discourir. Lorsqu’elle ouvrait la bouche, 
ses compagnons s’agrippaient à ses lèvres et buvaient ses paroles avec infiniment de délectation. Il 
s’agissait d’un invité de marque, charismatique, devant lequel mon oncle était en admiration… Ce ne fut 
que beaucoup plus tard, en parcourant un magazine politique, que je pus mettre un nom sur son visage : 
Messali Hadj, figure de proue du nationalisme algérien. (KHADRA, 2008, p.108) 
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tirava a vida do povo deles e diluía a identidade daquela nação, como se dava 

em todo processo colonial. Essa era outra face desse contexto. Era o 

pensamento da insurreição. A semeadura do que seria colhido três décadas mais 

tarde, segundo o romance. É praticamente impossível desviar da proximidade 

entre a realidade e a ficção, ao longo da história de Ce que le jour doit à la nuit, 

da verossimilhança impressa nesse enredo. 

Houve um evento, logo em seguida, que parecia ser esperado por Jonas, 

apesar de sua pouca idade. Foi o fato da prisão do tio dele no dia em que ele, 

voltando do cinema, ao se aproximar de casa, percebeu que havia uma 

movimentação estranha na frente dela: 

 

E o que eu mais temia aconteceu: havia uma multidão em nossa 
rua. Nossos vizinhos estavam de um lado e de outro da calçada, 
uns com os braços cruzados sobre o peito, outros com a mão no 
rosto. [...] 
— Houve algum engano. A polícia prendeu o senhor Mahi, o 
farmacêutico. Acabam de levá-lo. Os policiais não tinham um ar 
amigável. 
Meu tio foi solto depois de uma semana de detenção. (KHADRA, 
2011, p. 111. Tradução Sandra M. Stroparo)56 
 

 

Khadra demonstra através desse personagem que, apesar dele ser aceito 

e “bem visto” por seus vizinhos colonizadores, ele estava infeliz com a situação 

de seu povo. Ele também sentia o peso da opressão, e, por isso, ele 

disponibilizava sua casa para reuniões de cunho revolucionário, o que seria 

bastante natural de acontecer com todos os que se importavam com a realidade 

do seu povo, mesmo não sendo atingidos pela realidade tão miserável da maioria 

da população. Era, porém, avesso à violência, conforme revela esse trecho do 

livro: 

 

 
 
56 Et ce que je craignais me tomba dessus telle une tuile : il y avait du monde dans notre rue. Nos voisins 
étaient debout de part et d’autre de la chaussée, les bras croisés sur la poitrine, le doit contre la joue. […] 
— Il y a sûrement une erreur. La police a arrêté M. Mahi le pharmacien. On vient juste de l’embarquer 
dans un panier à salade. Les condés n’avaient pas l’air commode. Mon oncle fut relâché après une 
semaine de détention. (KHADRA, 2008, p. 111- 112) 
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Homem culto, leitor assíduo e atento às mudanças que agitavam 
o mundo árabe, meu tio era intelectualmente solidário à causa 
nacional prestes a se disseminar nos meios letrados 
muçulmanos. [...] Absorvido pelo lado teórico das convulsões 
políticas, não parecia medir concretamente os riscos de seu 
engajamento e só conhecia da militância os voos verbais, o 
financiamento das oficinas clandestinas e as reuniões secretas 
que os responsáveis do movimento organizavam em sua casa. 
Nacionalista de coração, mais próximo dos preceitos que da 
ação radical, que era reservada aos membros do Partido Popular 
Argelino, em nenhum momento tinha se imaginado 
atravessando a entrada de um comissariado ou passando uma 
noite numa cela nauseabunda, em companhia de ratos e 
malfeitores. Na realidade, meu tio era um pacifista, um 
democrata, um homem da palavra que acreditava nos discursos, 
nos manifestos, nos slogans, nutrindo uma hostilidade visceral 
em relação à violência. (KHADRA, 2011, p. 113. Tradução 
Sandra M. Stroparo)57 

 

Do outro lado dos insatisfeitos estava Jelloul, o ex-empregado de André 

Sosa, e um forte representante do desejo de liberdade no romance. Ele e sua 

família não suportavam mais serem humilhados e os infortúnios que lhes 

causaram os colonizadores. 

Jelloul era da ação nas frentes de revolta. Adotou tal posicionamento 

depois das acusações que o envolveram na morte de José Sosa. Ele era oriundo 

da parte do povo que era desprovido de qualquer conforto. Era a oposição à 

postura do tio de Jonas, tio Mahi, que era contrário à violência. 

Surpreendentemente, Jelloul havia previsto a participação de Jonas na 

revolução. Ele avisara a Jonas que, se não tomasse uma posição, se não 

escolhesse um lado para lutar, o destino escolheria. 

Yasmina Khadra, conhecedor da história do seu país e do ponto de vista 

da literatura magrebina, mais especificamente na Argélia, pode ter se inspirado 

 
57 [...] homme de culture, lecteur assidu e attentif aux bouleversements qui agitaient le monde arabe, 
mon oncle était intellectuellement solidaire de la cause nationale en train de se propager dans les milieux 
lettrés musulmans. […] Absorbé par le côté théorique des convulsions politiques, il ne paraissait pas 
mesurer concrètement les risques de ses engagements et ne connaissait du militantisme que les envolées 
verbales, le financement des ateliers clandestins auquel il contribuait et les réunions secrètes que les 
responsables du mouvement organisaient chez lui. Nationaliste de cœur, plus proche des préceptes que 
de l’action radicale qui était celle des adhérents du Parti populaire algérien, à aucun moment il ne s’était 
imaginé en train de franchir le parvis d’un commissariat ou de passer la nuit dans une cellule 
nauséabonde, en compagnie de rats et de malfrats. En réalité, mon oncle était un pacifiste, un démocrate 
abstrait, un cérébral qui croyait aux discours, aux manifestes, aux slogans en nourrissant une hostilité 
viscérale à l’encontre de la violence. (KHADRA, 2008, p.113-114)   
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em vários outros escritores como, por exemplo, Mohamed Dib, visto que o livro 

Littératures francophones 1. Le Maghreb traz com clareza os recursos da escrita 

em relação à exposição de certos fatos no romance: 

 

[…] Mas no início dos anos 50, Dib se aproxima do Partido 
Comunista, ele escreve no Alger republicano (jornal de extrema 
esquerda onde conhece Kateb Yacine), ele milita durante algum 
tempo no sindicalismo agrícola. O recurso ao realismo da 
narrativa romântica lhe aparece então como o melhor meio de 
expressar, do ponto de vista dos seres simples e miseráveis, o 
sentimento da injustiça e o desejo confuso da revolta. (NOIRAY, 
1996, p. 72. Tradução de nossa autoria)58  

 

Neste ponto, a investida em criar o personagem Jelloul parece ser uma 

excelente maneira de representar uma camada do contexto árabe muçulmano 

em Ce que le jour doit à la nuit. Como foi mostrado nesta Dissertação, Jelloul 

reúne todas as representações dos substantivos já citados antes e que vale 

reforçar: a injustiça, o insulto, a humilhação, a insegurança e a revolta. Tudo isso 

é apresentado e representado nele como um retrato da fatia mais miserável do 

povo, que já se mostrava odiosa à realidade dos árabes conforme descrita por 

Jonas em Jenane Jato: era tudo tão ruim ali na periferia, tão próximo! Mas, 

quando se conhece o douar, entende-se o quanto mais pode apertar e puxar 

para o abismo os tentáculos do polvo, ou seja, o colonizador. 

Jelloul é ainda responsável por apontar o que parece apatia do Jonas em 

relação à guerra, no início das revoltas, quando dos acontecimentos em 

Constantine, e no meio da mesma. Uns acontecimentos levaram a escolha até 

Jonas, em sua casa, de onde ele não poderia se esquivar de uma atitude a ser 

tomada. Como todos os Jonas que viviam na Argélia, ou seja os árabes como 

ele e seu tio Mahi, que viviam como ou com os colonizadores, foram intimados 

a indicar o lado que apoiavam. Deu-se, então, que foi a farmácia de Rio Salado 

 
58 […] Mais au début des années 50, Dib se rapproche du Parti Communiste, il écrit dans Alger républicain 
(journal d’extrême gauche où il rencontre Kateb Yacine), il milite pendant quelque temps dans le 
syndicalisme agricole. Le recours au réalisme du récit romanesque lui est alors apparu comme le meilleur 
moyen d’exprimer, du point de vue d’êtres simples et misérables, le sentiment de l’injustice et le désir 
confus de la révolte. (NOIRAY, 1996, p. 72) 
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o local escolhido pela Frente de Libertação Nacional e pelo “destino” para o 

salvamento de um capitão da FLN.  

Como conta o romance, a farmácia e a residência de Jonas eram num 

único prédio. Jelloul ouviu, no momento em que estava sem uma opção clara de 

para onde levar o capitão ferido, o nome de Jonas, conforme a fala de Jelloul no 

romance: 

— A coisa é séria, mas ele é forte. Vai sair dessa. Precisa sair!... 
Se não... — não continuou a frase, ficou me estudando antes de 
mudar o tom. — Eu continuo tendo fé. Quando acabou o 
confronto com os policiais, não sabia para onde ir com o capitão 
nos braços. E aí ouvi alguém falar seu nome. Juro que ouvi. Me 
virei, mas não tinha ninguém. Então, nem tentei entender. Faz 
duas noites que estamos atravessando os campos. Até os 
cachorros se calavam quando passávamos. Não é 
extraordinário? (KHADRA, 2011, p. 319. Tradução Sandra M. 
Stroparo)59 

 

Mesmo que pareça, ou seja antidemocrático, o “destino” fez a escolha 

para ele, pois ele teria que ajudar e ser bem sucedido na ajuda, sob ameaça de 

morte. Por outro lado, a questão identitária sempre ressurgia, especialmente 

nessa fase do contexto árabe na guerra da Libertação. Parecia não haver espaço 

para dúvidas entre identificar-se ou não. Não cabiam nesse momento os 

discursos de revolta que o tio Mahi prezava. Era preciso mais, era preciso ação. 

E Germaine entendeu rápido esse fato, tanto pela preocupação com a vida deles, 

e mais ainda com a vida de Jonas. Ela se dispôs a operar o homem sem ter 

nenhuma capacidade técnica para isso, enquanto Jonas questionava tudo o que 

lhe era pedido. E Jelloul sempre lembrava que ele era um árabe, que essa era e 

é a sua origem, como se pode ler no trecho destacado abaixo: 

 

— Com você está tudo bem, não é? Parece que você não se 
importa com a guerra. Fica aí sentado enquanto a gente se 
arrebenta lá na mata... Quando é que você vai escolher um lado? 
Um dia vai ter que decidir...   

 
59 — Il est amoché, mais costaud. Il va s’en tirer. Il faut qu’il s’en sorte !... Sinon… Il se retint de continuer 
sa phrase, me toisa avant de changer le ton : Je garde la foi. Quand on a eu fini avec les gendarmes, je ne 
savais où donner la tête avec le corps de mon responsable sur les bras. Et voilà que ton nom résonne dans 
mon esprit. Je te jure que je l’entendu. Je me suis retourné. Personne. Alors, je n’ai pas cherché à 
comprendre. Ça fait deux nuits que nous coupons à travers les bois. Même les chiens se taisaient sur notre 
passage. C’est pas extraordinaire ? (KHADRA, 2008, p.338) 
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— Eu não gosto de guerra.  
— Mas não é uma questão de gostar ou não. Nosso povo está 
se revoltando. E está cansado de aguentar tudo calado. Mas 
você, claro, sempre em cima do muro, pode fazer o que quiser. 
Você fica do lado que melhor lhe convém. [...] 
— Tá certo, mas e se ele morrer o que você vai fazer conosco? 
— Miserável! Você só pensa em salvar a própria pele. A guerra 
mata centenas de homens todos os dias, mas você não está 
nem aí. Eu o mataria como um cachorro se não tivesse 
prometido deixá-lo vivo se tudo acabar bem... Me diga uma 
coisa, você não pode me explicar por que não consigo chamar 
você de Younes? (KHADRA, 2011, p. 318, 320. Tradução de 
Sandra M. Stroparo)60 
 

 

A questão identitária é sempre requisitada e presente, tanto por aqueles 

que reivindicam uma posição, ou seja, esses precisam da resposta sobre para 

qual lado se está lutando, como para os indecisos, que se negam a responder, 

por razões diversas. Talvez por medo, insegurança de perder a vida, ou mesmo 

perder as regalias que lhes parecem mais convenientes, lucrativas.  

Tal fato parece indicar esse fruto principal da colonização: a não 

identificação com sua origem. Porque assim funciona o emocional daqueles que 

viveram quase uma vida inteira como “colonizadores”, a exemplo de Jonas, além 

de seu tio Mhai que escolheu, a partir de certa idade, identificar-se com esse 

povo que era diverso do seu em costumes, crenças e ainda oprimia a sua raça, 

mas, entretanto, lhe proporcionava conforto, bem-estar e aceitação no meio 

social.  

O que se mostra como óbvio para Jelloul: — Seja o árabe que você 

nasceu, Jonas. — não tinha o mesmo sentido para Jonas. Ele havia sido criado 

entre os colonos e, mesmo para eles, apesar do início do contato ter sido difícil 

 
 
60 — Ça baigne pour toi, pas vrai ?... La guerre ne te concerne pas. Tu continues de la couler douce pendant 
que l’on se casse les dents dans les maquis… Quand vas-tu choisir ton camp ? Faudrait bien décider un 
jour… 
— Je n’aime pas la guerre. 
— Il ne s’agit pas de l’aimer ou de la détester. Notre peuple se soulève. Il en a marre de subir et de se 
taire. Bien sûr, toi, avec ton cul entre deux chaises, tu peux manœuvrer à ta guise. Tu te mets du côté qui 
t’arrange. […] 
— D’accord, mais si ça tournait mal, que ferais-tu de nous ? 
— Misérable ! Tu penses qu’à sauver ta peau. La guerre qui fauche des vies par centaines tous les jours 
ne t’atteint pas. Je t’abattrais comme un chien, si je ne t’étais redevable… Au fait, peux-tu m’expliquer 
pourquoi je n’arrive pas à t’appeler Younes ? (KHADRA, 2008, p. 337-339) 
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quando crianças, eles não o enxergavam como árabe. Ele não era Younes, era 

o amigo Jonas, um nome cristão que mudava tudo, o que lhe garantia segurança 

diante da identidade que lhe fora incorporada, porque, como indica o romance, 

ele tinha o fenótipo europeu. Logo foi providencial a troca do nome para inseri-lo 

em seu novo círculo de amizade.  

É muito profunda a perda de identidade que se observa no discurso de 

Jonas. Facilmente ele se encaixa ao lado do colonizador, com muita 

naturalidade, uma vez que essa foi a realidade que ele conheceu e viveu em 

quase toda sua vida. Não havia muita opção em seus registros de vida que lhe 

propusessem uma identificação tão imediata com o mundo árabe. A origem 

estava ali, próxima e distante ao mesmo tempo. Mas, antes de tudo, existia o 

porquê de Jonas se perder ao encontrá-la e negá-la ao mesmo tempo.  É o que 

se depreende da leitura da citação anterior na página 96 (Khadra, 2011, p. 318 - 

320) desta Dissertação, e da conversa de André Sosa e Jonas no extrato 

seguinte: 

— Quem teria imaginado que nosso país viveria um momento 
desses? 
— Era quase previsível, Dédé. Uma parte da população se 
arrastava no chão e nós pisávamos em cima dela. Um dia ou 
outro as pessoas iriam se levantar. Inevitavelmente, 
perderíamos o controle da situação. 
— Você acredita mesmo nisso? 
Desta vez fui eu quem o encarou. 
— Dédé, até quando vamos continuar a mentir? 
Levou a mão fechada à boca e ficou assoprando nela pensando 
no que eu dissera. 
— É verdade, havia coisas erradas, mas daí a começar uma 
guerra tão violenta, não posso concordar com isso. São milhares 
de mortos, Jonas. É um pouco demais, você não acha? 
— Você está perguntando isso para mim? (KHADRA, 2011, p. 
336. Tradução Sandra M. Stroparo)61 
 

 
61 — Qui aurait imaginé que notre pays allait tomber si bas ? 
— C’était prévisible, Dédé. Il y avait un peuple couché par terre, sur lequel on marchait comme sur une 
pelouse. Il fallait un jour ou l’autre qu’il se remue. Forcément, on perd pied. 
— Tu penses vraiment ce que tu dis ? 
Cette fois, ce fut moi qui lui fis face : 
— Dédé, jusqu’à quand va-t-on continuer de se mentir ? 
Il porta son poing à sa bouche et souffla dedans en méditant mes propos. 
— C’est vrai, il y avait des choses qui n’allaient pas, mais de là à déclencher une guerre aussi violente, je 
ne suis pas d’accord. On parle de centaines de milliers de morts, Jonas. C’est beaucoup trop de monde, tu 
ne trouves pas ? 
— C’est à moi que tu le demandes ? (KHADRA, 2008, p. 356-357) 
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Apesar de Jonas viver absorto com suas questões, o contexto do povo 

árabe, naquele momento da história do romance, era, em sua maioria, 

revolucionário, combatente em busca da liberdade da opressão colonial, que 

queria o renascimento, ou, ainda mais, ver o nascimento da nova nação, porque 

não parecia ser somente a meta de retomada do poder, mas criar o país a partir 

de quase zero, visto que se passaram 130 anos de colonização.  

Como na realidade, o romance também, é claro, declara a vitória dos 

vencedores, os árabes, restando aos colonos o exílio. Todos aqueles argelinos 

com ascendência europeia perderam o direito à origem da terra que os viu 

nascer, aquela origem que eles recusavam para poderem oprimir, a terra que 

lhes proporcionava conforto às custas de tantos outros Issas (Issa era pai de 

Jonas/Younes), os quais tiveram suas propriedades confiscadas, suas famílias 

destruídas, mas que agora conquistavam a pretensão à busca da identidade, 

enquanto membros de uma nação a ser restituída.  

 Embora só haver menção clara do exílio dos descendentes dos 

colonizadores, fossem “donos de feudos”, proprietários de terras como os Sosa, 

ou artesãos pobres, eles eram expulsos quase que compulsoriamente da 

Argélia. Evento marcado por muita confusão, choro, violência, conforme relatado 

no romance, isso se deu nos dias que se seguiram à libertação. Entretanto, 

encontra-se em escritos dos suportes teóricos, que orientaram essa pesquisa, 

que os intelectuais, as pessoas que tinham voz, que poderiam colaborar com a 

reconstrução da nação, estavam desfavorecidos em sua liberdade de 

pensamento e em sugestões para o bom caminho para reconstruí-la. 

Evidentemente porque muitos que assumiam a gerência ou o governo do país 

tinham outros interesses, além de rivalidade entre eles, conforme registra esse 

excerto abaixo: 

Não precisaria muito tempo para que os escritores, na Argélia 
principalmente, tomassem suas distâncias frente aos poderes 
estabelecidos depois das independências. O grande ímpeto 
revolucionário rapidamente recaiu. As dissensões internas, as 
rivalidades das pessoas, o surgimento de uma nova casta de 
aproveitadores substituindo os colonos fugitivos, a reação 
religiosa e a hipocrisia de ordem moral, os limites impostos à 
liberdade de expressão logo decepcionaram os intelectuais e os 
escritores. É o que explica porque Mohammed Dib, expulso da 
Argélia em 1959, jamais se restabeleceu nela, e que Kateb 
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Yacine lá fizesse somente breves estadias depois de 1962, 
continuando sua vida errante. (NOIRAY, 1996, p. 102. Tradução 
de nossa autoria)62  

 

Apresentado no final do romance, esse é o contexto árabe-muçulmano 

que parece perdido em seus desejos de reconstrução enquanto povo. E mesmo 

depois de se suportar a opressão, de se rebelar contra ela, conquistando a 

liberdade, deixou-se que os novos líderes substituíssem os colonos, mas sem 

trazer inovação, novas diretrizes, novos rumos para a construção da nova 

identidade da Argélia, fosse ela política, social ou ainda cultural, não uma nova 

colonização ditada por seus pares. Isso desagradou a muitos e também a 

escritores argelinos que se opuseram a esse fato, uma vez que desejavam a 

busca da identidade a partir do “humo fecundo” que deveria ser procurado nas 

profundezas da origem pagã dos berberes, como se pode ler no seguinte trecho: 

Outros romancistas partilharam dessa cólera. O argelino Nabile 
Farès, em textos dados como difíceis pelas complexas 
pesquisas de escrita [...], evoca a dificuldade da nova Argélia 
encontrar seu equilíbrio entre os valores ocidentais e árabe-
islâmicos. No livro Um passageiro do Ocidente (1971), o escritor 
exige o advento de uma “autêntica história da Argélia”, liberta de 
todas as influências, francesas como também orientais: “Depois 
da descolonização francesa da Argélia virá a descolonização 
islâmica da Argélia. Porque, o que quer que pensem e queiram 
nos fazer pensar os irmãos maometanos, a islamização da 
Argélia não é um fenômeno divino mas, como todo fenômeno, 
histórico.” Assim como Mourad Bourboune em O Muezim, Farès 
propõe o retorno ao paganismo pré-islâmico como um meio de 
reencontrar a autenticidade perdida. (NOIRAY, 1996, p. 104-
105. Tradução de nossa autoria)63 

 
62 Il n’aura pas fallu longtemps aux écrivains, en Algérie notamment, pour prendre leurs distances vis-à-
vis des pouvoirs en place après les indépendances. Le grand élan révolutionnaire est vite retombé. Les 
dissensions internes, les rivalités de personnes, l’apparition d’une nouvelle caste de profiteurs remplaçant 
les colons enfuis, la réaction religieuse et l’hypocrisie de l’ordre moral, les limites imposées à la liberté 
d’expression ont bientôt déçu les intellectuels et les écrivains. C’est ce qui explique que Mohammed Dib, 
expulsé d’Algérie en 1959, ne s’y soit jamais réinstallé, et que Kateb Yacine n’y ait fait que de brefs séjours 
après 1962, continuant sa vie errante. (NOIRAY, 1996, p. 102)       
63 D’autres romanciers ont partagé cette colère. L’Algérien Nabile Farès, dans des textes rendus difficiles 
par de complexes recherches d’écriture […], évoque la difficulté de l’Algérie nouvelle à trouver son 
équilibre entre les valeurs occidentales et arabo-islamiques. Dans Un passager de l’Occident (1971), 
l’écrivain réclame l’avènement d’une « authentique histoire de l’Algérie », libérée de toutes les influences, 
françaises comme orientales : « Après la décolonisation française de l’Algérie viendra la décolonisation 
islamique de l’Algérie. Car, et quoi qu’en pensent et veuillent nos frères mahométans, l’islamisation de 
l’Algérie n’est pas un phénomène divin mais, comme tout phénomène, historique. » Comme Mourad 
Bourboune dans Le Muezzin, Farès propose le retour au paganisme préislamique comme un moyen de 
retrouver l’authenticité perdue. (NOIRAY, 1996, p.104-105)     
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 É confuso esse recomeço para a Argélia, mesmo depois de muitos anos, 

como é descrito no encontro de Jonas com Krimo64 em um cemitério em Aix-en-

Provence. Nesse encontro, Krimo cobra de Jonas os resultados que não se 

deram no país e, como todo “bom ex-colonizador”, acusa os árabes de 

incompetentes, pois criaram a guerra civil e permitiram a propagação do 

islamismo pela falta de capacidade, segundo ele, “de decidirem sozinhos seu 

destino”. Ele guarda ainda a sua revolta. Por outro lado, e sem rancor, apresenta-

se o otimismo, a esperança da reconstrução da identidade da nação argelina, 

que é apresentada como uma criança a construir seu ser, passando por todas 

as fases de crescimento e aprendizagem, como apresenta esse trecho do 

romance: 

O tom que a conversa toma me incomoda. Krimo engole um 
copo atrás do outro. Tenho medo de que ele traga a discussão 
de há pouco para a mesa. 
— Sabe, Jonas? — ele diz de repente, depois de não ter falado 
nada desde sua chegada. — Eu queria muito que a Argélia 
saísse dessa. 
— Ela vai conseguir — diz Fabrice. A Argélia é um eldorado 
inexplorado. Só precisa de presença de espírito. Por enquanto, 
ela se procura, às vezes lá onde ela não está. Na verdade, está 
perdendo os dentes. Mas ela é ainda uma criança, e outros 
dentes vão crescer. (KHADRA, 2011, p. 377. Tradução Sandra 
M. Stroparo)65 
 

 De tudo isso que foi apresentado, chega-se à conclusão de que o contexto 

do povo árabe-muçulmano foi representado, de forma metafórica, através de 

núcleos familiares e ou personagens distintos, que significaram, com 

verossimilhança, os temas da vivência do povo argelino. Mesmo com a 

proximidade dos colonizadores, eles ainda guardavam algumas noções, senão 

de cunho cultural, pelo menos de cunho religioso, que os ajudavam a ainda se 

 
 
64 Ex-motorista de Simon, amigo de Jonas, que lutou a favor da França na guerra da Argélia. Ele foi 
responsável pela prisão de Younes. 
 
65 La tournure que prend la conversation m’indispose. Déjà Krimo avale verre sur verre ; j’ai peur qu’il 
remettre la discussion de tout à l’heure sur le tapis. 
— Tu sais, Jonas ? fait-il soudain alors qu’il n’a pas dit un mot depuis son arrivée. J’aimerais bien que 
l’Algérie s’en sorte. 
— Elle va s’en tirer, dit Fabrice. L’Algérie est un eldorado en jachère. Il suffit d’une présence d’esprit. Pour 
l’instant, elle se cherche, parfois là où elle ne figure pas. Forcément, elle se casse les dents. Mais elle est 
encore une enfant, et d’autres dents lui pousseront. (KHADRA, 2008, p.401) 
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enxergarem como um povo. Era-lhes ainda útil esse vínculo para se organizarem 

para a rebelião. Pelos seus costumes e seu sofrimento desenvolviam o amparo 

mútuo pelo desejo de liberdade, pela vontade de recuperar a felicidade que nem 

todos os seus remanescentes conheciam. Assim, o romance mostrou com 

nuances diversificadas as várias faces da forma de agir, de viver e de lutar de 

um povo em busca de sua liberdade e sua identidade.    
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4 CONCLUSÃO 

 

Na bela história narrada por um dos personagens do livro O que o dia 

deve à noite, de Yasmina Khadra, o alcance das crises geradas pela colonização 

francesa na Argélia é o tecido sobre o qual é desenhada uma rede de questões, 

tais como preconceito, pertencimento social, violência em vários níveis, 

xenofobia, todas elas entrelaçando a cultura da civilização sobre o mundo 

oriental por intermédio de instrumental linguístico, político e religioso. Todos 

esses temas desembocam no estuário do modelo colonialista. 

O formato, como mostrado, inclui o domínio de terras férteis, imposição 

de cultura e crenças, artifícios amalgamados pela ideia da salvação evolutiva 

que o Ocidente oferece ao Oriente a título de construção de um “país melhor”. 

Através da utilização de uma metáfora, o autor se apropria de um grupo 

familiar para desenvolver seu enredo e nos possibilita refletir sobre questões tais 

como identidade nacional, assimilação e mimetização da cultura do Ocidente 

opressor, apatia frente à realidade adversa, êxodo dos descendentes dos 

colonizadores para o país de origem, a França, enredando o leitor nos caminhos 

que enlaçam o colonialismo e aproximando-o dos sentimentos experimentados 

por alguns dos personagens, tais como preconceito, desqualificação da raça, 

complexo de inferioridade, de atitudes brutais, mas, ao mesmo tempo, humanas, 

o que leva à reflexão sobre determinados critérios de sobrevivência em nossas 

sociedades, sobre opressor e oprimido, fronteiras e limitação de espaço, 

evolução e limitação, inteligência e incapacidade.  

Todas as questões apontadas, tão intrínsecas aos nossos seres, tornam 

possível à humanidade enxergar-se em atitudes muitas vezes não tão generosas 

com o próximo, conforme a perspectiva dos teóricos consultados, como Albert 

Memmi, Daniel Sibony, Edward Saïd, Frantz Fanon, Kwame Appiah e Tahar Ben 

Jelloun. Suas obras ajudaram a elucidar determinados comportamentos, tanto 

do colonizador como também do colonizado, o que aproxima mais ainda o leitor 

da compreensão do movimento colonialista e da forma de agir das pessoas por 

ele alcançadas, qual seja a manutenção daquele status quo para que a 

colonização seguisse adiante. Contudo, a partir de falhas nas bases dessa 
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dicotomia entre opressor e oprimido, o sentido da dominação culminou em queda 

absoluta, sacramentada pela independência do país em 1962. 

 A França arrogou-se, assim como outros países da Europa, destacando-

se nesse contexto a Inglaterra, o direito de expandir seu território com o intuito 

de levar a civilização a outras partes do mundo, das quais ela já ouvira falar, mas 

não conhecia efetivamente. Esse fato se deu pela expansão marítima, que já 

levara países europeus para além-mar desde o século XV. A partir desse evento 

se conheceram outros povos, outras civilizações, que eram considerados, por 

seus conquistadores e ou “descobridores”, como descivilizados ou bárbaros. 

Criou-se assim o grande mote pró-civilizatório, a partir do qual os Europeus se 

propuseram a levar o progresso e os "bons hábitos" àqueles povos66, mas não 

sem antes vislumbrarem os lucros que aquelas terras e aquela gente lhes 

renderiam. Assim como outros países, a França, como colonizadora, levanta 

essa bandeira da redenção humana, da melhoria social segundo seus padrões. 

Ela impõe sua língua e, consequentemente, sua cultura, sua crença e sua 

maneira de governar67, descaracterizando etnias e suas culturas, seus saberes, 

suas línguas, suas identidades. Inclusive, até metade dos anos 1930, 

exatamente onde começa a história do romance Ce que le jour doit à la nuit, 

havia exposições coloniais de caráter científico, nas quais famílias eram 

mostradas como animais, como em um zoológico. Era a desumanização total do 

colonizado. 

Assim o Império francês dava poderes aos colonizadores que trazia com 

ele e proporcionava-lhes as evoluções tecnológicas necessárias para a 

construção de cidades-colônias que revolucionariam as vidas dos colonizados, 

pois, por consequência desses novos empreendimentos mobiliários, eles 

perderam espaço em seu território, restando-lhes a periferia e outros lugares 

mais pobres, como já foi abordado nesta Dissertação. No discurso de Jonas/ 

Younes, narrador desse romance, aponta-se o descaso com toda a estrutura que 

envolve os lugares destinados ao povo árabe, o que reforça a percepção 

apresentada no final da narrativa sobre a forma de o colonizador ver a população 

original da colônia. E, nesse ponto, é bastante claro que eles veem seres 

 
66 Em Orientalismo, SAÏD, 2007. 
67 Em Colonização francesa na África, Infoescola, ANDRADE, 
https://www.infoescola.com/historia/colonizacao-francesa-na-africa/ 
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ignorantes, sem inteligência, inferiores na maneira de agir, infantis no momento 

de tomar decisões, ou seja, tudo o que implica na “obrigação em cuidar deles”, 

em direcionar suas vidas e suas vontades, mas sem nunca proporcionar aos 

colonizados a compreensão de quanto, como se pode e o que se vai lucrar com 

a submissão deles, esses fracos e despreparados que jamais conseguiriam gerir 

seus próprios negócios e que de modo algum construiriam um país por seus 

próprios recursos. A eles restava apenas manterem a postura servil. 

No romance, essa visão fica evidenciada nas tomadas de atitudes de 

Jonas/Younes, que tinha dificuldades para se posicionar diante de fatos que 

desmereciam seu ethos. Ainda que ele vivesse entre colonos, deveria causar no 

mínimo estranheza ou desconforto evidente com comentários, atitudes ou ações 

contra sua raça, e ele, sempre muito domesticado, mantinha-se sempre 

complacente, sujeito à ilusória igualdade que seus amigos colonizadores lhe 

dedicavam. Mesmo no momento em que ele tomou alguma atitude, indo 

interceder por Jelloul, o empregado árabe acusado de ter assassinado o 

sobrinho de importante colonizador, quando lhe foi lembrado que não era uma 

postura aceitável portar-se daquela maneira e que ele deveria considerar o lugar 

em que a sociedade colonizadora o admitia, que ele estava bem com aquela 

convivência e que não devia abrir mão da oportunidade anunciada. 

O colonizador tem sempre em mente a manutenção de seus lucros e de 

sua posição na colônia, ainda que seja necessário destruir e/ou substituir a 

sociedade existente pela imposição das novas normas que ele traz, o que torna 

muito distante a possibilidade de o colonizado se impor e recuperar toda sua 

autoestima. Sempre que é imposto um conhecimento a ser incorporado por uma 

sociedade, não é fácil abandoná-lo de um momento para outro. É preciso que se 

lute, que haja um choque para romper esse fluxo. O tempo que já se passara no 

romance indicava várias gerações de mimetizadores, com a impregnação quase 

total daquela cultura, do modus vivendi que lhes fora obrigado a interiorizar, o 

que acabou tornando a guerra libertária inevitável.  

Corroborando ainda tais fatos, criou-se a imagem do colonizador, em que 

foram colocados todos os melhores adjetivos para estampar, veicular e 

comprovar os valores a ele atribuídos, tais como: inteligente, vigoroso, 

desbravador e outros tantos, que pudessem melhorar ainda mais a 
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representação daquele ser quase perfeito, inclusive por ele trazer consigo o 

impulso necessário ao crescimento dos povos. Porém, como já explicitado nesta 

Dissertação anteriormente, a motivação verdadeira era o lucro. Assim, tornavam-

se necessários o reforço e a credibilidade na imagem do homem colonizador 

sábio e imbatível, a quem não restasse outra opção, senão a de ser obedecido. 

Com isso, os colonos garantiram vantagens econômicas, reforçando ainda mais 

o motivo, objetivo e razão de ser da colonização.  

Apesar dessa questão imagética, pode-se apontar, segundo texto teórico 

de Albert Memmi, “gradações” diferenciadas de tipos de colonizador. Dentre as 

três apresentadas, destaca-se, nesta Dissertação, a do colonialista, em virtude 

do que é relatado no romance Ce que le jour doit à la nuit, porque ele vai zelar 

para manter a imagem do homem colonizador intacta, como uma divindade. Ele 

vai lembrar aos colonizados as melhorias que trouxe para suas terras e, por fim, 

através da opressão, vai sufocá-los e atacá-los, inferiorizando sua origem, a 

identidade mesma desse povo.  

É ainda possível observar a manutenção e permanência dos processos 

coloniais, pois os colonos continuam se arrogando o papel de salvadores dos 

povos colonizados, sempre fazendo crer na melhora daquela sociedade, 

daquelas vidas, que, seguindo os conselhos dos sábios, dos colonizadores, 

tornar-se-iam promissoras e organizadas, almejando uma total reinvenção dos 

lugares e seus arredores. 

Em contrapartida, criou-se um estereótipo do colonizado, que é o inverso 

da ideia desenvolvida a respeito do colono. A partir da “voz da colonização” todos 

os adjetivos atribuídos aos povos dominados são depreciativos. São tomados 

por sujos, ladrões, íntimos da miséria, enfim, é a desumanização pela negação 

de qualquer qualidade que neles possa ser reconhecida. O estereótipo ainda se 

valia de outro artifício que era a marca do plural. Os colonizadores utilizavam a 

terceira pessoa, mesmo quando se referiam a uma só pessoa, como, por 

exemplo: “Eles são todos iguais”. Mais uma vez observa-se a investida contra a 

identidade do povo. Como eles poderiam se sentir seguros em relação a suas 

verdades, quando os donos do poder diziam que eles todos comungavam das 

mesmas descrições e estavam sempre sob os mesmos julgamentos: 

incompetência, ingratidão e desonestidade? Como, enquanto indivíduo, não se 
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questionar acerca dessas razões que motivavam os colonos a defini-los dessa 

forma? Será que “a voz colonizadora” teria razão? Dessa forma o processo 

opressor determina, criativamente, a imagem do colonizado, interiorizando em 

sua mente a inferioridade que lhe impõe. 

Como apresenta o romance, a colonização transforma a existência das 

pessoas envolvidas em todos os sentidos. Criam-se personas “generalizadas”, 

tanto do lado colonizador, quanto do lado colonizado, seja no aspecto cultural, 

no econômico e mesmo no psicológico. Destacam-se, no romance, muitos 

momentos dessa mudança psicológica, tais como a tirania de André Sosa com 

seu empregado árabe, a reação de Jonas/Younes em suas visitas depois da 

adoção, o comportamento dos árabes em relação aos bairros europeus, tidos 

por eles como “lugares interditados”. 

Todas essas maneiras de agir partem da ideia de superioridade e 

inferioridade, de pertencimento ou não a uma classe, de se saber de que lado 

se está, porém, a colonização, com seus frutos, atinge muito mais as pessoas 

que a sociedade, ou seja, atinge diretamente o indivíduo despertando 

sentimentos de dúvida sobre como agir e se posicionar diante dos fatos criados 

no ato colonial, pois que ele exige posições para existir e assim fomenta o 

surgimento do entre-deux, sentimento este vivenciado pelo personagem 

principal, mas presente em todos os personagens pieds-noirs, podendo-se 

arriscar a afirmar que, até mesmo entre os árabes, se o autor acaso contasse a 

história da pós-colonização, segundo Memmi.   

Visto que o poder e os benefícios tendem a corromper o ser humano, 

pode-se criar ou desenvolver em muitos árabes o desencontro de suas origens, 

como se deu com Jonas/Younes, pois, a partir do conforto que lhe trazia sua 

identidade mais próxima do mundo europeu, nele se instalou o "entre-dois" 

mundos, o entre-deux.  O importante é que, em todo o romance, constata-se a 

questão do entre mundos, permeada pela xenofobia e por preconceitos, os quais 

podem ser identificados a partir de muitos ângulos na narrativa literária 

analisada. Como também pode ser o caso de alguns autores que demandam 

novos fins através de um novo idioma, isto é, uma língua que lhes dê conforto e 

liberdade para criar, denunciar, sem encontrar barreiras psicossociais que os 

detenham, mesmo que o uso de outras línguas para expressar sentimentos mais 
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profundos, como ligações com a própria origem, possam, ou devam, 

desencadear o "entre-dois", o que parece ser um recurso bastante proveitoso 

para os escritores o de se aventurarem nessa senda. 

O próprio autor do romance aqui estudado e tantos outros escritores, 

como Anne Weber, Albert Memmi, por exemplo, sentem-se tocados de alguma 

forma pelo entre-deux e apresentam a questão em suas obras literárias, o que é 

muito frutífero para a presente pesquisa, pois se pode recorrer a outras obras, 

ficcionais ou não, para buscar compreensão sobre a finalidade a que se propõe 

este estudo, no intuito de esclarecer as relações psicoemocionais, dentre outras, 

dos personagens do livro, no qual se pode constatar verossimilhança ao se 

comparar com as diversas fontes citadas neste trabalho. 

No início do romance Ce que le jour doit à la nuit, cria-se, a partir da 

chegada da família de Jonas/Younes à cidade, o ambiente para várias questões 

estudadas nesta Dissertação, todas sempre convergindo para a principal, a 

questão identitária. Jonas/Younes percebe tudo o que vai de encontro aos seus 

conceitos básicos de comportamento social. O procedimento dos homens e 

mulheres daquela cidade parecia um diluente, em pequenas doses, para atingir 

preceitos de vida. Todas as regras, tanto sociais como religiosas (essas últimas 

naquele momento eram as que mais ele levava em consideração), estavam 

sendo minadas ou contestadas na cabeça do menino que nem imaginava a 

existência de tal mundo. Apesar do encantamento demonstrado com a visão das 

construções e da organização das ruas e casas, ele fica surpreso com a “falta 

de compostura” das mulheres que andavam sem véu e a dos homens quase 

desnudos. Era mesmo o início de uma turbulência psicológica.  

No decorrer do romance, o autor deixa mais clara ainda a diluição da 

identidade de Jonas/Younes. O enredo da história o leva a se afastar, um tempo 

depois de sua chegada, da convivência de sua família. Como já explicitado na 

página 63 desta Dissertação, ele foi morar com seu tio. Este fato impulsionou 

nele a questão identitária. O personagem começa a viver, a princípio, um entre-

dois mundos bastante radical. A primeira questão recai sobre seu nome, que a 

esposa do tio “trocou”. Logo em seguida há a questão da escola, que lhe impôs 

outros problemas, como a xenofobia e, por consequência, o fato de ser 

colonizado, por exemplo. Todos esses episódios seriam tristes se fossem 

somente meras ilustrações de intriga no enredo de um determinado romance, 
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mas, face ao que apresenta a própria história do país em questão e a pesquisa 

feita em vários livros que teorizam a colonização principalmente no Oriente, 

tornam-se desumanos. O personagem Jonas/Younes sugere fortemente ser o 

representante do mundo árabe argelino colonizado em busca de sua identidade 

e, ao mesmo tempo, vivendo uns ou presenciando outros infortúnios que se 

abatiam sobre ele. Ele era aceito ou recusado, de acordo com o momento, pelos 

colegas de escola, os quais dependiam sempre de enxergar uma vantagem ou 

não com sua presença. Ele começa a entender que nem tudo lhe era 

verdadeiramente permitido e nem mesmo a seu tio. Ele percebeu a importância 

da troca de seu nome, já que ele apresentava um fenótipo europeu e isso, mais 

tarde, facilitaria muitíssimo sua presença em seu círculo de amigos. Porém, pela 

troca do nome de Younes para Jonas, ele sofreu algumas agressões. Por conta 

de sua aparência, ele andava livremente pelas cidades coloniais que pareciam 

ser lugares interditados aos árabes, pois nesses locais, indicados no romance 

como Orã e Rio Salado, não se via ou se percebia a presença deles. 

Um século depois do início da colonização, ainda era mantido pelos 

colonialistas o seu discurso, que criava um estereótipo do inferior e incapaz, 

como em questões racistas do gênero: “Esses árabes incapazes acham mesmo 

que podem assumir o governo do país?”. Assim os colonos faziam a manutenção 

imagética dos colonizados, sem nunca acreditar na possibilidade de uma 

insurreição. Antes, eles reforçavam um ataque que sempre funcionava: o 

emprego da terceira pessoa do plural em suas frases de efeito moral para a 

contínua diluição de uma identidade resistente do povo. Seguiam em frente, 

oprimindo no cerne, na intimidade e na origem dos árabes, para continuar 

colonizando, exercendo seu poder “salvador” da colonização. Continuavam com 

as expansões coloniais e a sujeição do povo, o qual era a mão de obra disponível 

à serventia, ao preço de quase nada, como se passou com o pai de 

Jonas/Younes e como se dava com Jelloul, o empregado de André Sosa, e 

tantos outros Jellouls e Issas que possam ter existido na Argélia colonial.  

Há ainda, para além dos assuntos já mencionados, a apatia de 

Jonas/Younes sobre alguns aspectos e a falta de reações esperadas ou 

reivindicadas por seus próximos amigos ou não, que nunca aconteciam. Ele 

estava tão perdido entre sua origem e o que ele se tornou, que não parecia 

caber-lhe adotar qualquer posicionamento, tanto na vida social como na 
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amorosa. Ele nunca sabia se Jonas deveria agir, ou Younes, e isso pode causar, 

assim como causa, no romance, um mar de dúvidas em qualquer ser humano. 

Imaginar-se guiado a negar suas origens, tais como a fé, os hábitos culturais e 

até a própria língua, já que a maioria do povo argelino não dominava o árabe 

clássico e era obrigado nas escolas a estudar francês, tornava-se muito difícil 

para ele tomar atitudes, ainda mais com as incertezas inculcadas sobre suas 

capacidades mentais e mesmo físicas. Era através do discurso colonial, que 

tinha como base o preconceito etnocultural, que os colonialistas mantinham o 

sentimento de inferioridade pesando sobre os colonizados, fazendo-os acreditar, 

por mais tempo, que eles deveriam aceitar-se nessa concepção social. 

Sob o jugo da colonização, rememorando a narrativa do romance, faz-se 

necessário retornar ao início da história, quando Jonas/Younes vivia em uma 

subvida com seus pais e sua irmã. A vida lhes era difícil, pois, apesar dele não 

ter ciência disso, a força da opressão colonizadora já estava à sua porta, como 

também em tantas outras portas do povo árabe-muçulmano. Como aborda o 

romance Ce que le jour doit à la nuit, o mercador de beira de estrada que 

conhecia Issa, pai de Jonas/Younes, ficou surpreso ao descobrir que tinha sido 

ele mais “um pobre diabo que voltava para o inferno”. Este evento sugere um 

fato corriqueiro, ou quase. Faz parecer uma denúncia do que acontecia com o 

povo que vivia da terra, como Issa. Essa era a realidade do contexto do povo 

árabe, que, apresentado na história tão completamente entregue à sujeição 

imposta pelo discurso colonial, se deixava levar ao descrédito de sua 

humanidade. Isso fazia com que, algumas vezes, uns e outros fossem colocados 

em exposição como animais em feiras coloniais. Eram situações que 

desencorajavam qualquer revolta pela desestabilidade que lhes causava. Eles 

deviam se conformar, como disse o pai de Jonas/Younes quando perdeu tudo 

em um incêndio: “É a vontade do Senhor!”.  

Por outra perspectiva, havia alguns árabes que se dedicavam à tentativa 

de encontrar uma saída por meios mais diplomáticos ou discursivos. Essa fatia 

da sociedade é representada no romance pelo tio de Jonas/Younes e é formada 

por árabes intelectualizados e, por vezes, bastante assimiladores do the french 

way of life. Talvez por isso ainda escapassem da humilhação de suas 

identidades e porque compreendiam o sistema opressor e ainda possuíam mais 

mobilidade entre os aplicadores da opressão colonial sobre o povo. Esses 



110 
 

árabes, mesmo aqueles que não desejavam o confronto armado, promoveram o 

sentido do movimento pró-insurreição, através de reuniões organizadas na casa 

do tio de Jonas/Younes e que envolviam pessoas importantes do nacionalismo 

argelino. Eles buscavam a Argélia que nenhuma criança, que estudasse naquela 

época atual, conhecia, pois não lhes era ensinado nada condizente com a 

realidade. Os amigos do tio de Jonas/Younes sabiam disso e queriam resgatar 

esse país, sua cultura e sua identidade. 

Jelloul desponta no auxílio ao chamado do resgate do país, pois que era 

um árabe muito oprimido, representante da camada mais sofredora do povo. A 

partir de tanta humilhação e injustiça ele reage ao invés de entregar-se e parte 

em direção à luta armada. Naquele momento ele representa os guerreiros do 

contexto árabe-muçulmano do romance e também leva Jonas/Younes muitas 

vezes a encarar sua origem, seu povo e a perguntar-se sobre quem ele era, o 

que fazia de útil para a nação ou se ele fora sempre um títere nas mãos de quem 

quis brincar de teatro.  

É muito interessante pensar nas representações metafóricas, utilizadas 

na narrativa literária, de várias facetas de um povo, por meio de poucos 

personagens e também indicar em cada um deles esse turbilhão de sentimentos, 

em suas buscas para reencontrar a paz, o bem estar e sua identidade. Convém 

salientar que, depois da vitória da guerra da libertação, ainda não encontraram 

seus objetivos, pois colhem ainda o resultado das marcas da colonização e de 

feridas que resistem em cicatrizar e que não permitem o reencontro com sua 

origem. 

Dessa forma, assegura-se que, seja na ficção ou na realidade, os frutos 

da colonização, na maioria das vezes, não são bons, ainda que dela os países 

se libertem. Pode-se também inferir que o contato com outras culturas a partir 

da língua sempre vai acrescentar muitos prós nos indivíduos e, talvez valha a 

pena dizer, quase nunca contras, posto que o entre-deux pode ser tomado como 

impulsão para novas perspectivas, para um passo rumo ao novo, embora 

desconhecido, porém, sempre tendo a chance de olhar para trás, para a própria 

origem, ainda que não se possa voltar a vivê-la.  

 Assim, conclui-se que essa pesquisa se alargou e aprofundou 

positivamente, exibindo toda a semelhança do processo colonial, visto na ficção, 
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com a realidade. A partir do diálogo com os estudos apresentados e com 

algumas citações de autores aqui mencionados, a obra aponta finalmente para 

este lugar do “intermediário”, do novo, que assusta e estimula, que faz descer e 

subir, estancar e progredir, que é o entre-deux.       

 Há saída para a crise identitária? Para uma resposta a essa questão que 

motivou a pesquisa, resta ainda a dúvida de quanto tempo pode faltar até que 

se chegue a um denominador comum. Dentre os povos estudados, os argelinos 

que migraram para a França não se afirmam franceses. É necessário que se 

reconheça uma alteridade que conviva com outras numa nova sociedade para 

além de fronteiras.  

Tal pensamento reforça a ideia da existência de um conflito de identidades 

apontado na ficção de Khadra em seu romance, corroborada pela realidade 

daquele momento nos lugares descritos na ficção. Esse embate se estende até 

os dias de hoje, como atestam os depoimentos de teóricos e estudiosos 

franceses, e que são amplamente comprovados pelas imagens televisivas 

distribuídas em todo o mundo. 

A opção por este tema teve por sustentação a utilização de um exemplar 

da narrativa literária magrebina para o estudo da experiência humana sob a 

influência de questões políticas entre continentes e a troca de influência entre as 

civilizações ocidental e oriental, perpassando ainda aspectos como legitimação 

de colonização e exílio. 

A importância dessa escolha se dá pelo fato de se dar voz a um 

representante da literatura francófona, que tem gerado demanda de divulgação, 

visto que disponibiliza temas e problemas diferentes dos que constam das obras 

literárias de origem francesa, mormente considerando-se que se, por um lado, o 

processo de legitimação de um projeto de identidade de inclusão plural ainda 

está em construção nos tempos atuais, por outro há a atenção dada ao processo 

de aumento de defensivas da sociedade colonial. No caso da França isso se dá 

pela busca da securitização. 

Dialogando com a atualidade, tem-se, no noticiário mundial, com maior 

visibilidade na capital francesa, mas presentes em várias outras cidades, 

convulsões urbanas em situações de até mesmo comemoração coletiva 

transformando-se quase em um ritual em Paris, a tal ponto que são quase que 
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aguardadas com uma dose de resignação e um amplo planejamento por parte 

do sistema policial. Como exemplo, tivemos as últimas comemorações da Queda 

da Bastilha e da vitória do time de futebol francês na derradeira Copa do Mundo, 

quando, em grande quantidade, carros foram incendiados, parte do patrimônio 

público foi devastado, lojas sofisticadas ou não, com produtos supérfluos ou não, 

foram destruídas ou saqueadas. Confrontos com a polícia, projéteis atirados, 

lançamento de bombas de gás lacrimogêneo tornaram-se comuns e são 

componentes de um cenário recente. O protesto contra o racismo em junho de 

2020, em Paris, faz parte dessa realidade. Outras demonstrações de revolta 

ocorreram mais recentemente. 

Tais procedimentos, muitas vezes, são endossados pela multidão contra 

os policiais e são organizados por jovens em sua maioria, alguns, habitantes dos 

subúrbios parisienses ou de bairros pobres de cidades do interior e têm, para 

analistas, base na imigração principalmente de países do Norte da África, aí 

incluída a Argélia.  

Face ao exposto, pergunta-se se a criação das identidades nacionais 

pretendidas encontrará respostas positivas em um tempo relativamente 

pequeno. Nesta pesquisa evidenciaram-se indicativos mais a médio e longo 

prazos.Entretanto, pergunta-se se a criação de uma identidade global para o 

homem seria realmente pretendida ou desejada por todos. Identidade global no 

sentido de uma identidade compósita, sem exclusão das singularidades 

identitárias, onde as diversas identidades estariam em constante diálogo, 

estabelecendo infinitas trocas culturais, desafiando assim as fronteiras 

nacionais. Seria, assim, o fim das barreiras que “apagam vagalumes”68 

(aludindo-se a Patrick Chamoiseau em Frères migrants) e das fronteiras que 

limitam o humano de cada um que vive sobre a terra?  

Seria uma ótima possibilidade encontrar o melhor fruto da colonização, 

quando todas as nacionalidades forem resumidas em uma apenas: a terráquea.   

  

 
68 Metáfora para identidades plurietnoculturais. 
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